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Bevezető

1. Bevezető
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban folyó nevelő és oktató munka alapja a
Pedagógiai Program, amely tartalmazza az iskola pedagógiai stratégiai tervét,
meghatározza az intézményben folyó munka rendszerét: céljait, feladatait és
tevékenységeit, a törvényi előírásoknak megfelelően a Nevelési Programból és a Helyi
Tantervből áll. Ez az iskola szakmai önmeghatározásának alapdokumentuma, egyben
szakmai autonómiájának biztosítéka is. Szövegét és egyéb tartalmait a folyamatosan
változóban lévő társadalmi folyamatoknak és az iskola belső fejlődési pályájának,
igényeinek megfelelően rendszeresen aktualizálja a gimnázium tanáraiból álló pedagógiai
műhely. A jelenlegi változatot a 2011. évi CXC. törvény előírásainak megfelelően állította
össze a tantestület, amelyet 2020.05.20-án aktualizált. Az ebben foglaltakat az iskolai
közösség minden tagjára nézve kötelező érvényűnek tekintjük.

1.1. Az intézmény neve, mottója, logója
Az intézmény neve: Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
Mottója: „Embert nevelni az életnek és a hazának.”

(Leőwey Klára)

Az iskola logói:

1.2. Az iskola szakmai alapdokumentuma
Az iskola működésének törvényi feltétele az alapító okirat, melynek legutóbbi
változatát, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium esetében, a Pécsi Tankerület adta ki 2019.
szeptember 1-jén.

1.3. Az iskola épülete
Iskolánk Pécs szívében, a Szent István téren található egy jellegzetes klasszicista
épületben. A Feigler építész tervei alapján 1851-ben megkezdett, majd fokozatosan
bővülő épületegyüttesben 1906 óta folyik gimnáziumi oktatás. Eredetileg a Miasszonyunk
Rend leányiskolájaként működött, 1921-től Szent Erzsébet Leány-gimnázium néven,
egészen az 1948-as úgynevezett „államosításig”. 1950-ben vette fel az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc jeles nőalakjának, Leőwey Klárának a nevét. A
rendszerváltás utáni igazságtételi folyamat során, a magyar-vatikáni államközi
szerződésnek és a Miasszonyunk Rend utolsó rendházfőnöke végrendeletének
megfelelően, a földhivatali bejegyzés szerint, 2010. január 22-én került a Zirci Ciszterci
Apátság tulajdonába. A Pécs Megyei Jogú Város, majd a Klebelsberg Iskolafenntartó
Központ és a Zirci Apátság között megkötött haszonbérleti szerződés értelmében a Pécsi
Leőwey Klára Gimnázium használhatja az épületet a szerződésben foglalt feltételek
szerint.
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1.4. Az iskola küldetésnyilatkozata
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Magyarország, a közvetlen régió és a város
kiemelkedő eredményeket hozó közoktatási intézménye. Ezek az eredmények részben
fejezhetőek ki konkrét adatokkal, mint például a folyamatosan „jó” szint feletti tanulmányi
átlag, a 80% feletti felvételi arány, az egy főre jutó nyelvvizsgák magas száma. Számunkra
ezeknél is fontosabb, hogy a Leőweybe járóknak a felnőtté váláshoz olyan kapaszkodókat
biztosítsunk, mind a szellemi, mind a lelki, mind a fizikai nevelés terén, amelyek
segítségével felelősen gondolkodó, másokkal együtt érző és fizikailag is erős és egészséges
emberek lehetnek. A gimnázium klasszikus műveltséget, szilárd erkölcsi értékrendet,
nemzeti és nemzetiségi azonosságtudatot, általános emberi értékeket közvetítő
középiskola, ahol a személyiség- és közösségfejlesztés egyszerre kap hangsúlyt.
A mára kikristályosodott nevelési és oktatási alapelvek mélygyökerűek, melyben
benne van sok-sok tanárelődünk élete és munkája, és az őket követő, a hagyományokat
felvállaló jelenlegi pedagógusok hite és módszertani sokszínűsége. Olyan iskolát kívánunk
így együtt építeni, amely pedagógiai és szellemi értelemben a XXI. század kihívásainak
megfelelni tudó, magyar hazáját szerető, széles látókörű, önmaga értékeit ismerő, a
problémák iránt érzékeny, logikus rendszerben gondolkodó fiatalokat bocsát ki.
Olyanokat, akiket európai humanista szemlélet hat át, akik érzékenyek lesznek az
emberiség előtt álló közös problémák megoldására, a különböző kultúrák iránti
nyitottságra és a természet, illetve az épített környezet értékeire. Fontos, hogy kialakuljon
bennük az önálló tanulás és ismeretszerzés igénye, az írásbeli kommunikáció képessége
magyar és idegen nyelven, az egészséges életvitel, a szociális képességek rendszerének
felépítése, felelősségérzet önmaguk és társaik iránt. Olyan európai színvonalú iskolát
kívánunk fenntartani, amelyben az élő kapcsolatok gazdag rendszere működik, mely
érzelmi töltést, belső erőt és életre szóló emlékeket ad, ahol a felnőtté válás nehéz
időszakában társakat, barátokat, biztos hátteret adó felnőtteket találnak tanítványaink.
A mi iskolánkban a tehetséggondozás és a hátránykompenzálás személyre szóló, a
közös alkotómunkában a diákok a tanárok társaivá válnak. Az iskola nevelési elvei,
eredményei, harmonikus, derűs légköre, életszemlélete és gyermekszeretete alapján
jelentős szerepet töltött és tölt be a város és a térség kulturális életében, oktatási
rendszerében. Fennállása óta több tízezer diák hagyta el az alma matert, köztük olyanok,
akik egy-egy család egymás utáni generációit képviselték. Ők, más tanítványokhoz
hasonlóan, hittek abban, hogy itt humanista szemléletű, gyermekszereteten alapuló
pedagógia érvényesül, és a nevelés egész célrendszerét ennek rendeljük alá. A célok
elérését szolgáló módszerek, eljárások, eszközök, szervezési rendszerek, azaz az oktatás
stratégiája is ezeket az alapelveket erősítik. Hisszük, hogy a biztos alapok, a stabil
értékrend, egy jó gimnáziumi időszak az ember életében döntően meghatározza az egész
későbbi életfolyamat pozitív irányát, megalapozva a fejlődésbe, illetve önnevelésbe vetett
hitet, az értelmi és az érzelmi intelligencia bázisait kiépítve a személyiségben. Ehhez
kívánunk olyan iskolát éltetni és működtetni, amely az emberi teljesség megélését kínálja
tanulóinak és tanárainak – az iskola minden polgárának egyaránt.
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2. Az iskolában folyó nevelő, oktató munka pedagógiai
alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai
A fenti hitvallásból következik annak a komplex gondolkodásnak a szükségessége,
amely mind a jelen különböző viszonyrendszereivel kapcsolatban, mind a múlt és a jövő
vonatkozásában elkötelezi az iskolában dolgozókat amellett, hogy a tanulók kiteljesedése
ne maradhasson egysíkú, szűk orientációjú. Ez megfelel a klasszikus általános gimnáziumi
modell hagyományainak, egyúttal komoly versenyelőnyt biztosít a felsőoktatási
rendszerbe, illetve a későbbi munkaerőpiacra kerülésnél az idejáróknak.

2.1. Pedagógiai alapelvek és értékek
Alapelveink rendszerét az a többdimenziós pedagógiai modell foglalja össze,
amelyben a pedagógiai tudás jelenti az egyik fő szempontot, a megértés, a komplex
tanulás elősegítése, illetve a fejlesztési célok megvalósítása a másodikat, míg az iskolai
élet szereplői közötti együttműködés, kommunikáció, kooperativitás a harmadikat.
Különös jelentőséget tulajdonítunk az iskola pozitív légkörének, a közösségfejlesztést, az
iskolai élményszint javítását, a teljesség megélésének támogatását szolgáló szempontoknak. Pedagógiai munkánk alapértékei ezek alapján, a tanári oldalról tekintve, a
magas szakmai színvonal biztosítása a célszerűség, jogszerűség, szakszerűség,
hatékonyság, eredményesség, rugalmasság és kiszámíthatóság alapelvei mentén.
Másrészt a fejlesztés megvalósítása az iskola minden résztvevőjére vonatkoztatva, a célés
érték-racionalitás,
legitimitás,
tervszerűség,
nyomon-követhetőség,
megvalósíthatóság, hatásosság, fenntarthatóság és kiterjeszthetőség értékrendszere
alapján. Harmadrészt az együttműködési kultúra fejlesztése az érdekegyeztetés,
informativitás, normativitás, reflektivitás, objektivitás, konstruktivitás, méltányosság és
igazságosság elveit szem előtt tartva, az iskolai szervezet tagjaiból közösséget kovácsolva,
elősegítve a jó közérzet, az otthonos légkör megteremtését.
A diákok oldaláról nézve legfontosabb alapelveink a személyiség- illetve
közösségfejlesztés kiegyensúlyozott megvalósítása, a gazdag értékvilág felmutatása
mellett. A személyiségfejlesztésen belül elsődleges szerepe van iskolánkban a tehetséggondozásnak, a kulcskompetenciák (matematikai logikai kompetencia, szövegértésszövegalkotás, szociális, életviteli és környezeti kompetencia, életpálya-építési
kompetencia és idegen nyelvi kompetencia, IKT kompetencia) kimunkálásának, az
intelligencia (kognitív, társas, kommunikációs, szociális, manuális), a kreativitás és az
érzelmi intelligencia fejlesztésének. Fontos számunkra, hogy diákjaink összefüggésekben
és rendszerekben tudjanak gondolkodni.
A hátrányos helyzetű tanulók esetében különös gondot fordítunk az integrációs és
képességfejlesztő munkára. Ennek érdekében erősítjük a konstruktív szokásrendszerek
kialakítását, az életvezetési modellek megalapozását. Nagy hangsúlyt fektetünk a reális
önismeretre, önbecsülésre, az érzelmek alkotó jellegű feldolgozására, a konfliktuskezelési
technikák és a pozitív gondolkodási mód elsajátítására. Ezen a területen különösen fontos
szerepe van az önálló-, választó- és döntőképesség erősítésének, az információszerzés, szűrés, -feldolgozás képessége kialakításának, saját érdeke érvényesítésének és azok
másokéval való összehangolásának, az igényes, harmonikus, egészséges családi életre
nevelésnek.
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Gimnáziumunk valamennyi dolgozója, az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a
szaktanárok, a pedagógusok munkáját segítő szakemberek egy közös cél érdekében
tevékenykednek, hogy elősegítsék a tanulók személyiségének fejlesztését, értelmi,
érzelmi és testi fejlődését. Ez a nevelési folyamat az iskolában különböző közösségeken
belül, egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén, másrészt
közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül valósul meg. Fontos
törekvésünk, hogy a személyiségfejlesztési és a közösségfejlesztési folyamat
kiegyensúlyozottan és egymást erősítve működjön az iskolában. Alapértéknek tekintjük a
közösséget, ezért elvárjuk az iskola minden szereplőjétől ennek az értéknek a tiszteletét,
és a közösségfejlesztő munkában való részvételnek a személyes érdekeivel való
összehangolását.
A gazdag értékvilág megismertetésének kiemelt területei a következők: a klasszikus
műveltség szilárd alapjainak lerakása, melyre biztonságosan építhetik ismereteiket
tanulóink; az alapvető erkölcsi, magatartási és társadalmi normák megismertetése, és
azon belül megtartásának, alkalmazásának belső igénnyé alakítása; az egészségre mint
központi értékre tekintés; a demokrácia alapelveinek, dokumentumainak
megismertetése; az európai humanista szellemiség vonásainak (igazság, jóság, szépség)
tükröződése az egyén megnyilatkozásaiban, magatartásában; a diszkrimináció minden
formájának elvetése; nyitottságra és toleranciára nevelés más népek, kultúrák, vallások
iránt; a nemzethez tartozás etikai és érzelmi értékének felismertetése; az egészséges
európai és nemzeti identitástudat megszilárdítása; a nemzeti/nemzetiségi és
helytörténeti kultúra megismertetése; az anyanyelvnek mint műveltségünk feltételének
és kultúránk hordozójának a nyelvi kommunikációs képességekben való folyamatos
fejlesztése; az ökológiai szemlélet formálása a természettel, a környezettel és a globális
problémákkal kapcsolatban.
Egy holisztikus szemléleten alapuló iskolafejlesztés számára kiemelten fontos
célkitűzés a fenntarthatóság, a klímavédelem, a környezettudatosság szemléletét és
gyakorlatát, kitérve a társadalmi, a kulturális, a globális és a környezeti felelősség
kialakításának helyi sajátosságaira hatékonyan beépítenie programjába. Kiemelt célunk a
fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettségre nevelés, segíteni a tanulóinkat, hogy a
múlt és a jelen tükrében kreatívan gondolkodjanak a lehetséges jövőről. A fenntarthatóság
eszméjének mélyebb beágyazása az egyhetes projektoktatáson és az osztályfőnöki órákon
túl a tanulók együttműködését és aktivitását igénylő gyűjtésekkel, regionális, országos és
nemzetközi programokba való bekapcsolódással (az országos Virtuális Erőmű Programba
való bekapcsolódás, illetve más helyi szervezetekkel együttműködve a Baranya Megyei
Virtuális Erőmű Program építése) kívánjuk megvalósítani, így támogatva a tanulókat a
természeti és épített környezettel, valamint közösségeink jövőjével kapcsolatos
felelősségérzetük kialakításában.

2.2. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka általános céljai
Korunk fontos tapasztalata, hogy ma, amikor új módokon lehet tanulni, új
módszerekkel kell tanítani is. Az informatikai forradalom korában van egy sebességi
kihívásunk: aki lelassul, az lemarad, unalmas lesz, figyelmen kívül esik. Érzékeljük, hogy
intenzív élményeket igényelnek a tanulóink. Van egy mennyiségi kihívásunk: mindenki
mindenhez hozzáférhet, ha szerencsés, vagy ha akar, de épp ezért minőségi élményeket
igényelnek a tanuló emberek. Van egy demokratikus kihívásunk: demokratikus légkört és
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szabad nyilvánosságot igényelnek a diákok is. Ezért versenyképességet és közösségi
felelősségvállalási képességet igényelnek tőlünk, tanároktól – a szülők és a diákok
egyaránt.
Célunk, hogy ezekre a kihívásokra válaszoljunk, s egyúttal részesei legyünk a világon
lezajló pedagógiai paradigmaváltási folyamatnak is. Olyan metódusokat kívánunk
alkalmazni a nevelő-oktató munka területén, amelyek életteli alternatívákat kínálnak,
amelyek a hosszú távú emlékezetben megőrzött élményeket nyújtanak a tanulási
folyamatban résztvevőknek. Olyan iskolát szeretnénk, ahol biztosított ez a lehetőség a
benne élőknek. Tudatosan tervezett folyamatok révén, mégis nagymértékű önállóságot
biztosító, csoportos tanulási szisztémák segítségével. Hisszük, hogy csak így lehet komoly
mértékben fejleszteni a nyitottság, az empátia és mások megértésének képességét is a
közösségben átélt szinergikus együttműködés élményének következtében. Szükség van
tehát az „élménypedagógiára”. Az élményben ugyanis azt a faktort ismerhetjük fel, amely
nélkülözhetetlen a pedagógiai folyamat sikeréhez, a megértésben bekövetkező változások
eléréséhez.
A pedagógiai folyamat konkrét céljai a tanulók személyiségfejlődésében
bekövetkező változások, amelyek a tanulási-tanítási folyamat eredményeiként valósulnak
meg a korszerű, szaktárgyakba rendeződött művelődési anyag feldolgozása és elsajátítása
során. Az oktatás célja egyben a nevelés célja is, melynek meg kell alapoznia az általános
műveltséget. Szolgálnia kell a tankötelezettség teljesítését. Fel kell készítenie minden
diákot a kétszintű érettségi vizsgákra, illetve a továbbtanulásra. Segítenie kell a
megújítható tudás megszerzését, ennek alkalmazását, elmélyítését. Ki kell alakítania a
folyamatos önművelés igényét. Biztosítania kell a kötelező és egységes képzésen túl a
választhatóság szabadságát. Fejlesztenie kell a tanulók önállóságát, öntevékenységét,
alkotó részvételét a tanulásban. Egyúttal biztosítanunk kell a folyamat során a korrekció
lehetőségét. Lehetővé kell tennünk a tanulók tehetségének és képességének
kibontakoztatását. Azt kell szolgálnia ennek, hogy mindenki megszerezhesse a képességei
szerinti optimális tudást.
Fontos célunk, hogy a tanulók hozzájuthassanak ahhoz a tudásanyaghoz, amelyet a
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium helyi tanterve előír, de az is, hogy a szakmai-tárgyi
tudáson túl felkészüljenek a helyes életvezetésre, ön- és emberismeretre,
kommunikációra és konfliktuskezelésre. Célunk továbbá a kötelezően és szabadon
választható, emelt és középszintű érettségire felkészítő (11-12 évfolyam)
tantárgyblokkok felkínálásával elősegíteni a választott pályára való felkészülést, az
érettségi vizsgák letételével a sikeres egyetemi és főiskolai felvételt.

2.3. Az iskolában
tevékenységsorozat

folyó

nevelő-oktató

munka

feladatai,

a

A nevelő-oktató munka alapvető feladata, hogy diákjainkat felkészítsük az életben
való helytállásra. Ez a feladat azért különösen nehéz a mi korunkban, mert egy hosszú
távú, globális válság korában élünk, s tanítványainkat arra kell felkészítenünk, hogy
megoldásokat keressenek a meglévő problémákra, s alkalmazkodjanak a paradigmaváltás
kényszeréhez.
Stratégiai nevelési és oktatási cél tehát, hogy megoldásokat kínáljunk diákjainknak,
vagy pontosabban, alkalmassá tegyük őket arra, hogy keresni tudják az életképes
alternatívákat. Éppen ezért tartjuk fontosnak a fizikai, lelki és szellemi értelemben
egységes és egészséges személyiségű fiatalok nevelését, akik szabadon, felelősen és
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magas szeretetfokkal képesek létezni. Ezeket a stratégiai feladatokat kívánjuk a tantestülettel és az iskolai élet minden szereplőjével megvalósítani, s ezeket igyekszünk adott
folyamatcélokra, speciális tagozati és konkrét tantárgyi célokra bontani.
Diákjaink a kamaszkor derekán lesznek gimnazisták. A világhoz való viszonyukat
ekkor meghatározza az a bizonytalanság, amely önmagunk megismerése során (a
képességeik, erkölcsi tulajdonságaik, testi-szellemi teljesítőképességük kipróbáláskor)
jellemzi őket. Önazonosságuk, önérték-tudatuk erősítéséhez szükségesek azok a
szervezett közös tevékenységek, rendezvények, amelyeken bemutatkozhatnak,
megnyilatkozhatnak, cselekedhetnek társaik, a gimnázium közössége előtt. Legfontosabb
folyamatcéljaink az alábbiakban foglalhatók össze:
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Az első két (illetve három) évfolyam feladatai közé tartozik:
a helyzetfelismerő és önismereti képességek folyamatos fejlesztése a tanítástanulás folyamatában,
a szuverenitás, a kezdeményezőkészség és a kreativitás igényeinek táplálása,
a normakövető, elfogadó és együttműködő magatartás pozitív formáinak
erősítése,
a tanulási módszerek tudatos alakítása, az egyénileg eredményes tanulási
technikák megszilárdítása,
a férfi-női szereplehetőségek korszerű értelmezésével erősíteni a diákokban a
nemükkel való azonosságukat,
önismereti technikák megismertetése mellett a szociális érzékenység
felébresztése,
az integrációs képesség kibontakoztatása,
az információ önálló megszerzésének, feldolgozásának és rendszerbe
illesztésének a megtanítása és gyakoroltatása.
A 11-12-13. évfolyam feladatai közé tartozik az eddigiek mellett:
az öntudat, önérzet és a felelősségérzet együttes megszilárdítása és a
vállalkozó kedv, az önállóság formálása az iskolai tanítás-tanulás
folyamatában, összekapcsolódva a sport- és művészeti tevékenységformákkal, a kidolgozott elismerési és díjazási rendszerrel,
alkalmassá tenni a diákokat az egyéni képességek szintjének és teljesítményük
értékének reális felmérésére, a pályairányítással pedig megalapozott
pályaválasztásra,
társadalomismeretüket gyarapítva felkészíteni őket a lehetséges társadalmi
szerepekre, konfliktusokra.
Mindezek optimális megvalósulása esetén nyújthat a Pécsi Leőwey Klára
Gimnázium a négy- illetve ötéves nevelés-oktatás folyamatában kellő alapot a felnőtté
váláshoz.

2.4. Az iskola képzési formái
2.4.1. Arany János Tehetséggondozó Program
Az Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztályaiban (AJTP) elsősorban
Baranya megye tehetséges gyerekei tanulnak. A kistérségi és nagyvárosi tehetséges, de
szociális, egészségügyi vagy környezeti tényezők miatt nehezebb körülmények között élő
tanulók 5 tanévet töltenek el gimnáziumunkban és a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiumban,
mert a programban résztvevők számára kötelező a kollégiumi elhelyezés (a Pécsett lakó
diákoknak is). A tanulók magas óraszámban tanulják az idegen nyelveket és az
informatikát. Első idegen nyelvként az előkészítő évfolyamon választható haladó angol
heti 7 órában vagy haladó német heti 5 órában, a németes csoportnak heti 2 órában kezdő
angol óra része a nyelvi képzésnek. Második évtől az első nyelv minden diák számára az
angol, amit heti 4 órában tanulják tovább a diákok, második idegen nyelvként pedig heti
3 órában (kellő számú jelentkező esetén) választhatnak nyelvet az alábbiak közül: német,
francia, olasz, spanyol, orosz.
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Tanulmányaik során minden segítséget megkapnak a diákok ahhoz, hogy ECDL
bizonyítványt (7 modul), egy idegen nyelvből emelt szintű érettségit vagy azzal
egyenértékű B2-es szintű (középfokú) komplex nyelvvizsgát és jogosítványt szerezzenek.
A 2020/2021-es tanévtől a megfelelő tanulmányi eredményt elérő diákok ösztöndíjban
részesülnek. Kiemelten fontos szerepet tölt be a személyiségfejlesztésben az önismeret
és a tanulásmódszertan, a drámapedagógia, a projektmunka, a belföldi tanulmányi
kirándulások, valamint külföldi tanulmányutak. A diákok a program során folyamatosan
részesülnek tehetséggondozó és felzárkóztató programokban, a Program által a számukra
meghirdetett országos versenyekre felkészítő foglalkozásokon vesznek részt A
jelentkezés és felvételi módja egyedi: a programba való bekerülés feltétele a pályázat
benyújtása. A pályázati csomag beszerezhető gimnáziumunkban, illetve letölthető
iskolánk honlapjáról. A kitöltött pályázati anyagot a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
címére kell visszaküldeni. A pályázat benyújtásával egy időben kell jelentkezniük a
diákoknak a központi írásbeli felvételi vizsgára, melyet az AJTP osztályba jelentkezőknek
a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban kell megírniuk.
Az Országos Arany János Tehetséggondozó Program osztályainak képzése három
szakaszos: az első szakasz a „gazdagító” előkészítő év speciális óra- és tantervvel, a
második szakasz az alapozó két év az „Arany János blokkal”, a harmadik szakaszban a
kötelező és szabadon választható tárgyakkal a tanulók az érettségire és választott
pályájukra készülnek.
2.4.2. Emelt szintű angol nyelvi képzés
Az emelt szintű angol nyelvi tagozatos osztályunkat angol középhaladó, illetve
haladó nyelvi csoportokkal (a négy éves képzés során 6+6+5+5) óra) indítjuk. Második
idegen nyelvként kellő számú jelentkező esetén heti 3 órában választható nyelvek: német,
spanyol, francia, olasz, orosz. Délutáni foglalkozás keretében a kötelező óraszámon felül
heti 2 órában választható az informatika és a kínai nyelv.
A 11-12. évfolyamon minden érettségi tantárgyként választható tárgyból felkészítés
történik az emelt szintű érettségire.
Az emelt szintű angol nyelvi tagozatos osztályunknál az iskolai képzésnek két jól
elhatárolható szakasza van. Az első szakasza a 9-10. évfolyamra esik. A cél itt a homogén
nyelvi szint kialakítása, a nyelv magabiztos használata, a célnyelvi országok kultúrájának,
civilizációjának ismerete, a műveltség megszilárdítása. A második szakaszban a kötelező
és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott
pályájukra készülnek.
A tagozat mindennapjait számtalan közös rendezvény színesíti: angol nyelvi
szavalóverseny, projektnap, angol nyelvű programokon és színházi előadásokon való
részvétel, a tagozat őszi és tavaszi rendezvényei, külföldi előadók látogatása, ösztöndíjas
cserediákok fogadása, belföldi és külföldi utazások. A képzés során a diákokat a közép- és
emelt szintű érettségi vizsgákon túl a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra is felkészítjük.
Támogatjuk és segítjük diákjaink hazai és külföldi egyetemeken történő továbbtanulását,
ösztöndíjak pályázatát.
A tagozat diákjai az érettségi vizsgát követően jeles hazai vagy külföldi egyetemeken
tanulnak
tovább,
bölcsész,
orvosi,
egészségügyi,
jogi,
közgazdasági,
természettudományos, műszaki, illetve művészeti pályákon.
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2.4.3. Emelt szintű természettudományos képzés
Az emelt szintű természettudományos képzésünkön egységes négy évfolyamos
nevelés, illetve oktatás valósul meg. A képzés három csoportból áll össze. Az egyik fizikamatematika, a másik kémia-biológia, a harmadik matematika-digitális kultúra
orientációjú. Négy éven keresztül emelt óraszámú szaktárgyi oktatást kapnak a diákok a
két-két tárgyból. Az idejáró diákok elsősorban műszaki, természettudományos, orvosi,
gyógyszerész vagy vegyész pályákra készülnek. Első idegen nyelvként heti 3-4-4-4 órában
választható nyelvek a következők: haladó angol vagy haladó német. Második idegen
nyelvként heti 3 órában (kellő számú jelentkező esetén) választható nyelvek: angol,
német, francia, olasz, spanyol, orosz. Délutáni foglalkozás keretében a kötelező
óraszámon felül heti 2 órában választható az informatika.
A természettudományos tantárgyak a természet működésének a tudomány által
feltárt legalapvetőbb törvényszerűségeit ismertetik meg a diákokkal. A törvények
harmóniáját és alkalmazhatóságának hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva, a
pedagógiai folyamatban a diákoknak bemutatjuk, hogyan segíti a tudományos módszer a
természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állítását. Olyan ismeretek
megszerzésére ösztönözzük a fiatalokat, amellyel egész életpályájukon hozzájárulnak
majd a társadalom és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós
fejlődéshez, és ahhoz, hogy a körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk
sérülést.
A pályaorientáció itt előbb kezdődik tehát, mint a többi osztályban. A kötelező és
szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott pályájukra
készülnek. Az ide jelentkezőknek a központi felvételit kell megírniuk magyar nyelvből és
irodalomból, valamint matematikából; egyúttal szóbelizniük kell biológiából, kémiából,
illetve matematikából. Ezekben az osztályokban, a tanmenethez kötődően, alkalmanként
terep-gyakorlat egészíti ki a tantermi oktatást.
2.4.4. Német nemzetiségi és emelt szintű német nyelvi képzés
Gimnáziumunk két speciális német nyelvi képzést kínál. A német nemzetiségi
kétnyelvű képzésünk 4 éves. A jelentkezéshez szükséges az általános iskolában szerzett
német nyelvtudás. A 9-12. évfolyamon heti 6 német nyelv és irodalom óra, népismeret,
történelem, földrajz és további választható tantárgyak, például matematika, biológia
német nyelvű oktatása fejleszti a diákok nyelvtudását. A német nemzetiségi képzés végén
tanulóink német nyelv- és irodalom tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tesznek. Az
emelt szinten letett jeles érettségi vizsga német nyelv és irodalomból, továbbá
történelemből, valamint egy szabadon választott, német nyelven tanult tantárgyból –
legalább közép szinten – felsőfokú nyelvvizsgát ad, érettségi bizonyítványuk kétnyelvű
(német-magyar).
Az emelt szintű német nyelvvel (heti 6 óra) 4 éves, a csoport tanulói részt vesznek a német
nemzetiségi kétnyelvű képzés tanulói számára szervezett iskolai- és szabadidős
programokon.
A munkaközösségnek kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van.
Rendszeresek a külföldi diákcserék, a diákok pályázhatnak németországi ösztöndíjakra.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium az akkreditált felsőfokú nyelvvizsgát adó Sprachdiplom
II. vizsgaközpontja. A Sprachdiplom letételével tanulóink olyan nyelvvizsgát
szerezhetnek, amelyet Németországban is elismernek, s ez garancia arra, hogy nem
lesznek nyelvi gondjaik, ha német egyetemeken kívánnak továbbtanulni. Az itt tanuló
13
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diákok a Leőwey Táncegyüttes, a német nyelvű színjátszó csoport vagy az énekkar
tagjaként, a hagyományőrző összejövetelek (pl. svábbál), a projektnapok, „gyűjtő utak”,
nyelvi versenyek aktív résztvevőjeként igényesen tölthetik el szabadidejüket. A 11-12.
évfolyamon a vizsgázó diákjaink heti 2 órában részt vesznek a DSD nyelvvizsgára
felkészítő fakultáción, ezen kívül választhatnak az iskola által kínált fakultációs
lehetőségek közül.
2.4.5. Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés
A francia-magyar két tanítási nyelvű osztályaink, Európai Nyelvi Díjas
képzésünkön, 5 éves nevelés-oktatásban vesznek részt. A jelentkezéshez nem szükséges
a francia nyelv tudása. Az előkészítő évfolyamon heti 18, a felsőbb évfolyamokon heti 5,
illetve 4 francia nyelvóra van. Egyúttal a hatályos jogszabályokban rögzített tantárgyak
célnyelven történő tanítása is franciául történik, mint például a matematika. Az idejáró
diákok már első évben is tanulhatnak angolt, illetve németet heti egy órában. A második
évtől második idegen nyelvként (heti 3 óra) választható nyelvek az angol, a német, az
olasz és a spanyol. Délutáni foglalkozás keretében a kötelező óraszámon felül heti 2
órában választható az informatika. Minden évfolyamon van francia nyelvű színjátszó
csoport. Speciális tehetséggondozás és személyiségfejlesztés, diákcserék, ösztöndíjak, jó
közösség és egyedi hagyományok jellemzik ezt a képzésünket. A francia nyelv elsajátításán
túl a színjátszás és a dráma hozzájárul tanulóink személyiségének teljes kibontakoztatásához,
tehetségük kiteljesedéséhez. Az itt szerzett érettségi bizonyítvány kétnyelvű (franciamagyar). A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az emelt szinten letett jeles érettségi
vizsga francia nyelvből, valamint további két francia nyelven tanult tantárgyból – legalább
középszinten – felsőfokú nyelvvizsgát ad. A nyelvoktatást francia lektor segíti. A
munkaközösségnek kiterjedt bel- és külföldi kapcsolatrendszere van, a tanulóknak
számos alkalmuk nyílik a francia nyelvet diákcserék és franciaországi utazások során is
gyakorolni. Az itt letett érettségi után többen folytathatják tanulmányaikat neves
franciaországi egyetemeken.
A két tanítási nyelvű osztály tanulóinak képzése három szakaszra tagolódik: az első
szakasz célja a középszintű nyelvismeret megszerzése és a tantárgyak idegen nyelven
történő elsajátításához szükséges speciális lexikai egységekkel való megismertetés,
egyúttal a kiegészítő tárgyak beiktatásával a kulcskompetenciák fejlesztése. Specifikuma
a civilizáció és a történelem, mely az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket bővíti és
segíti a kritikai gondolkodást és a tolerancia fejlődését. A második szakasz célja a
műveltség megszilárdítása, kommunikatív és kreatív nyelvtanulás segítségével. A
tantárgyak (matematika, földrajz, történelem, tánc és dráma) idegen nyelven való
tanulása is az idegen nyelvi kommunikáció fejlődését szolgálja, megalapozva a
differenciált pályaválasztást. A harmadik szakasz a pályaorientáció időszaka. A kötelező
és szabadon választható tárgyakkal a tanulók a kétszintű érettségire és választott
pályájukra készülnek.
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2.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai
A nevelési módszerek és eljárások levezethetők a gimnázium alapvető nevelési
céljaiból. Alapvető jellemzőik a következők:
 igazodnak a tanulók életkori sajátosságához, értelmi fejlettségéhez, képességéhez,
 igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez,
vezetői stílusához,
 igazodnak a mindenkori nevelési helyzethez és annak tartalmához.
2.5.1. Eszközök, források
Tárgyi erőforrások





Az épület (osztálytermek, csoporttermek, tornatermek, könyvtárak, laborok, kiszolgáló
terek stb.).
Taneszközök (minden tantárgyban használatos és tantárgy-specifikus taneszközök stb.).
Információhordozók (könyvek, videofilmek, CD-k, hangkazetták stb.).
Technikai eszközök (számítógépek, interaktív táblák, TV készülékek, videó lejátszók,
multimédiás számítógépterem stb.).

Humán erőforrások
Nagyon fontosnak tartjuk annak a tantestületi közösségnek a kialakítását és
fejlesztését, amely olyan tanáregyéniségekből áll, akik felvállalják a bevezetőben megfogalmazott pedagógiai elveinket, képesek szakmailag és emberileg megújulni, kellő
szaktudással, empatikus képességgel, gyermekszeretettel rendelkeznek, és fegyelmet
tudnak tartani az órájukon, illetve az iskolai környezetben vagy az azon kívüli nevelésioktatási helyzetekben. Szaktanáraink és dolgozóink mindannyian rendelkeznek a törvény
által előírt szakképesítéssel. Az iskola vezetése folyamatosan ösztönzi a tanárokat a
fejlődésre és az önfejlesztésre, egyúttal támogatja a tantestület tagjait az egyéni és a
csoportos továbbképzéseken való részvételben, a klasszikus pedagógia minél
differenciáltabb megismerése és a legújabb pedagógiai módszerek minél gyorsabb
elsajátítása érdekében.
2.5.2. Alkalmazott pedagógiai eljárások
Kulcskompetenciák komplex fejlesztése
A gimnáziumunkban alkalmazott pedagógiai eljárásokat az érvényben lévő Nemzeti
Alaptanterv előírásainak és ajánlásainak megfelelően működtetjük az egységesség és a
differenciálás elveinek figyelembevételével. Ennek értelmében az aktív tanulás a
tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A tanulási
tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik
az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. A
tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási eredmények
által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák fejlesztésében.
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A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de
a hazai sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási
területeken átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy
egyetlen tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és
összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban:
1. A tanulás kompetenciái
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
3. A digitális kompetenciák
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság
kompetenciái
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák.
A kulcskompetenciák fejlesztése érdekében a helyi tanterv összeállításánál, a
kerettantervek alapján készülő tanmenetek megalkotásánál, illetve a nevelési folyamat
teljes egészében törekszünk a komplexitás, a holisztikus világ- és személyiségkép
érvényesítésére.
Éppen ezért is igyekszünk kihasználni a tanulás társas természetéből adódó
előnyöket, a differenciált egyéni munka adta lehetőségeket. Támogatjuk a párban vagy
csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló
tanulást. A tanulási eredmények elérését segítik elő az olyan differenciáló módszerek,
mint a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán
hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, a tanulói különbségekhez illeszkedő,
differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás, a fejlesztő,
tanulást támogató értékelés. A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik
az olyan eljárások, mint az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok
felhasználása, melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.
Iskolánkban a pedagógus a probléma-megoldási és a jelenségértelmezési
folyamatot – a tanuló szükségleteinek megfelelően – közvetett, illetve közvetlen
eszközökkel segítik. Az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszik
iskolán kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai
lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert stb.). A
pedagógusok együttműködnek más tantárgyakat tanító kollégáikkal azért, hogy a
tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek,
projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok
alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak
integrálására.
Törekszünk minden tanítási évben több olyan tanórát szervezni a diákok számára,
s erre a helyi tantervünk is lehetőséget biztosít, amelyek során több tantárgy ismereteinek
integrálását igénylő (multidiszciplináris) téma kerül a középpontba, a tanórák céljának,
tartalmának és megvalósítási módszereinek megjelölésével.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a tananyag feldolgozásánál a
pedagógusoknak figyelembe kell venniük a tantárgyi tartalmaknak a tanulói
sajátosságokhoz való illesztését. A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az
adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált
(optimális esetben személyre szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek
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alkalmazását. Az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelésioktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel
rendelkező szakember támogatásával történik.
Az eredményes tanulás segítésének elvei
A) Tanulási környezet
A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (osztály- és
csoporttermeket) a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához igazítjuk, a
berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók, illeszkedve a gimnáziumi
osztályokba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt,
biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtenek valamennyi tanuló számára.
Minden tanteremben biztosítjuk, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális
eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és
prezentációs eszközöket vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a
hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak egyaránt.
A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden
szereplő kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt
párbeszéden alapul. A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási
teljesítményük érdekében az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit
szem előtt tartva, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes
jellegének figyelembevételével valósítjuk meg.
A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért
ennek előmozdítása érdekében a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat
részesítjük előnyben. A tanulás társas természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni
munka adta lehetőségek kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett
kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködő tanulás támogatása
szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet megteremtéséhez. Fontos, hogy a
tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, az azokhoz igazodó mérési
stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté válnak. Az iskolai légkör
bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási problémákra és a személyes
nehézségekre időben fény derüljön. Ennek a bizalomnak a megteremtése és fenntartása
az iskolavezetés és minden pedagógus állandó felelőssége.
Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, tanulási terület
ismereteinek integrálását igénylő témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák,
foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek és projektek alkalmazása segíti a
tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex módon történő vizsgálatában.
B) Egyénre szabott tanulási lehetőségek
Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre
szabott tanulási lehetőségek biztosításával támogatja. Fontos alapelv, hogy a tanulók közti
különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az egyénenként eltérő
idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása eredményének tekinti.
Ennek értelmében a képességtartományok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés,
fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást jelentő feladatok megtervezése
történik. Az iskola biztosítja a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés17
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oktatás során megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítve a hátrányok hatásait,
optimális esetben igyekszünk kikiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten fontos a
családi és településszerkezeti hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi
elsajátítási lehetőségekhez köthető, valamint a különleges bánásmódot igénylő
tanulókhoz illeszkedő fejlesztő tevékenységünk. Minden gyermek, tanuló fejlődésében
lényeges szerepet játszik a pedagógusok fejlesztő tevékenysége. Különösen igaz ez a
kiemelkedően kreatív, egy vagy több területen tehetséges, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a szakmai besorolásukat
tekintve heterogén, az ok-okozati összefüggéseket tekintve fel nem tárt, ám tanulásitanítási szempontból kihívást jelentő, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel
(BTMN) küzdő tanulók fejlesztésének területén. Ennek a feladatnak az ellátásában
felértékelődik a segítő szakterületek (iskolapszichológia, gyógypedagógia, fejlesztő
pedagógia) szerepe, valamint a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok
tudásmegosztásra épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége.
A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a közös felelősségvállalásnak
lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. Ez nem csak az együttnevelést
megvalósító pedagógusok kizárólagos felelőssége. A pedagógusok a tanulást-tanítást
speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni tudó különböző szakemberekkel együtt
(iskolapszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus,
gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembere, gyógypedagógus, gyógytestnevelő)
kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló folyamatos
bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs tevékenységet
folytatva végzik pedagógiai munkájukat.
Támogatjuk a csoporttanítás különböző formáinak alkalmazását, például a több
tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó foglalkozásokat. Ez elősegíti az
integrációt, illetve ennek magasabb szintjét, az inklúziót is annak érdekében, hogy az
alapvető nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló esetében
megvalósulhassanak. A tehetséges tanulók tekintetében ezek a szempontok kiemelten
fontosak, mivel az ő esetükben a tanulási fókuszt és az érdeklődést jellemzően a
megfelelően motiváló feladatokkal lehet fenntartani.
A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle módszertani
lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A XXI. századi tanulási
környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális
technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen fontos, hogy
a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban tanító pedagógusok ismerjék és alkalmazzák azokat.
Olyan tanulási folyamatra adnak ugyanis ezek lehetőséget, amely nemcsak a pedagógusdiák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos pedagógiai kultúrát is
jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú szerepben jelenik meg a
folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus.
C) Képesség-kibontakoztatás támogatása, az értékelés formái
Többféle pedagógiai eljárást alkalmazunk az eredményes tanulástámogatás
érdekében, mindig az adott témához, helyzethez, tanulási célokhoz igazítva. A frontális
osztálymunka során a klasszikus retorika magas szintű alkalmazása történik. A
különbségekre figyelő tanulásszervezési módokat szintén a pedagógiai szituációhoz
igazítva alkalmazzuk. A képességfejlesztő technikák (pl. megerősítés, modell- és
mintaállítás, szerepjáték, dramatizáló tevékenység,); kooperatív tanulásszervezés;
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epochális rendszer, tevékenységközpontú és más speciális módszerek bevezetése
folyamatosan történik a meglévő pedagógiai kultúra figyelembevételével. Így lépnek be a
képesség-kibontakoztatás eszközeként: a komprehenzivitás, a meggyőzés, a
felvilágosítás, a tudatosítás, a tevékenység megszervezésének eljárásai (pl.: megbízás,
ellenőrzés, értékelés, gyakorlás), a magatartásra ható eljárások. Ahogy az ösztönző
eljárások (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret, az iskolában használatos jutalmazás
formái); korszerű mérésmetodika is (pl. diagnosztikus tudásszint mérés). A
csoportmunkákat immáron széleskörűen alkalmazzuk gyakorlatunk során. Az adatokra
épülő egyéni és csoportos fejlesztés; a projektmódszer; a tantárgyi integráció még
fejlesztendő területeink.
A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse a tanuló és a szülő
objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan
meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai
munka nyomon követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására és továbbiak
meghatározására, amennyiben ezt a tanulók fejlődése megkívánja. A tanulást és annak
eredményességét befolyásoló pedagógiai tevékenység során végzett értékelésnek
adatokra és tényekre kell támaszkodnia. Az erre alapozott értékelés segíti a tanulót
további tanulási módszereinek, technikáinak meghatározásában.
Az értékelési folyamatokat megalapozó tervező munka figyelembe veszi a tanuló
előzetes tudását, aktuális fejlettségi szintjét, egyéni fejlődési lehetőségeit, életkori
sajátosságait, az értékelés személyiségfejlődésére gyakorolt hatását és a pedagógiai
célokat. Ennek érdekében a kiinduló állapot értékelése (diagnosztikus mérés) egy tanítási
óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése előtt végzett adatgyűjtés. A
diagnosztikus értékelés kiterjed a tanulók meglévő tartalmi tudására, aktuális készség- és
képességfejlődési szintjére, hozzáállására, viszonyulására. Az értékelés során figyelembe
kell venni a tanuló életkori sajátosságait és a tanulás korábbi és aktuális környezeti
tényezőiről rendelkezésre álló információkat, továbbá a pedagógiai célokat.
Az eredmények visszajelzésével a pedagógus útmutatást tud adni a tanulónak a
tanulást várhatóan leghatékonyabban segítő tanulási módokról.
A tanulás folyamatában több alkalommal, tájékozódó jelleggel végzett
információgyűjtés, a fejlesztő, tanulást segítő értékelés és ennek visszajelzése akkor éri el
a kívánt hatást, ha az a tanuló számára az értékelést követően rövid időn belül
megismerhető. A tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a
tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követését.
Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató
értékelés) önfejlesztésre és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának
gyakori, interaktív módon történő visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és
hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő célok meghatározása, és
ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez történő igazítása. Az összegző
értékelés célja annak megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil
ismeretek kialakításának és a készségek elsajátításának szintje milyen mértékben felel
meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. Az összegző értékelés minősítő jellegű,
de lehet részletes szöveges értékelés is, amely rendelkezik a fejlesztő, tanulástámogató
értékelés jellemzőivel.
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3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a személyiség- és a közösségfejlesztés egymást
erősítő, komplex programok – minden iskolai dolgozó munkájának közös céljai. Ily módon
a személyiség fejlesztését, horizontális értelemben is, perszonalizációként és
szocializációként értelmezzük. Növendékeinkkel kapcsolatban a két folyamatot
szétválaszthatatlan egységben, egymással szintézisben alkalmazzuk.
Vertikális értelemben a személyiségfejlesztés célja a pedagógiai alapelveink között
megfogalmazott, klasszikus értelemben vett emberkép alapján, mindhárom létszint
fejlesztése, szellemi, lelki és fizikai vonatkozásban egyaránt, az alkati és állapotbeli
meghatározottságokat figyelembe véve, a közösségben élő és gondolkodó autonóm
ember ideáját követve. A három szint fejlesztése is csak egységben képzelhető el,
különválasztásuk csak a modellezés érdekében történik.

3.1. Értelmi nevelés
A különböző adottságokkal érkező diákok értelmi síkon történő fejlesztésekor
fontos szerep jut az önismeret erősítésének, a hozott értékek, „talentumok” felismerésének egy-egy tehetségterületen. A diákok tudatállapotának korunk kihívásaihoz
igazodó, adaptív ismeretekkel történő fejlesztése a középiskolai pedagógiai munka
legfőbb kihívása a legújabb kognitív pszichológiai, illetve ideg- és agykutatási tudományos
eredményeknek megfelelően, amelyek alapján bizonyossá vált a tudat szerepének
meghatározó jelentősége az emberi élet minőségének megváltoztatása terén. A globális
hálózatokban gondolkodó és lokális problémákat megoldva cselekvő személyiség típusa
a középiskolai évek alatt hatékonyan fejleszthető. Elsősorban ezt a felelősséget felismerve
végezzük oktatási feladatunkat. Ennek a munkának az alapja a szaktanárok alkotó
tevékenysége és a diákok aktív közreműködése révén megvalósuló tanóra, az azokon
közvetített és egyénileg felépített tudás. E folyamat legfontosabb elvei: a tudás alapú
társadalom építőköveinek „faragása”, „illesztése”, az ismeretanyag sokoldalú
megközelítése; az oktatási-tanulási folyamatban érvényesülő következetesség; a
követelmények teljesítményre és alkotó befogadásra ösztönző ereje; a tanár
személyisége, magatartása által közvetített általános emberi értékek.

3.2. Lelki nevelés
A lelki nevelés is több területen történik a Leőweyben. Szintén fontos eszköze ennek
az önismeret fejlesztése a különböző lelki alkatok, illetve lelkiállapotok és ezek
irányíthatósága vonatkozásában. A korunkban szintén létjogosultságot kapott érzelmi
intelligencia fejlesztése, a többi között, mind az egyénre szabott foglalkozások keretében,
mind az egész iskolát felmenő rendszerben folyamatosan támogató osztályfőnöki,
szaktanári, igazgatói tevékenység keretében, az egyéni fejlesztési terveket körvonalazó
portfólió építéssel történik. Külön hálózata van az iskolában a mentálhigiénés
gondozásnak. A különböző egyéni adottságokból és szociális helyzetekből adódó
problémák korai felismerésével és kezelésével egész szakértői csoport foglalkozik, a
területért felelős igazgatóhelyettestől, az osztályfőnököktől, az ifjúságvédelmi felelős
tanártól, a fejlesztő pedagóguson át az iskolapszichológusig, akiknek közös célja
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megtalálni az adott tanulóra, illetve konkrét problémahelyzetre alkalmazható egyedi
megoldásokat a személyiség harmóniájának megteremtése érekében.
Komoly eredmények várhatóak ezen a területen, mind az empátiafejlesztés, mind
pedig a szociális érzékenység fejlesztése vonatkozásában, a közösségi szolgálat
teljesítésétől, amelyet szintén csapatmunkában, a részterületeket egymás között
felosztva, irányítanak a tanári közösség és az őket segítő alkalmazottakból álló csoport
tagjai.

3.3. Fizikai nevelés
A „fizikai” fejlesztés konkrét értelemben elsősorban a testnevelésórákon és a
sportfoglalkozások által, valamint elvontabb értelemben az osztályfőnöki órákon, illetve
az egészségnevelési programon keresztül valósul meg. Egyúttal fontosnak tartjuk a
mindennapi létben való jártasságok elsajátítását is, ezért törekszünk rá, hogy diákjaink
ismereteket szerezzenek az anyagi lét működtetésének gyakorlati mechanizmusairól, a
gazdasági élet legelemibb törvényszerűségeiről is.
A fentieket egészítik ki a speciális területeket fejlesztő foglalkozások: az osztályfőnöki órák, ezek éves menetébe illesztett pszichológiai jellegű órák, a dráma és egyéb
fejlesztő órák, az egészség- és környezetnevelési program személyiségfejlesztő alkalmai,
a szabadabb munkaformákat kínáló tanórákon kívüli tevékenységek, például szakkörök,
önképzőkörök, klubfoglalkozások, könyvtárhasználat, kirándulások, táborozások,
valamint az egyéni beszélgetések, az állandó, igényhez alkalmazkodó interaktív tanárdiák kapcsolat.
Személyiségfejlesztési programunk komplex megközelítéséből következik, hogy
minden diákunk vonatkozásában elsődleges prioritást élvez az az elv, miszerint az
egységesen magas tanulmányi követelmények mellett, a mindenkiben ott rejlő egyedi
tehetségjellemzők maximális kibontakoztatására törekszünk. Egyúttal a fejlesztendő
egyéni képességeket a közösségi érdekek érvényesítésének tükrében tartjuk
támogatandónak, tudva azt, hogy mind az egyéni, mind pedig a közösségi sikerek olyan
összetett jellemzőkön alapulnak, melyek túlnyúlnak a tanulmányi értelemben vett
eredményesség keretein. Ennek a tevékenységünknek az egyéni képességek különböző
szintű fejlesztésén túl a szociális kompetencia szintjének emelését kell szolgálnia.
Ez a fajta összetett személyiségfejlesztő program szisztematikusan és hatékony
módon, a tantervbe is beépítve valósítható meg, illetve folyamatosan fejleszthető, s ennek
érvényesítése révén, a diákok motivációjának fokozásával, az egyéni teljesítmények
javíthatóak, egyúttal egy magasabb szintű társadalmi alkalmazkodási képesség
sajátítható el.
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4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
A fentiekből is következően egészségfejlesztéssel kapcsolatos programunk kiindulópontja az egészség fogalma, mely a WHO szerint: a teljes testi és lelki, valamint
szociális jól-lét (jó közérzet) állapota. Egyúttal egy folyamat, melynek kiteljesedésére a
legnagyobb esélyt az adja, ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai és
egyéb közösségekhez tartozik), ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud, ha
önállóságát megőrzi, ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a
társadalmi lehetőségei között.
Egészségfejlesztés alatt az egészségnevelést, az elsődleges prevenciót, a
mentálhigiénét, az egészségfejlesztő szervezetfejlesztést, valamint az önsegítés feladatait,
módszereit, azaz a nem terápiás egészségjavító módszereket értjük. Az egészségfejlesztés
képessé teszi az embereket az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére,
egészségük javítására. Az egészség fejlesztésében legnagyobb szerepet a szemléletváltás
kapja. Az iskola éppen ezért rendkívüli helyzetben van, egyrészt a diákok által itt töltött
idő, másrészt a fiatalok korosztályi (14-19 év) fogékonysága miatt. Ezért nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a nyilvános oktatási-nevelési terv megvalósítása és a
rendszerszerű egészségügyi ellátás mellett létezik az ezeket erősítő vagy gyengítő „rejtett
tanterv”. Utóbbin azt a hatásmechanizmust értjük, mely a mindennapok hozadéka,
melyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok minősége tükröződik.
Az iskolai egészségfejlesztésben akkor érhető el eredmény, ha szemléletformáló
munkáját az egészségügy szereplői és a pedagógusok összefogással, egymást kiegészítve
és együttműködve végzik, a jövő generáció egészségesebb életéért. A tevékenységek és a
személyi feltételek mellett nem hanyagolhatók el a tárgyi feltételek sem, például az iskola
higiénés környezete, az osztálytermek berendezése, világítása stb. Az egészség-nevelés
olyan tevékenység, melynek során növekszik az egyén képessége az egészségért tehető
cselekvéseiben, s ennek érdekében tanulási lehetőséget kínál, melynek során az
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást, életkészségeket bővíti. Az iskolai
egészségnevelést nagymértéken befolyásolja a tanári magatartás, az intézmény
szervezettsége.
Az iskola alapvetően az elsődleges, illetve a másodlagos prevenció területe. Az
elsődleges prevenció, mint elhárító tevékenység arra irányul, hogy megakadályozza egy
jelenség (betegségek, állapotok) egész népesség körében történő bekövetkeztét. Ezért
erre a területre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A másodlagos prevenció
veszélyeztetett csoportokat céloz meg, annak érdekében, hogy csökkentse az áldozattá
válás esélyét vagy lassítsa a betegség hatásait, míg a harmadlagos prevenció inkább már
gondozást jelent a visszaesés elkerülése érdekében. Mindezek az iskolában is
megvalósítandó tevékenységek.
A mentálhigiéné – a lelki egészség, illetve ennek védelmére irányuló tevékenység,
folyamat – aktivitást igényel, reagálást a problémahelyzetekre, adekvát válaszokat,
konfliktuskezelési attitűdöket. A fentiek ismeretében fogalmazhatjuk meg az iskola céljait
és feladatait az egészségfejlesztés területén.

4.1. Az iskolai egészségfejlesztés céljai
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4.1.1. Hosszú távú célok
Alapvető célunk a tanulók egészséges életvitelének megvalósításához szükséges
képességek fejlesztése, melyek birtokában képessé válnak az önálló döntéseken alapuló
egészségorientált életvitelre. Egyúttal szintén hosszú távú célunk a családot, mint értéket
tekintők számának emelése, a rendszeres mozgást igénylők számának növelése, az
egészséges táplálkozás mellett döntők számának emelése, a legális szereket kipróbálók
számának csökkentése, a pozitív jövőképpel rendelkező tanulók számának emelése, a
szenvedélybetegségeket elutasítók számának növelése, valamint az egészséges,
drogmentes életstílust választók számának növelése.
Időtartam: 4 illetve 5 év.
Felelős: Igazgató.
4.1.2. Középtávú célok
Középtávú célunk olyan körülmények kialakítása, biztosítása, melyekben a
tanulóknak a komplex személyiségfejlesztés során lehetőségük nyílik az egészséges
szokások választására, a döntéshozatali technikák elsajátítására, kommunikációs
csatornák használatára, az egészséges állapot értékként való megélésére, empatikus
készségük fejlődésére, a drogmentes életvitelhez szükséges képességek megszerzésére,
ismeretüket bővíteni a drogokkal és a használat következményeivel kapcsolatosan.
Időtartam: 2 év.
Felelősök: Munkaközösség-vezetők.
4.1.3. Rövid távú cél
Célunk továbbá, hogy a gyermeki személyiség komplex fejlesztésére lehetőséget
adó helyzetek kialakításával megvalósítsuk a pozitív értékrenden alapuló egyéni
döntéshozatal fejlesztését, a reális énkép és én-hatékonyság kialakítását és erősítését, a
problémamegoldó képesség erősítését,a megterhelés- és konfliktustűrő képesség
fejlesztését, a függőséget okozó szerek visszautasításának képességét.
Időtartam: 1 év.
Felelősök: Osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős, valamint minden pedagógus.
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4.2. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat összesítő táblázat
Feladat
Önismeret
Egészségi állapotunk
ismerete

Megvalósítás
területe
Osztályfőnöki óra
Minden tanóra

Módszer

Felelős

Tréning

Osztályfőnökök
Minden tanár

Biológia óra

Biológiatanárok

Szűrővizsgálat
Egészséges testtartás

Testnevelés

Megfigyelés
tanórákon is

Szűrővizsgálat
Mozgás fontossága

Szűrővizsgálat
Testnevelés,
biológia, szabadidő
szervezése

Testnevelés
munkaköz., TTM
Testnevelés
munkaközösség
Minden
pedagógus

Sportnap
Értékek ismerete

Minden tanóra,
szakkör
Leőwey Napok
Magyar Tudomány
Napja
Közös ünneplések

Öntevékeny
egészségvédelmi
szokásrendszer
kialakítása
Táplálkozás
egészséget
befolyásoló szerepe

Népdaléneklés,
diákelőadások
Tanárelőadások

Osztályfőnöki óra

Biológia óra

Öko-büfé
Betegségek
kialakulása és a
gyógyulás folyamata
Elsősegélynyújtás

Fizika
munkaközösség
Igazgatóhelyettes

Film

TTM

Ételbemutató,
előadás (külső
szakember)
Ételkínálat

Iskolaorvos,
védőnő
Iskolaorvos,
védőnő,
igazgatóhelyettes
Büfévezető

Osztályfőnöki óra,
biológiaóra
Szakköri keretben

Igazgatóhelyettes

Osztályfőnökök

Szűrővizsgálat
Egészségügyi
napok

Iskolaorvos,
védőnő
Minden
pedagógus
Iskolaorvos,
védőnő
Iskolaorvos,
védőnő

Osztályfőnökök,
TTM
(lásd külön)

Védőnő
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Feladat

Megvalósítás
területe

Barátság,
párkapcsolatok

Osztályfőnöki órák

Családi életre nevelés

Osztályfőnöki órák

Nemi szerepek
tudatosítása, egyéni
felelősségérzet
fejlesztése

Személyes
krízishelyzetek
felismerése és
kezelési stratégiák
ismerete, megküzdő
képesség fejlesztése
(stressz-, probléma-,
konfliktuskezelés)
Tanulás és tanulási
technikák
Az idővel való
gazdálkodás szerepe
Szenvedélybetegségek
elkerülése

AIDS prevenció
Testi higiéné,
testápolás

Módszer

Felelős

Interaktív
gyakorlatok
Film, interaktív
gyakorlatok

Osztályfőnökök,
védőnő
Osztályfőnökök,
védőnő
Iskolaorvos,
védőnő,
igazgatóhelyettes

Egészségügyi
Napok

Előadások (külső
szakemberek)

Osztályfőnöki óra

Beszélgetés,
interaktív
gyakorlatok

Osztályfőnökök,
védőnő

Egészségügyi
Napok

Előadás

Védőnő,
iskolaorvos,
igazgatóhelyettes

Osztályfőnöki óra

Film, előadás
(külső szakember,
védőnő)

Osztályfőnökök,
védőnő

Osztályfőnöki óra
Osztályfőnöki óra
Osztályfőnöki órák

AJTP
tanulásmódszertan
Interaktív
gyakorlat
Előadás (külső
szakember,
kortárs)

Egészségügyi
Napok

Előadás (külső
szakember)

Osztályfőnöki óra
Biológia óra

Film, kortárssegítő
Beszélgetés

EgészségügyiNapok

Előadás (külső
szakember)

Szűrővizsgálat

Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök
Iskolaorvos,
védőnő,
igazgatóhelyettes
Osztályfőnökök
Biológiatanárok
Igazgatóhelyettes,
iskolaorvos,
védőnő
Iskolaorvos,
védőnő
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Feladat
A tanulási környezet
alakítása
A természethez való
viszony

Felelős
médiahasználat
Az egészséges
környezet jelentősége
Környezeti ártalmak
(zaj, légszennyezés,
hulladékkezelés)
Járványügyi és
élelmiszerbiztonság
megvalósítása
Személyes biztonság
(közlekedés,
rizikóvállalás)
Osztálytermek
berendezése
Osztálytermek
szellőzöttsége
Napi munkarend,
órarend – a
mozgásigény
figyelembevételével
Osztálytermek,
mosdók higiéniája

Megvalósítás
területe

Módszer

Felelős

Osztályfőnöki órák

Interaktív
gyakorlat

Osztályfőnökök

Osztálykirándulás

Megfigyelés

Osztályfőnökök,
kísérő tanárok

Fakultációs
kirándulások –
terepnap,
terepgyakorlat
Mozgókép,
osztályfőnöki órák

Felfedeztetés,
különböző
vizsgálati
módszerek
Film, külső előadó
bevonása

Minden tanóra

TTM
Médiatanár,
osztályfőnökök
Minden
pedagógus

Minden tanóra
(fizika, biológia,
kémia,
osztályfőnöki óra)

Film, előadás
(védőnő)

Minden
pedagógus

Osztályfőnöki óra,
szűrővizsgálat

Előadás (védőnő)

Védőnő

Osztályfőnöki óra

Előadás, kortárs

Osztályfőnökök
Iskolavezetés,
karbantartó
Hetes
Iskolavezetés
Iskolavezetés
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5. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával
kapcsolatos iskolai terv
Iskolánk korosztályai alapvetően nyitottak a segítségnyújtásra. Ennek egyik
lehetősége az elsősegélynyújtás, mely szakköri keretben működik – védőnőnk
vezetésével. Az Országos Mentőszolgálat lelkesen támogatja ezt a tevékenységet. Emellett
az OMSZ szakemberei az Egészségügyi Napokon rendszeresen tartanak előadást,
foglalkozást.
Egykori diákjaink, akik jelenleg az orvosi egyetemen tanulnak, szintén szívesen
jönnek vissza bemutatót, interaktív órát tartani ebben a témakörben.
Az elsősegélynyújtás olyan egészségügyi beavatkozás, amelyet a baleset észlelője
vagy maga az áldozat – a végleges szakellátás megkezdése előtt – a hirtelen
egészségkárosodás elhárítása és az állapot további romlásának feltartóztatása érdekében
végez.
Hosszútávú célunk, hogy alapvető ismeretekkel minden diákunk rendelkezzék és
tudjanak felismerni lényeges jeleket, tüneteket, tudjanak segítséget hívni, megfelelő
módon, legyenek tisztában az adott baleseti helyzetben az alapvető viselkedési
szabályokkal.
Középtávú célunk: iskolai elsősegélynyújtó csoport kialakítása, kortárs segítők
bevonása az ismeretátadásba, az újraélesztés szükségességének felismerése, végzése
(defibrillátor), különböző kötések alkalmazásának ismerete (nyomó-, sapkakötés, sebfedés, testrészek rögzítése), közúti balesetek esetén a lehetséges teendők észrevétele,
elvégzése.
Rövid távú céljaink: Tanulóink rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel
a végtagsérülések (rándulás, ficam),
törések,
égési sérülések,
lázcsillapítás,
vércukorszint miatti rosszullétek,
epilepsziás rohamok,
szív eredetű rosszullét, ájulás,
allergia, mérgezések, csípések, szúrások (kullancs, méh, darázs,…) okozta
problémák,
 idegen test légutakba kerülése,
 hőmérséklet okozta megbetegedések (napszúrás, lehűlés),
 elektromos áram okozta balesetek vonatkozásában.
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6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek
együttműködésével kapcsolatos feladatok
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium egyik erőssége a különböző szinteken jól működő,
kisebb és nagyobb közösségek alkotta erős, élő közösségi háló, melynek tagjaként a
diákok megtapasztalhatják a közösségi lét örömét, élményét, miközben észrevétlenül
fejlődik személyiségük, kialakulnak, erősödnek olyan kompetenciáik, amelyek segítik
őket abban, hogy felnőttként harmonikus életet élhessenek. A közösségfejlesztés tehát a
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nevelési-oktatási tevékenységének fontos és tudatos
része.
A közösségfejlesztés során célunk, hogy a tanulók:
 elsajátítsák a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való
harmonikus kapcsolatok kialakulásához elengedhetetlenek,
 megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúránk országon belüli és határainkon kívüli nagy múltú értékeit,
 megismerjék és megbecsüljék az otthonukat, lakóhelyüket, a szülőföldet, a hazát
és az itt élő kisebbségeket,
 nyitottak legyenek a különböző szokások, életmódok, vallások, a másság iránt,
 részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában,
 érzékennyé váljanak a környezet állapota iránt, környezetbarát viselkedésükkel
elősegítsék a természet fennmaradását,
 megtanulják, hogyan kell a társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról szabatosan
kommunikálni,
 képessé váljanak egészséges életmódot kialakítani.
 támogatást kapjanak a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának
megelőzéséhez,
 megtanuljanak tanulni, képessé váljanak az önképzésre, önellenőrzésre, egymás
segítésére,
 megtanulják az egyéni és közösségi érdekeket harmóniába rendezni,
 elsajátítsák a demokratizmus szabályait, technikáit, mely segíti őket a közéletben
való tájékozódásban, s nyitottabbá váljanak.

6.1. A közösségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Az iskola vezetésének fontos feladata a szervezeti kultúra folyamatos és tudatos
fejlesztése, a közösség egyéni, „leőweysta” arculatának kialakítása, törekvés az egységes
vizuális önmegjelenítésre, mely erősíti a „mi tudatot”, a közösséghez tartozás érzését.
A Leőweyben az intézményi kultúra látható megnyilvánulásainak gazdag tárházával
találkozunk, ezek közé tartoznak az alábbiak:
 Az iskola kiadványai:
 a Leőwey Évkönyv (1994 óta évi rendszerességgel jelenik meg),
 az iskolaújság (Hangulap 1991-től 2002-ig, Meg vagyunk Leőwey 2010-ig,
Mizujs 2011-ig, Lew Lap néven 2011-től online formában) kiadvány az
érettségizőknek a vizsgákkal kapcsolatos praktikus tudnivalókról (online
változatban),
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 „Legyünk partnerek!” - Tanévkezdő kiadvány a szülők számára (onlineváltozatban),
 az igényes meghívókat is magunk tervezzük, nyomtatjuk.
A kiadványokon megjelenő iskolai, valamint tagozatos logók a gimnázium egyes
közösségeit hivatottak megjeleníteni.
Az iskola honlapja (www.leoweypecs.hu) a diákok és szülők egyre gyakrabban
látogatott internetes oldala, gazdag naprakész információkban, beszámolókban,
tudnivalókban, fotókban.
A Házirend előírásának megfelelően az iskola diákjai a nemzeti ünnepek
tiszteletére (okt. 23., márc. 15.) rendezett megemlékezéseken és évfordulókon,
szalagavató műsoron, ballagáson, érettségi vagy egyéb vizsgákon az iskola
egyenruháját viselik (Lányok esetében: matrózblúz, fekete szoknya /fekete
szövetnadrág, az iskola emblémájával ellátott sál, iskolajelvény; fiúknál: sötét
öltöny, szövetnadrág, fehér ing, az iskola logójával ellátott nyakkendő,
iskolajelvény.) A sportrendezvényeken az iskola logójával ellátott pólót, pulóvert,
az énekkari fellépéseken az énekkari egyenruhát viselik. Az egyenruha egységes
megjelenést biztosít, erősíti az iskolához, a Leőwey közösségéhez való tartozás
érzését. Az egyenruha viseletét megköveteljük a fenti alkalmakkor, mert fontos
számunkra annak üzenete: kifejezi az iskola közösségéhez való tartozást, egységes
arculatot kölcsönöz ünnepeinknek.
A Leőwey Pedagógiai Programjának egyik központi eleme a magas színvonalú
tehetséggondozás, melynek fontos részét képezi a valamely területen kiválóan
teljesítő diákok és tanáraik, valamint az iskoláért sokat tevő szülők munkájának
nyilvánosság előtti elismerése. A jutalmazási rendszerrel az iskola a maga által
képviselt értékeket kívánja tudatosítani.
 A Leőwey Napokon kiosztásra kerülő díjak: Tantárgyi díjak – „A Leőwey
legjobb matematikusa” – díj, „A Leőwey kutató diákja” – díj, Alkotói – díj,
Előadói – díj, Sport – díj.
 A szalagavatón kiosztásra kerülő díjak: Aranykoszorús Leőwey Jelvény, „A
Leőwey közösségéért” – díj, „Jó tanuló, jó sportoló” – díj, „A német
nemzetiségi tagozatért” – díj, „Messziről magasra” – díj, „PrixClé d’Or –
„Aranykulcs” – díj, „Természettudományokkal a jövőért” - díj, „Az angol
nyelvi osztályok közösségéért” - díj „Embert nevelni az életnek és a
hazának” – a szülők díja.
 A ballagáson kiosztásra kerülő díjak: Leőwey Aranymedál – díj, Leőwey
Zenei – díj, Leőwey Sportolói – díj, Leőwey Színházi – díj, „A Leőwey image
gazdagításáért” – díj,. „A francia tagozat közösségéért” – díj, „Humán
tudományokkal a jövőért” - díj
 A pedagógusnapon átadott díjak: „Az év alkotó tanára” – díj, „A vállamat
tartom neked” – díj.
 Évzárón átadott díj: Dr. Szolcsányi Jánosné emlékdíj (DÖK által alapított)

A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumnak is kialakult a saját fogalomrendszere,
zsargonja, amelyet a közösség tagjai biztonsággal, mások nem, vagy csak némi
magyarázattal értenek meg. A zsargon is lehet értéket közvetítő, értéket hordozó, például
a „Leőwey Szellemét” ugyan még soha senki nem látta, de minden leőweysta diák „hisz” a
létezésében. A belső közös nyelv feltétlenül segíti a jó közösség kialakulását.
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A kommunikáció közvetíti és élteti a szervezeti kultúrát, ezért nagy jelentőséggel bír
a közösségszervezésben.
Az iskolavezetés törekszik a nyílt, őszinte, meggyőző intézményen belüli és kívüli
kommunikációra, a hatékony és változatos kommunikációs csatornák, eszközök
alkalmazására, valamint ezek segítségével egy széleskörű kapcsolati háló kiépítésére. A
kommunikációban tudatosan alkalmazza a diákokhoz közelálló, de a tanárok és a szülők
körében is egyre inkább terjedő internet adta lehetőségeket, pl. iskolai honlap, e-napló,
Facebook, e-mail stb., mert így biztosított az információáramlás zavartalansága.

6.2. A pedagógusok feladata
Az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó különféle iskolai tanulói közösségek
megszervezése, nevelői irányítása, ezek tudatos, tervszerű fejlesztése.
A pedagógusoknak feladata a tanulók életkori sajátosságainak figyelembevétele a
tanulóközösségek szervezésekor, fejlesztésekor (a heteronom – a felnőtteknek megfelelni
akaró – személyiség átalakulása autonóm, azaz önmagát értékelni és irányítani képes
személyiséggé).
A pedagógusok feladata továbbá, hogy segítsék a tanulók kezdeményezéseit,
járuljanak hozzá a tanulók közvetlen tapasztalatszerzéséhez, biztosítsanak elegendő
lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításához, fejlesztéséhez.

6.3. A dolgozói kör feladata
A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az
iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak is, hiszen megjelenésükkel,
viselkedésükkel, beszédstílusukkal ők is példaként állnak a diákok előtt. A dolgozói
körnek is azonosulnia kell azokkal az értékekkel, amelyet iskolánk pedagógiai
programjában megfogalmazunk. A dolgozók tudatos „leőweysta attitűdjének”
kialakításáért sokat tesz az iskolavezetés, pl. a pedagógusok és technikai dolgozók közös
programokon, közös kirándulásokon vesznek részt, meghívást kapnak az iskola nagy
rendezvényeire stb.

6.4. A közösségfejlesztés fő területei
A közösségfejlesztés alappillére az osztályközösség. A jó osztályközösség
kialakításában kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, illetve a vele együttműködő szaktanároknak, valamint az osztály diákbizottságának (ODB).
Ennek a fejlesztő tevékenységnek a színtere azok hatékony, a tanulói aktivitásra
építő, interaktív osztályfőnöki órák, amelynek tudatos tematikáját az ODB-vel közösen
szervezett osztályrendezvények (pl. osztálykirándulás, teadélutánok, karácsonyi
ajándékozás, közös élményt nyújtó szabadidős programok, mint hangverseny-, színházmozilátogatások, osztály népdaléneklési versenyen való részvétel, külföldi diákcserék, a
nagy iskolai, valamint a tagozatok rendezvényeihez kapcsolódó osztályszintű feladatok
ellátása, osztályterem kifestése, dekorálása stb.) egészítik ki. A közös célok kitűzése és
azok megvalósítása erősítik a közösségi élményt, az osztályközösséget.
Az osztályfőnököt a közösségi szervező, pedagógiai nevelő munkájában segíti a
nevelési igazgatóhelyettes, valamint a tanulók fejlesztésében együttműködik az
osztályban tanító szaktanárokkal, valamint az iskolában speciális feladatokat ellátó
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szakemberekkel, pl. mentálhigiénés csoport tagjaival (iskolapszichológus, ifjúságvédelmi
felelős, fejlesztő pedagógus).
Egy olyan nagy iskolában, mint a Leőwey, fontos szerepe van az évfolyamok
közösségének, hiszen a nyelvi órákon, vagy a fakultációs csoportokban az osztálytársak
mellett elsősorban a saját évfolyamtársait ismeri meg jobban a diák. A tanulók
közösségélményét biztosítják az egy-egy évfolyamhoz kötődő események:






az iskola igazgatója által vezetett belső kommunikációk, ahol az éppen aktuális
információkon túl alkalmuk van a tanulóknak megismerni az évfolyam kiváló
tanulóit, a különböző versenyek helyezettjeit. A belső kommunikáció jó alkalmat
nyújt arra, hogy az iskolavezetés és a diákok közvetlenül kicserélhessék
gondolataikat, megbeszéljék az esetleges problémákat, az évfolyamot érintő
speciális kérdéseket, közérdekű témákat. Néha egy-egy meghívott előadó tart
rövid tájékoztatót.
Évfolyamokhoz kötődő hagyományos rendezvények:
 a 9. évfolyam tanulóinak a tanév előkészítő „Fecske-tábor” és az év végi „Miénk
a színpad” - bemutatkozási lehetőség,
 a 10. évfolyam osztályai, év végén közös sportnapon vesznek részt,
 a 11. évfolyam tanulói részt vesznek a szalagavató, illetve a ballagás
szervezésében, lebonyolításában, valamint számukra rendezzük meg az
egészségnevelési napok programját kiváló szakemberek, orvosok
közreműködésével,
 a végzős évfolyam osztályai szalagavató tánccal készülnek, elkészítik az
osztály-tablót, műsorral búcsúznak a tantestülettől és az iskolától.
Az évfolyamokhoz kötődő tanulmányi- és sportversenyek:
 9. évfolyam fizika versenye,
 kilencedikesek és felsősök vers- és prózamondó versenye,
 a végzős osztályok iskolai szintű focikupája, a Buzánszky Kupa.

A tagozatok közössége is fontos összetartó erő iskolánkban. Az egyes tagozatok
évente ismétlődő, valamint újonnan kialakuló rendezvényei nagy szerepet játszanak
abban, hogy a diákok jól érezzék magukat, azonosulni tudjanak a tagozatok képviselte
értékekkel:
 AJTP tagozat:
 Országos Arany János Művészeti Fesztivál,
 külföldi utak,
 projektmunkák, projektek bemutatása (projektnap).
 Az emelt szintű angolos osztály programjai:
 angol nyelvű szavalóverseny,
 projektnap,
 angliai tanulmányút,
 az angolos osztályok őszi télköszöntő rendezvénye.
 Német nemzetiségi képzés:
 svábbál,
 hagyományok ápolása,
 projektnap,
 diákcserék, külföldi utak.
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Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés:
 a francia nyelvű képzés során a 9. és a 10. évfolyam közös, délutáni főzéssel
egybekötött tanév eleji ismerkedése, a bejövő diákok patronálása,
korrepetálása a 9. évfolyamon,
 francia bál,
 diákcserék, külföldi utak,
 diákszínjátszás,
 Nemzetközi Francia Színjátszó Fesztivál rendezése,
 sokszínű projektnapok.
Természettudományos érdeklődésű diákok:
 terepgyakorlaton vesznek részt,
 megszervezik a Kis Tudósok napja rendezvényt és
 a természettudományos csapatversenyt (a Leőwey Napokon).

Az egyes képzési ágazatok vezetői, illetve a munkaközösség-vezetők
együttműködnek a speciális programok tervezésében, kivitelezésében az
osztályfőnökökkel és a nevelési igazgatóhelyettessel.
A diákságot gimnáziumi közösséggé a hagyományok léte, azok ápolása, és újabb
hagyományok életre hívása kovácsolja össze. A múlt értékeinek tisztelete, megőrzése és
ápolása együtt kell, hogy jelentkezzen az iskolai oktató-nevelő munkában. Az intézményi
hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének, megtartó
erejének megőrzése az alkalmazotti és a diákközösség minden tagjának kötelessége. A
hagyományok ápolása megerősíti a közösséghez való tartozást, egymás tiszteletét,
megbecsülését. Az iskolai szintű rendezvények felelőse a nevelési igazgatóhelyettes, aki a
programok lebonyolításában az osztályfőnökök, adott esetben a szaktanárok munkájára
támaszkodik.











Évente visszatérő iskolai szintű hagyományápoló rendezvények:
megemlékezés a névadóról: a 9. évfolyam tanulói megismerkednek Leőwey Klára,
a névadó életével, munkásságával. A március 15-i ünnepélyhez kapcsolódva a
végzős évfolyam képviselői megkoszorúzzák Leőwey Klára mellszobrát,
ünnepélyes tanévnyitó és -záró,
megemlékezés október 6-ról, az aradi vértanúk napjáról; október 23-ról és
március 15-éről; a kommunista diktatúrák áldozatairól, a holokauszt áldozatairól
és a Nemzeti Összetartozás Napjáról,
a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvény, előadássorozat,
nyugdíjas tanáraink vendégül látása a Mikulás-ünnephez kapcsolódva,
Mikulás-műsor a gimnázium dolgozói gyermekeinek a Mikulás-ünnephez
kapcsolódva, karácsonyi ajándékkészítés,
karácsonyi hangversenyek (templomi és iskolai hangversenyek),
angol, német, francia, olasz, spanyol nyelvű karácsonyi műsor,
szalagavató műsor a Városi Sportcsarnokban,
a Leőwey Napok számtalan színes rendezvénye, pl. osztályok népdaléneklési
versenye, Buzánszky Kupa, a Leőweysta ÁSZOK, a Leőwey-díjasok bemutatkozása,
kiállítás tanulóink képzőművészeti alkotásaiból, sikeres OKTV dolgozatok,
pályázatok bemutatása, megemlékezés gróf Leiningen-Westerburg Károly aradi
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vértanúról, természettudományos, valamint irodalmi és nyelvi vetélkedők,
március 15-i ünnepi műsor stb.
az őszi „Brit Napok” keretében az iskolánkban évente megszervezett regionális
angol nyelvű vers- és prózamondó verseny
Keserűné Jászai Ilona Megyei Versmondó Verseny iskolánk egykori tanárának
emlékére,regionális Koch Valéria Vers- és prózamondó Verseny iskolánk volt
tanulójának, majd tanárának emlékére,sítábor,Édes Anyanyelvünk Országos
Nyelvhasználati Verseny Megyei Döntője,Országos Mikola Sándor Fizika verseny
döntője Együttműködés hazai és külföldi partneriskolákkal, kapcsolattartás a
határon túli magyar (Székely Mikó Kollégium – Sepsiszentgyörgy, II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium, Munkács, Leöwey Klára Lyceum – Máramarossziget, ill. egyéb
külföldi testvérintézményeink-kel (Gymnasium Icking, Gustav Stresemnn
Gymnasium – Fellbach, Lycée Aristide Briand – Saint Nazairecedex
(Franciaország), LycéeVauvenargues – Aix-en-Provence (Franciaország), Collége
Guy Flavien – Párizs (Francia-ország), Citéscolaire – Collége d’ Arbaud et Lycée de
Vaison – Vaison-la-Romaine (Franciaország), Institut Saint-Louis – Namur
(Belgium).Pedagógusnap.
Iskolánk összes diákja évről évre egy előadás keretében megismeri egy neves
magyar matematikus életét és munkásságát.

A Leőwey híres arról, hogy a kemény tanulás mellett színes a diákélet. A tanulók
tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően sokfajta közösségben igényesen tölthetik
el szabadidejüket, pl. a különböző szakkörökben, az énekkarokban, a Leőwey
Táncegyüttesben, a magyar, francia, angol nyelvű színjátszó körökben, az újságíró
szakkörben, a délutáni sportfoglalkozásokon (fiú-, lányfoci, kosár-, kézilabda, röplabda)
stb. A tehetséggondozó szakkörökben a „mesterek és tanítványok” együtt dolgoznak a
tanulmányi versenyek sikeréért. A közösségben megélt élmények erősítik az iskolához
való tartozás érzését.
A szabadidős tevékenységek, a színvonalas rendezvények megszervezésébe a
nevelési igazgatóhelyettes mellett bekapcsolódnak a munkaközösség-vezetők, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a DÖK, az SZM. A Leőwey Kulturális Egyesület, valamint az
iskola alapítványai anyagilag támogatják a programok megvalósulását (Leőweyért
Alapítvány, A Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány, A Magyarországi Német Néptánc
Hagyományok Ápolásáért Alapítvány, a Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány,
Lángnyelv, a francia képzés alapítványa.
A DÖK (Diákönkormányzat) feladata a tanulók, tanuló közösségek érdekeinek
képviselete, a tanórán kívüli szabadidős tevékenység segítése, pl. a DÖK szervezi az elsős
diákok számára az iskolai életet és egyúttal a tanévet előkészítő tábort, az ún. „Fecske
tábort”, mely során a diákok megtapasztalják, milyen egy szervezési folyamatot
felelősséggel, önállóan végigvinni annak minden buktatójával, örömével együtt.
A DÖK munkáját a diákok által megválasztott elnök és elnökhelyettes irányítja. A
diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által öt évre megbízott személy segíti
(jelenleg a nevelési igazgatóhelyettes).
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7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai
7.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai
A tantestület legfőbb feladata, hogy jól és hatékonyan végezze nevelői és oktatói
feladatát, amely elsősorban a pedagógiai kultúra személyes és közösségi színvonalától
függ. Ehhez a tanárok több feltételnek is eleget kell tegyenek. Akkor tudnak csak a tanulók
érdekeinek és céljainak leginkább megfelelően dolgozni, ha egységes célkitűzéseket
egységes színvonalú munkával próbálnak elérni. Feltétlenül szükséges ezért, hogy a
nevelőtestületen belüli szakmai munkaközösségek az egyéni mindennapos munka mellett
közösen megállapított és elfogadott oktatási célokat és színvonalat képviseljenek. Ennek
érdekében a munkaközösség tagjai által választott és az igazgató által kinevezett
munkaközösség-vezető vezetésével, a megítélése szerinti gyakorisággal, de legalább
tanévenként négy alkalommal munkaközösségi értekezlet keretében a szakmai csoportok
megbeszélik és értékelik az eltelt időszak, illetve az előttük álló periódus feladatait.
Az oktató-nevelő munka leginkább a tanórákon mérhető le, ezért az egyes tanárok
óráit többféleképpen is értékeljük. A tantestület által kidolgozott és elfogadott belső
fejlesztésű Tanár Értékelési Rendszer működtetésén felül a vezetőség tagjai személyesen
is többször látogatnak órákat – nemcsak értékelési, hanem tapasztalatszerzési célzattal
is. A tanári értékelés rendszerén kívül fontos szerepet játszik, a pedagógiai kultúra
folyamatos fejlesztése szempontjából, a tanári önfejlesztés programja. Az iskola vezetése
mellett az egész tantestület feladata a pályakezdő pedagógusok támogatása, segítése. Ez
a tevékenység a fiatal tanárok pedagógiai képességének intenzív fejlesztését, a
nevelőtestület céljaival való azonosulásának elősegítését, az iskolai programok, célok és
módszerek megismerését és az azokkal történő azonosulást szolgálja. Ezért a tantestület
munkájába bekapcsolódó új tanár kolléga egy-két éven keresztül a munkaközösség vezető
vagy a munkaközösség vezető által megbízott gyakorlott kolléga irányításával
megbeszéléseken, konzultációkon, gyakorlati tanácsadásokon kell részt vegyen, melyek
segítik abban, hogy fokozatosan kialakítsa önértékelő, önelemző képességét. Cél az, hogy
a gyakorlott kolléga az értékelést végző szerepből fokozatosan visszavonulva kínáljon
lehetőséget arra, hogy a pályakezdő tanár a tantestület aktív, minden szempontból az
iskola igényeinek megfelelően dolgozó, önálló, színvonalas munkára képes tagjává érjen.
Az alkalmi – belső továbbképzési céllal szervezett - értekezleteken kívül rendszeres,
plenáris munkaértekezletet minden félév végén szervezünk a tantestületnek, ahol az
iskola vezetősége a tanárokkal együtt értékeli az intézményen belül folyó munkát és
vázolja a további feladatokat.
A pedagógusok fontos feladata – a tanóráikkal kapcsolatos teendőiken kívül –, hogy
aktív tagjai legyenek az iskola közösségi életének, amely tevékenység döntően
meghatározza az iskola légkörének alakulását.
A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása, a tananyag átadása, a
tanulók teljesítményének ellenőrzése, értékelése.
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Ezzel összefüggésben
 gondoskodik a tanulók személyiségének fejlesztéséről
 segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését
 segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását
 rendszeresen tájékoztatja a szülőt a tanuló iskolai teljesítményéről
 segíti tanítványai pályaorientációját
 elvégzi a rá háruló adminisztrációs feladatokat
 aktívan részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, az iskolai rendezvényeken
 ellátja az iskolai munkával kapcsolatos felügyeleteket (érettségi, OKTV, egyéb
versenyek, folyosói felügyelet stb.)
 szükség esetén – az iskolában kialakított rendszernek megfelelően – helyettesítési
feladatokat lát el.

7.2. Az osztályfőnöki munka tartalmai és feladatai
7.2.1. Az osztályfőnöki munka tartalmai
Az osztályfőnök az iskolában dolgozó pedagógusok közül egy-egy osztállyal
kapcsolatos nevelési-oktatási feladatokat ellátó tanár, akit ennek a nagy pedagógiai
felkészültséget, elkötelezettséget, empátiát és pontos adminisztrációt megkövetelő
feladatnak az ellátásával az iskola igazgatója bíz meg határozott időre.
Az osztályfőnöki szerep az egyik legsokoldalúbb, az egyik leginkább összetett
szerep, ami szokatlan kreativitást igényel a pedagógusoktól.
Az osztályfőnöknek az osztályával kapcsolatos sokrétű feladatait legegyszerűbben
talán belső és külső feladatokra lehet felosztani. A belső feladatok közé tartozik
elsősorban a diákok alapos megismerése, a tanulókkal elmélyült, személyes jellegű
kapcsolat kiépítése, a tanulóközösség megismerése, valamint a tanulók egyéni, illetve a
közösséget fejlesztő tevékenysége.
Az osztályfőnök egyrészt a tanulót, a tanulóközösséget képviseli az iskolában a
tantestület felé, pl. egy osztályozó értekezleten a tanulók személyes megismerése alapján
tanácsaival segíti a megfelelő döntések meghozatalát, másrészt a társadalmi környezet
jelenségeit közvetíti a tanulók felé, pl. felhívja a diákok figyelmét egy-egy társadalmi
aktualitásra, egy-egy valós élethelyzetre, például egy drog-prevenciós foglalkozás keretei
között.
Az osztályfőnök nem csak szervezi az osztály életét, hanem tudatosan alakítja azt az
osztályfőnöki óra segítségével, illetve a tanórán, és sok esetben iskolán kívüli
programokkal. Ezeken kívül tantárgy-, és nem egy esetben, iskola-független nevelésioktatási helyzeteket teremt, hogy a tanulók fejlődését elősegítse.
Az osztályfőnökre az utóbbi időben egyre több adminisztrációs pluszfeladat is hárul,
pl. a kétszintű érettségihez kapcsolódóan az osztályozóvizsgák, az előrehozott érettségi
vizsgák, valamint a diákok kötelező közösségi szolgálatának adminisztrálása az iskolai
dokumentumokban.
7.2.2. Az osztályfőnöki munka feladatai


A beilleszkedés és az átmenet segítése.
 Valamennyi 9. osztály osztályfőnöke a 9. osztály megkezdése előtt májusban az
iskolai fórumhoz kapcsolódóan szülői értekezletet tart, melyen jelen vannak a
következő 4-5 év szereplői, a diákok és a szülők, az osztályfőnök.
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 A 9. évfolyamon az AJTP osztály osztályfőnöke részt vesz diákjaival a nyári
zánkai előkészítő táborban.
 A 9. évfolyam osztályfőnökei részt vesznek a DÖK által szervezett tanév
előkészítő táborban, az ún. „Fecsketáborban”, foglalkozásokat tartanak, segítik
a diákokat egymás és az iskola épületének megismerésében.
Bevezeti a tanulókat a középiskolai életbe.
 Megismerteti diákjait névadónk, Leőwey Klára életével, a Pécsi Leőwey Klára
Gimnázium nyújtotta
lehetőségekkel,
pl.
szakkörök,
szabadidős
tevékenységek.
 A diákokkal közösen kiválasztja és megbízza az osztály diákbizottságának
tagjait (osztálytitkár, osztálytitkár-helyettes, gazdasági felelős, kultúrfelelős,
könyvtár felelős, tanulmányi felelős, sportfelelős).
 Folyamatosan segíti a diákokat a helyes tanulási módszerek kialakításában.
 Megismerteti a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket (Gyermeki jogok,
Házirend)
 Megnyitja, majd folyamatosan vezeti a portfóliós mappát, amelyben 4-5 éven
keresztül külön-külön minden diákról – a diák aktív közreműködésével anyagot gyűjt.
 Diákjaival együtt elkészíti az osztály dekorációját, közösen kialakítják az
osztály életterét. Igényességre, rendre, a környezet megóvására neveli diákjait.
Folyamatosan fejleszti az osztályközösséget, szervezi, irányítja annak életét.
 Osztályszintű rendezvényeket szervez, pl. karácsonyi ajándékozás,
megemlékezések, pl. október 6-ról, hangverseny-, színház-, mozilátogatások,
stb.
 Osztálykirándulást szervez az osztállyal közösen.
 Egy-egy részfeladat elvégzésével diákjaival együtt bekapcsolódik a nagy iskolai
rendezvények lebonyolításába, pl. nyílt napok, karácsonyi rendezvények,
szalagavató, különböző bálok, Leőwey Napok, ballagás stb.
 Megszervezi, felügyeli az évfolyamhoz kapcsolódó feladatok igényes
megvalósulását, pl. 9. évfolyamon a Miénk a színpad – bemutatkozó programot,
10. évfolyamon a sportnapot, 11. évfolyamon a szalagavatóhoz és a ballagáshoz
kapcsolódó feladatokat, ill. az egészséges életmód programot, a végzős
évfolyamon a tabló, osztálytánc, tanár-búcsúztató, érettségi büfé stb.
megvalósulását.
Folyamatosan kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, a kollégiumi
nevelőkkel, esetleg külső szervezetek képviselőivel, pl. edző, együttes-vezető stb.
Élő, partneri kapcsolatot épít ki a szülőkkel, bevonja őket az iskolai és osztályprogramokba.
 Évente két alkalommal, szükség esetén többször is, szülői értekezletet tart.
Törekszik arra, hogy ezek a megbeszélések tényszerűek és informatívak
legyenek.
 Együttműködik a Szülői Szervezet tagjaival.
 Diákjai szüleit folyamatosan tájékoztatja gyermekük előmeneteléről.
Egymásra épülő tematikával osztályfőnöki órákat tart. Az osztályfőnöki órák
tematikájában nagy hangsúlyt fektet az alábbiakra:
 erkölcsi értékrend kialakítása,
 reális önismeret kialakítása,
 személyiségfejlesztés,
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életvezetési modellek megalapozása,
családi életre nevelés,
a reális pályaválasztás segítése,
társadalmi normák megismertetése,
a demokrácia alapelveinek közvetítése,
hazaszeretetre nevelés,
nyitottságra, toleranciára nevelés,
az ökológiai szemlélet formálása,
a mindennapi élet jogi és közgazdasági kérdéseiben való gyakorlati eligazodás
segítése,
 egészséges életmódra nevelés,
 konfliktuskezelési technikák kialakítása,
 kritikus gondolkodásmód, önálló döntés képességének kialakítása.
 Törekszik arra, hogy a kooperatív technikára épülő órák számát növelje,
drámajátékokkal, projektfeladatok beépítésével, meghívott előadókkal,
kortárs-oktatókkal stb. érdekessé tegye az osztályfőnöki órákat.
Figyelemmel kíséri az egyes tanulók előrehaladását, fejlődését, hiányzásait.
 Folyamatosan visszajelzést ad a tanulónak, értékeli teljesítményét. Jutalmaz, és
szükség esetén büntet a Házirendben foglaltak alapján.
 Az osztállyal közösen javaslatot tesz az osztályozó konferencia számára a
tanulók magatartás és szorgalom jegyére.
 Vezeti a félévi és év végi osztályozó konferenciákat, a tanuló személyiségének,
körülményeinek alapos ismeretében segíti a korrekt döntések meghozatalát.
 A tanulók mellett áll, és segíti őket iskolai életük nagy fordulópontjainál, pl.
fakultációválasztás, osztályozó vizsgák, előrehozott érettségi vizsgák,
jelentkezés az érettségire, továbbtanulás stb.
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása.
 Kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport tagjaival, a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel, az iskolapszichológussal, a fejlesztő pedagógussal.
Szükség esetén hozzájuk irányítja a diákokat.
 Az AJTP osztályokban kötelező jelleggel, más osztályokban indokolt esetben az
ifjúságvédelmi felelőssel együtt, családlátogatás keretében tájékozódik a
tanuló otthoni körülményeiről.
Az adminisztrációt felelősséggel és igényesen elvégzi.
 E-napló, törzslap, beírási napló naprakész vezetése.
 Bizonyítványok pontos kitöltése.
 Hiányzások követése és igazolása.
 Az előrehozott érettségi vizsgák és az ehhez kapcsolódó osztályozó vizsgák
pontos adminisztrálása.
 A kötelező közösségi szolgálat teljesítésének követése, bevezetése a naplóba,
törzslapra, ellenőrzőbe, bizonyítványba.
 A tanulói portfolió folyamatos vezetése.
 Részvétel az osztályfőnöki munkacsoport munkájában.
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8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos
pedagógiai tevékenység rendje
8.1. A tehetséges tanulók támogatása
8.1.1. A tehetséggondozás általános leírása
Azt a diákot tekintjük tehetségnek, aki olyan adottságokkal, fejleszthető
képességekkel rendelkezik, amelyek az emberi tevékenységek egy bizonyos, vagy több
területén az átlagosnál több eredményt képesek létrehozni.
A tehetséges diák fejlődését a környezet segíti. A tehetség kibontakoztatásában
három tényező játszik főszerepet:
 A család (kollégium) biztosítja a megfelelő, nyugodt hátteret.
 Az iskola feladata a fejlesztés.
 A kortársak katalizátor szerepet játszanak a folyamatban, biztosítják az egészséges
versenyszellemet.
Az iskolai tehetséggondozás az intellektuális, a művészi, a pszichomotorikus (sport,
tánc, kézügyesség), valamint a szociális (vezetői, kommunikációs) képességek fejlesztését
tűzi ki célul.
Az iskolai tantárgyakhoz nem kötődő területeken tehetséges diákoknak elsősorban
érzelmi támogatást, bátorítást adhatunk.
A hátrányos helyzetű gyerekek tehetségnevelése, fejlesztése a legtöbb
társadalomban kiemelt feladat. Nálunk 2000 óta működik az Arany János
Tehetséggondozó Program, amelynek országos hálózatába iskolánk is bekapcsolódott. E
program önálló elméleti alapokon és munkaformában működik. Az előkészítő év feladata
az, hogy a kistérségi, nyolcadik osztályt végzett tehetséges gyerekek egy év után – az ún.
„gazdagítás, dúsítás” módszerével – megközelítőleg azonos esélyekkel induljanak neki az
általános gimnáziumi képzésnek – kiegészítve ezt a program speciális területeivel.
8.1.2. A tehetséggondozás helyi sajátosságai
Iskolánk nagy létszámú és heterogén tanulmányi teljesítményű csoportokkal
dolgozik. A tehetségek felismerése és ápolása nehéz, összetett feladat.
A következő kérdésekre kell nap, mint nap választ adnunk:
1. Hogyan történik a tehetséges tanulók felismerése és kiválasztása?
2. Mely pedagógiai eljárások a legalkalmasabbak a tehetségek
kibontakoztatására?
3. Milyen széles lehet az iskolai lehetőségek skálája a tehetséggondozás terén?
A tehetségek felismerése, kiválasztása:
A túljelentkezés miatt a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumba a város, a megye
legtehetségesebb diákjai kerülnek. Számukra a középiskolai felvételi vizsga gyakorlatilag
egy tehetségazonosításnak felel meg.
 Beléptetésnél:
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 Matematikából és magyarból a központi felvételi vizsga, valamint az egyes
képzések speciáliskövetelményeinek megfelelő teljesítése alapján kerülhetnek
be iskolánkba a diákok.
 - A felvételinél előnyt jelenthet az általános iskolai versenyeredmény, valamint
a
tehetség bármely formájú megnyilatkozása
(megyei
szintű
matematikaverseny, városi szintű német nemzetiségi verseny, előadói,
informatikai, sport, táncversenyek stb.).


9-10. évfolyam: A gimnáziumban a tanulmányok megkezdését követően
kezdődnek a tantárgyi tehetségazonosítások:
 Nyelvi felmérők eredménye alapján alakulnak meg a különböző szintű nyelvi
csoportok.
 A tanórákon megszerzett érdemjegyek, az órai munka, valamint az érdeklődés
alapján a diákok részt vehetnek a délutáni szakköri foglalkozásokon.
 A kilencedikesek szavalóversenyének győztese indul a megyei
szavalóversenyen.
 A testnevelési órákon, házi bajnokságokon mutatott teljesítmény és érdeklődés
alapján diákjaink bekerülhetnek az iskolát képviselő sportcsapatokba,
sportkörökbe.
 Részt veszünk a megyei és országos szintű tanulmányi versenyeken:
matematika (Arany Dániel), fizika (Mikola Sándor, Szilárd Leó), magyar (Arany
János Irodalmi Verseny), földrajz (Lóczy Lajos), kémia (Irinyi János), biológia
(Kitaibel Pál), Implom József helyesírási, KöMaL, KöKél, valamint idegen nyelvi
versenyeken stb.
 A diákjaink részt vehetnek az időszakos és rendszeres versenyfelkészítéseken.
 Legjobbjaink indulnak a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen.
 Tehetséges diákjainkat kiemeljük az osztályozó konferenciákon.



11-12. évfolyam:
 - Diákjaink emelt szintű érettségire felkészítő csoportokban mélyíthetik el
tudásukat.
 - Részt veszünk az OKTV-ken.
 - Az ehhez kapcsolódó versenyfelkészítés egyéni és csoportos formában
történik.
 - Fontos lépés a 11. évfolyamon a tapasztalatszerzés, a kutatási módszer
irányított alkalmazása, önálló dolgozatok, kiselőadások készítése.
 Fontos az OKTV-n kívüli pályázatokon (tantárgyi és alkotói), versenyeken való
részvétel.

8.1.3. Pedagógiai eljárások
A szakirodalom három módszert nevez meg, amelyeket iskolánkban is alkalmazunk:
Gyorsítás: a szokásosnál hamarabb kezdődő és nagyobb iramú oktatás. A mi
iskolánkban az évösszevonás, évugrás nem jellemző. Az előrehozott érettségik letétele
viszont elterjedt. A nyelvek oktatásában lehetőség van arra, hogy a tanulmányok során az
arra érdemes diák erősebb nyelvi csoportba térjen át.
Elkülönítés: a tehetségek kiemelése és külön csoportban foglalkoztatása. Az
évfolyamból kiemelve működik a matematika, a magyar, és a történelem fakultáció. A
szakköri munka is a tehetségekkel való külön foglalkozást jelenti.
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Gazdagítás: kiegészítő anyag differenciált oktatása.
A gazdagítás típusai:
a) többletmunka ugyanabból a fajta munkából (audiovizuális anyagok,
tereptanulmányok, tanári szemléltetés, meghívott előadó)
b) a tárgyhoz nem tartozó gazdagítás, kiegészítő oktatás, nem speciális anyagból
(tanulásmódszertan), kulturális gazdagítás: művészet, idegen nyelv.
8.1.4. A tehetséggondozás lehetőségei, szervezeti- és munkaformái a Pécsi Leőwey
Klára Gimnáziumban
A tanórán belül: csoportos és egyéni differenciálás adott szintekhez kötve az idegen
nyelveknél, nemek szerint testnevelésből és informatikából.
A tanórához kapcsolódva:
a) Az osztálytípus választása már feltételez egyfajta érdeklődést, tehetséget.
b) Fakultáció választása a 11. évfolyamtól
A tanórán kívül:
a) szakkörök - ezek a legszervezettebb, hagyományos tehetségnevelő fórumaink.
Szakköreink: tantárgyiak, valamint újságszerkesztő, színjátszó (magyar és idegen
nyelvű), kórusok, vizuális műhely, diáksportkörök, nemzetiségi honismereti.
b) versenyfelkészítők: folyamatosan, ill. a versenyfázisokhoz kapcsolódva
c) terepgyakorlat
d) tudományos diákkörök és ennek bemutatkozási lehetőségei (Leőwey-díj, Leőwey
Napok)
e) a speciális érdeklődésű, kimagasló teljesítményű tanulók bemutatkozó fóruma
(Leőwey ÁSZOK, Drámanap)
f) házi versenyek és pályázatok (versmondó-verseny, fizika háziverseny, Leőweydíj, német műfordító verseny, természettudományos csapatverseny)
g) iskolai kezdeményezésű városi, megyei versenyek (Keserűné Jászai Ilona
Versmondó Verseny)
h) az alkotó diákok kiállítása minden tanévben
i) vezetői képességek fejlesztésének fórumai (DÖK, diákparlamentek,
véleményezési és kezdeményezési jog gyakorlásának lehetőségei)
j) szociális képességek fejlesztésének alkalmai (karitatív tevékenység
gyermekkórházakban, szociális otthonokban, kortársnevelő program a
drogprevenció területén).
k) A Leőwey Zenei Műhely célja, hogy az iskolánkban tanuló zeneileg tehetséges
diákokat fejlessze, továbbá a meglévő hangszeres tudásukat zenekari
kamarazenélés területén alkalmazza. Erre több formában is lehetőség van, az
egyik a Leőwey Kamarakórus, amelyben az énekelni vágyók vehetnek részt, a
másik a klasszikuszenei kamaracsoportok, itt különböző formációkban, duókban,
triókban, kvártettekben léphetnek fel koncerteken, iskolai ünnepélyeken és a
harmadik, a könnyűzenei zenekarok csoportja, amelyben a fiatalok a saját
műfajukban, saját zenéjükben próbálhatják ki magukat és mutathatják be az
iskola diákjai előtt a tudásukat.
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8.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő
program
A felzárkóztatás célja a hiányok pótlása, hogy azok ne akadályozzák az új ismeretek
befogadását. Első lépésként fel kell mérni, hogy mely tanulóknak milyen területeken van
lemaradásuk. Ez különösen fontos a 9. évfolyamon, ahová a tanulók különböző
iskolákból, esetlegesen eltérő felkészültséggel érkeznek. Számukra, igény szerint
kiscsoportos foglalkozások keretében nyílik lehetőség a felzárkózásra.
A továbbiakban is fontos, hogy a szaktanárok figyelemmel kísérjék a tanulók
haladását, szükség esetén korrepetálás vagy egyéni segítségnyújtás formájában
orvosolják a tanulási gondokat. Fontos a tanulók esetleges lemaradásának okait is
feltárni, hogy azt megismerve lehessen elvégezni a korrekciót, mert nem mindegy, hogy
tartós hiányzás, nem kielégítő szorgalom, egyéni adottságok vagy a nem megfelelő
tanulási technika áll a háttérben.
Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos hátrányok (tanulási kudarcok) leküzdésében
megoldáskereső programtervezet:
Feladatunk a tanulási kudarc okainak megkeresése, mely leggyakrabban:
 pszichés (teljesítéstől való félelem, motiváltság hiánya),
 önismereti,
 önelfogadásból származó,
 módszertani (tanulásmódszertan),
 családi háttérből adódó (család szociokulturális háttere, családi elvárások),
 iskolaváltásból eredő – (létszám problémák, egyes tantárgyakra korlátozódó
tananyagbéli elmaradás),
 egyre gyakrabban találkozhatunk fiziológiai okokkal (pl. diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia).
Az okok korai felismerésében segíthet a formálódó osztályközösség, a kortársképzés. Az okoknak megfelelően a szülőkkel együttműködve kérhetjük szakember
segítségét, illetve tarthatunk egyénre szabott foglalkozásokat.
A tanulási kudarcok enyhítését szolgáló tevékenységformák:
 fejlesztőpedagógus foglalkozásai,
 iskolapszichológusi látogatás,
 korrepetálás,
 beszélgetés,
 módszertani útmutatás, tanulás módszertani foglalkozások,
 személyiségfejlesztés,
 felzárkóztató programok szervezése,
 önismereti csoportok létrehozása,
 pályaorientációs tevékenység.
Fontos, hogy a foglalkozások az igényeknek, az egyéniségnek megfelelőek legyenek.
A közösség a tanulási kudarcok leküzdésében, feldolgozásában olyan mikrokörnyezetet
jelenthet, mely segíti a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, értékrendjének
formálását – ezáltal a tanulással kapcsolatos problémák oldódását.
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8.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
8.3.1. A szociális hátrány
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális
tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden
hátrányos helyzetű – de különösen a szociális hátrányban lévő tanulók képességeinek
kibontakoztatásában.
Károsan ható tényezők:
 Családi mikrokörnyezet:
 a család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok,
 a túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem,
 a kulturális háttér (a művelődés, műveltség lebecsülése),
 családi hagyományok,
 a család élete, magatartása,
 csonka családban felnövő gyerekek.
 Családi házon kívüli környezet:
 az utca, lakókörzet negatív hatása,
 helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű
gyerekcsoportokkal, felnőttekkel.
 Iskolai környezet:
 az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága,
 az iskolába naponta távolról való bejárás,
 a tanítás hatékonyságának a színvonala,
 helytelen nevelői magatartás,
 rossz tanár-diák viszony,
 a tanulók értékelésének merev módszerei,
 a tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben.
8.3.2. A szociális hátrányok leküzdésében megoldáskereső programtervezet:
Kötelességünk felfigyelni diákjaink ilyen irányú gondjaira. A hátrányok
számbavétele után meg kell állapítani, hogy
 a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők gátolják
leginkább,
 mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva,
 milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében.
A hátrányok felmérése után következik az azok enyhítését célzó tevékenységformák
meghatározása, programterv készítése, a kiválasztott tevékenységi formák
megvalósítása.
A szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenységi formák:
 felzárkóztató, ill. tehetséggondozó programok szervezése,
 önismereti csoportok létrehozása (működtetése),
 drog- és bűnmegelőzési programok,
 egészségnevelési programok,
 pályaorientációs programok,
 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken,
fogadóórákon, levél útján stb.,
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ismernünk kell azokat a lehetőségeket, jogszabályokat, melyek egy-egy családot
átsegíthetnek a krízishelyzeten,
 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése,
 a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása,
 a menzatámogatás elveinek, mértékének meghatározása,
 pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon.
Célunk, hogy diákjainkban kialakítsuk a másokra figyelést e téren is (pl. gyűjtési akciók
révén). Tervünk a tanév végi, már nem használt tankönyvek begyűjtése, rászorulók
segélyezése céljából.


8.4. Az SNI, a BTM, a HH és a HHH tanulók
Minden gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak
megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
A beteg, sérült, fogyatékos emberek iránti elfogadás, segítőkész magatartás
kialakítása tanulóinkban – kiemelt feladatunk. Befogadó, inkluzív iskolaként integráljuk
az SNI, a BTM, a HH és HHH tanulókat. Az ő tanulási nehézségeiket külön-külön fel kell
tárni, ők az iskolai oktatás-nevelés egész folyamatában segítségre, empátiára szorulnak.
Különleges, egyéni bánásmódot igényelnek, ezért pedagógusaink nagyobb odafigyeléssel,
szociális érzékenységgel fordulnak feléjük. A tanulásban való lemaradás, leszakadás
megakadályozása érdekében elengedhetetlenül szükséges a tanuló személyiségének,
képességeinek, szociokulturális hátterének megismerése. Ezáltal felismerhetjük az
eredményes szocializáció akadályait.
Pedagógiai módszereink:
 egyéni differenciálás,
 tanári irányítással történő kooperatív tanulás,
 pár-és csoportmunka.
8.4.1. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók (Nkt.47.§)
Az organikus okokra visszavezethető SNI (a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) diagnosztizálása és felülvizsgálata a
Tanulási Képességeket Vizsgáló Rehabilitációs Bizottságnál történik. Differenciált
oktatásuk figyelembe veszi előzetes tudásukat, igényeiket, törekvéseiket, érdeklődésüket.
A diagnózis lehet:
 Tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus fejlődési
zavarok, iskolai képességek kevert zavara.
 Beilleszkedési zavar: aktivitás-és figyelemzavar, hiperkinetikus magatartászavar.
 Tanulási zavar: amely beszédfejlődési zavar vagy beszédfogyatékosság talaján
alakult ki.
Az SNI –s tanulókat gyógypedagógus és utazó gyógypedagógus fejleszti integrált
oktatási-nevelési keretek között a heti kötelező óraszám 15%-ában. A fejlesztés minőségi
és különleges taneszközök biztosításával történik a kötelező tanórai foglalkozásokon túl.
Az organikus okokra vissza nem vezethető SNI (a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége)/ tanulási nehézséggel küzdő tanuló
fejlesztő foglalkozásra jogosult.
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8.4.2. A beilleszkedési,
(BTM)(Nkt. 4.§ és 47.§)

tanulási,

magatartási

nehézséggel

küzdő

tanulók

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő
foglalkozásra jogosultak. A szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint
különleges bánásmód keretében megfelelő pedagógiai ellátást, fejlesztést kapnak. A
tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban
részesülnek. Fejlesztésük és felülvizsgálatuk a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye
alapján folyik. A Nevelési Tanácsadó mentheti fel a tanulókat a tantárgyi minősítés és
értékelés alól, egyúttal segíti a fejlesztést, konzultációt tart. A szakértői vélemény szerint
az iskola a törvény által meghatározott időkeret terhére egyéni fejlesztési terv alapján
szervezi a felzárkóztatást, fejlesztést, tehetséggondozást. A fejlesztő foglalkozás a
meghatározott időkeret terhére az egyes műveltségi területek adta lehetőségek
kihasználásával történik. Egyénre súlypontozva alakítjuk ki a diszfunkciók leküzdését
támogató oktatást-nevelést. A családdal való kapcsolattartás, a visszajelzés a közös
munkáról nagyban hozzájárul az elakadások megszüntetéséhez. A magatartásbeli és
beilleszkedési zavar valamely törés következménye, melyet még fel kell dolgozni. Velük
az egyéni bánásmód elvét alkalmazzuk. Összehangoltan együttműködünk a nehezen
nevelhetőség problémájának megoldása érdekében.
Módszereink:
 Prevenció: A személyiségfejlődés torzulásának megakadályozása.
 Korrekció: A pszichés problémák kezelése, a viselkedés pozitív átépítése, hogy a
problémás tanuló fejlődése ne rekedjen meg. Különösen az osztályfőnök kíséri
figyelemmel a diákok fejlődését. Célunk, hogy rendezett emberi kapcsolatokat
tudjanak kialakítani és tartósan fenntartani a pedagógusokkal, kortársaikkal. A
tanuló pozitív tulajdonságaira építünk. Fontos eszközünk a dicséret, a sikerélmény.
Segítjük megőrizni mentális egészségüket. Fejlesztendő területek: önismeret,
helyes énkép, megküzdési stratégiák, konfliktuskezelési – és relaxációs technikák.
A megelőző és segítő pedagógiai tevékenység során tiszteletben tartjuk a tanulói
személyiségi jogokat és alapelvünk a titoktartási kötelezettség.
8.4.3. A hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
tanulók
HH tanuló: akit a jegyző védelembe vett, illetve rendszeres juttatásra,
gyermekvédelmi támogatásra jogosult.
HHH tanuló: akit a jegyző védelembe vett, illetve rendszeres juttatásra,
gyermekvédelmi támogatásra jogosult, és a szülei nem rendelkeznek 8. évfolyamnál
magasabb iskolai végzettséggel, vagy tartós nevelésbe vették.
A HH és HHH tanulók esetében kiemelten fontos, hogy érvényesüljön a
diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az AJTP keretében megvalósul iskolánkban a
hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása. Ingyenes
kollégiumi ellátásban részesülnek, az első tanév célja a hátránykompenzáció és a
tehetségfejlesztés. Zenei, sport és egyéb területen fejleszthetik képességüket.
Felzárkóztató foglalkozásokon, önismereti- és drámaórákon, valamint projektmunkával
bontakoztatják ki személyiségüket.
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9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való
részvételi jogai gyakorlásának rendje
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.
9.8.





9.9.

A tanulók joga, hogy személyesen vagy képviselőik útján – jogszabályban
meghatározottak szerint – részt vegyenek az érdekeiket érintő döntésekben.
A tanulók joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon
véleményt nyilvánítsanak minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus
munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjanak a személyüket
és a tanulmányaikat érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyenek,
továbbá kérdést intézzenek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a
diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon
belül érdemi választ kapjanak.
Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokrácia, a közéleti felelősségre nevelés érdekében – a
Házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek
létrejöttét és működését a tantestület segíti.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye
meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint
tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a
diákönkormányzatban.
A tanulók, illetve a diákkörök a tanulók érdekképviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat intézményi szintű vezetőinek azok a tanulók
választhatók meg, akik ellen fegyelmi eljárás nem folyik vagy nem fog.
A diákönkormányzat saját SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az
jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, Házirendjével. Az SZMSZ
jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő
harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását
jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem
nyilatkozik.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettségű és
pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az
intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
saját működéséről,
a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
hatáskörei gyakorlásáról,
egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
az iskola tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, a
tájékoztatási rendszer tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének,
munkatársainak megbízásáról.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola
működésével, és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

45

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendje

9.10.




9.11.







9.12.

9.13.
9.14.

9.15.
9.16.
9.17.

A diákönkormányzat véleményét kötelezően ki kell kérni:
az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
a Házirend elfogadása előtt.
Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fentieken túl (lásd Nkt. 48.§ (4)
bekezdés) kötelezően ki kell még kérni:
a tanulók közösségét érintő döntések meghozatalánál,
a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
az iskolai sportkör működésének megállapításához,
az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához,
a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése
kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az
előterjesztést és a meghívót – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a
tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a
diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az
iskola helységeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, melynek összehívását az iskola
diákönkormányzatának vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében
meghatározottak szerint. Ezen a diákönkormányzat vezetője és az iskola
képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére.
A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létrehozni, továbbá ilyenhez
csatlakozni. A szövetség az iskolában azonban a diákönkormányzat jogait nem
gyakorolhatja.
Az iskola – a fentieken túl – a tanulók szabad véleményezési jogainak
érvényesítésére diákfórumot, belső kommunikációt is szervezhet, ahol a diák vagy
képviselője véleményét bármely témában szabadon – de kulturált formában, más
jogait nem sértő módon – elmondhatja.
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10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei
kapcsolattartásának formái
10.1. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium és a szülők kapcsolatrendszere
10.1.1. Kapcsolattartás a szülői házzal
„A tanítók csak az ajtókat nyitják ki, belépned neked kell.”1
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tanárai vallják, csak akkor tudnak eredményes,
sikeres iskolaként működni, ha olyan partnerközpontú és kooperatív iskolát
működtetnek, mely egyrészt figyelembe veszi az iskolahasználók érdekeit, másrészt
sokféle interakciót valósít meg, melyben a tantestület tagjai és a szülők együttműködnek.
A partneri együttműködés szükséges ahhoz, hogy a szülők szorosan kötődjenek
gyermekük iskolájához, kialakuljon bennük is, ne csak gyermekeikben a „mi tudat”, mely
nélkül nem tudnak azonosulni az intézmény célkitűzéseivel.
Az iskolavezetés és a nevelőtestület hosszú idő óta törekszik arra, hogy a pedagógiai
programban megfogalmazott célkitűzések, pl. a gyermekközpontú iskola, a gyermekek
érdekét szolgáló partneri együttműködés a szülői házzal, ne csupán szép szavak
maradjanak, hanem a hétköznapok nevelő-oktató munkában megnyilvánuljanak. Ennek
érdekében az elmúlt években változtattunk a szülők felé történő kommunikáción, egyfajta
szemléletváltásra törekedtünk, szakítottunk azzal a korábbi rossz szokással, hogy csak
akkor keressük meg a szülőket, ha már baj van.
Ennek az úgynevezett pozitív kommunikációnak a lényege, hogy legyünk egymás
számára kölcsönösen elérhetők, rendszeres és korrekt tájékoztatást adjunk egymásnak,
fogalmazzuk meg egyértelműen egymás iránti elvárásainkat, figyeljünk egymásra, adjunk
visszajelzést, törekedjünk a problémák közös megoldására, döntéseink legyenek
igazságosak.
Célunk, hogy a szülői jogokat és kötelességeket figyelembe véve folyamatosan
bővítsük azoknak a lehetőségeknek a körét, amelybe bevonhatók és így aktívabbá tehetők
a szülők. Az iskola és a szülői ház sajátos, leőweysta kapcsolattartásának egész tárházát
igyekszünk folyamatosan kialakítani.
10.1.2. A szülőkkel való kapcsolattartás formái
Személyes kapcsolattartás
A szülő joga és kötelessége, hogy rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke
tanáraival. A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban e jog érvényesítésének számtalan
lehetősége van. Ezek közül az egyik nagy csoportot a hivatalos formák, mint a fórumok,
szülői értekezletek, fogadóórák képviselik, a másik csoportba azok a nem hivatalos tanárdiák-szülő együttlétek tartoznak, amelyek az iskola szervezeti kultúrájának fontos részét
képviselik, s amelyek kialakítására, életben tartására, új formáinak kialakítására az
iskolavezetés nagy gondot fordít. Az utóbbi csoportba tartozik, pl. a szülők részvétele az
iskolai alapítványok munkájában, a tanároknak, diákoknak járó díjak odaítélésében,
átadásában, a különböző rendezvényeken való aktív részvétel, a szülők díjazása, stb.
1

Ralph WaldoEmerson
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A szülőkkel való kapcsolattartás hivatalos formái
Ebbe a nagy csoportba tartoznak a fórumok, szülői értekezletek, valamint a
fogadóórák. Az AJTP tagozaton az osztályfőnökök a kollégiumi csoportvezetővel
családlátogatáson is részt vesznek, lehetőség szerint az előkészítő (9/AJTP) évfolyamon
Az iskolavezetés arra biztatja a Leőwey pedagógusait, hogy tudatosan készüljenek
fel a szülőkkel való találkozásokra, ezek a hivatalos találkozások ne üres „szertartások”,
„rituálék”, hanem a korrekt információcsere, tartalmas beszélgetés, tényleges
problémamegoldás fórumai legyenek.
A fogadóórákat időben úgy szervezzük, hogy a szülőknek ne kelljen hosszú ideig a
folyosón sorban állva várakozniuk. Ezt a célt szolgálja a fogadóórát megelőzően a szülők
számára hozzáférhető előzetes regisztrálási lehetőség iskolánk honlapján.
Szülői fórumok
Az iskolavezetés fontosnak tartja, hogy a szülői értekezletek mellett a szülőkkel való
találkozás egy másik formáját is működtesse az iskolában, mégpedig a fórumot, ahol az
iskola igazgatója és helyettesei személyesen találkozhatnak egy-egy évfolyam szüleivel és
megbeszélhetik az évfolyam tanulóit, szüleit közvetlenül érintő kérdéseket.
A fórumok időbeli ütemezésekor figyelembe vesszük a szülők igényeit, így azok a
szülői értekezletekhez kapcsolódnak, azt közvetlenül megelőzik, vagy azt követik. A
fórumról nem zárjuk ki a tanulókat sem, sőt, fontosnak tartjuk jelenlétüket, hiszen olyan,
a jövendő sorsukat meghatározó kérdésekről van szó, mint a beiskolázás,
fakultációválasztás, érettségi, felvételi a felsőoktatási intézményekbe. A fórum
lehetőséget ad az interakcióra, azaz a szülők és a tanulók kérdéseket tehetnek fel az
intézmény igazgatójának, igazgatóhelyettesnek.
Minden év májusában fórumot szervezünk a 9. évfolyam tanulóinak és szüleinek.
Ennek időpontja a beiratkozást megelőzi, tehát a tanulók még az általános iskola tanulói.
E korai időpont megválasztásával az volt az iskolavezetés célja, hogy a diákok és szüleik
már pontos, mindenre kiterjedő információk birtokában jöjjenek a beiratkozásra és
készüljenek a szeptemberi tanévkezdésre, ill. ne szorongva, hanem már jövendő
osztálytársaikat, osztályfőnöküket, az iskola épületét ismerve, magabiztosabban jöjjenek
a szeptemberi ünnepélyes tanévnyitóra.
A 10. évfolyam szülei és tanulói számára rendezett fórum - melynek időpontja a
félévi szülői értekezlethez kapcsolódik- témája az emelt szintű érettségire felkészítő
fakultációs lehetőségek ismertetése, a jelentkezés módja, stb. Valószínűleg ennek a
tájékoztatónak is köszönhető, hogy a nagy létszámú jelentkezések ellenére zavartalanul
történik a fakultációk megszervezése.
A végzős évfolyam szülei és tanulói számára tartott fórum témája a kétszintű
érettségire való jelentkezés, az éppen aktuális jogszabályi háttér ismertetése, a pontok,
többletpontok kiszámításának módja.
Szülői értekezletek
A tanév során két alkalommal tartunk szülői értekezletet: szeptemberben, a
tanévkezdéskor, februárban a félévzárást követően. Az osztályfőnök áprilisban is tarthat
szülői összejövetelt. ha erre igény van. Az egy-egy osztályban felmerülő probléma
megbeszélésére úgy nevezett „rendkívüli szülői értekezlet" hívunk össze, erre csak
48

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

néhány alkalommal kerül sor. Az osztályfőnökök törekszenek arra, hogy mondandójuk
összefogott, lényegre törő, informatív legyen.
Az osztályfőnökök felkészülését segíti az iskola igazgatója és nevelési
igazgatóhelyettese által összeállított, az egyes évfolyamok, tagozatok specialitásait
figyelembe vevő szempontsor.
A szülői értekezleteken olyan kérdések kerülnek megbeszélésre, melyek az egész
osztály közösségét érintik, pl., osztálykirándulás, egy-egy osztályfeladat, a szülőket érintő
pénzügyek, osztálypénz, stb. A szülői értekezleten az iskolai szülői szervezet képviselői is
szót kapnak és tájékoztatást adnak a szülőtársaknak a SzSz legutóbbi ülésén
elhangzottakról, az esetleges feladatokról.
A 9. évfolyam tanulóinak és szüleinek már leőweysta életük megkezdése előtt
tartunk szülői értekezletet, mely a fent ismertetett fórumhoz kapcsolódik. Ez az ún.
bemutatkozó szülői értekezlet, ahol először találkoznak az elkövetkező 4-5 év szereplői:
a diákok, szüleik és az osztályfőnök.
Ezen a találkozón olyan információk hangzanak el, melyek fontosak a tanévkezdés
szempontjából, biztonságot adnak, segítséget nyújtanak az újonnan belépő diákok és
szüleik számára az iskolai életben való eligazodáshoz. Ekkor kapják a tanévkezdést segítő
levelet, az ún. „Beköszöntő levelet”, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz.
Fogadóórák
Iskolánkban két alkalommal van lehetősége a szülőknek személyes problémáikat
megbeszélni a szaktanárokkal fogadóóra keretén belül: novemberben és áprilisban.
Személyes jellegű, elmélyült beszélgetésre több idő jut a pedagógusok hivatalos délelőtti
fogadóórái keretében, de tanáraink előzetes egyeztetés (telefonon, email) alapján más
időpontban is szívesen találkoznak a szülőkkel.
A hivatalos fogadóórák mellett szorgalmazzuk az ún. szülő-diák-tanár együttlétek
megszervezését, ahol osztálykeretben, fehér asztal mellett, egy-egy csésze teát
kortyolgatva kötetlen formában beszélgethet szülő és tanár a szintén jelenlévő
gyermekről. Tapasztalataink szerint a fogadóórák ilyen formában történő megtartása
igen népszerű a szülők és a diákok körében.
Családlátogatások
Igen fontos kapcsolattartási formának tartjuk. A felmerülő problémák megoldását
nagyban segíti, ha lehetősége van a pedagógusnak megismerni a gyermeket körülvevő
környezetet, ha a megszokott, biztonságot adó otthoni légkörben beszélget el
tanítványával és szüleivel. Az AJTP osztályokban kötelező a családlátogatás. Az érintett
osztályfőnök és iskolánk gyermekvédelmi felelőse közösen keresik fel a diákot
otthonában. Mivel a tapasztalataink nagyon jók, ezért a más tagozatokra járó, a
szokásosnál több problémát okozó tanulók esetében is alkalmazzuk ezt a kapcsolattartási
formát.
Korszerű információcsere (levelezés, honlap, e-napló, Facebook csoport)
Törekszünk arra, hogy a hagyományos formák mellett az internet adta
lehetőségeket is felhasználjuk a szülőkkel való kommunikációban.
Aki nem tud eljönni a szülői értekezletekre, fórumokra, de informálódni szeretne az
iskolai élet eseményeiről, programjairól, részletes tájékoztatást talál az iskola honlapján.
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Aki internet hozzáféréssel nem rendelkezik, nyomtatott formában kapja meg az első
szülői értekezleten, a honlapon is elhelyezett, ún. szülői levelet, amely a tanévvel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. E levél mottójául tudatosan
választottuk a „Legyünk partnerek!” megszólítást.
A 2013-2014-es tanévtől kizárólagos jelleggel bevezettük az e-naplót. Valamennyi
szülő és diák hozzáférési lehetőséget kap ehhez, melynek segítségével a szülő bármikor
tájékozódni tud gyermeke osztályzatairól, hiányzásairól, magatartásával kapcsolatos
bejegyzésekről stb. Ugyanezt megteheti a tanuló is.
Fontosnak tartjuk az internetes szülői háló folyamatos bővítését. Az első szülői
értekezleten összegyűjtjük a szülők e-mail címeit, majd az internetes levelezési
rendszerünk segítségével minden fontos információt, programot, pl. a SZM értekezletek
időpontját, adott esetben egy-egy igazgatói levelet köre-mailben juttatunk el a szülőkhöz.
Szinte valamennyi osztályban működik a Facebook csoport, mely az információk gyors
átadásának kedvelt eszköze lett az utóbbi időszakban.
A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái
A sokak által ún. „periférikus tevékenységnek” ítélt együttműködési formákat a
szülők és iskola között, mint pl. a szülők mozgósítása gyerekeik iskolai életterének
megszépítésére, vagy bevonásuk a rendezvények előkészítésébe, lebonyolításába, stb.
nagyon fontosnak tartja a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium vezetése és nevelőtestülete. Úgy
gondoljuk, éppen ez a terület az, amely korlátlan együttműködési lehetőséget rejt
magában, és amely érzelmi többletet is ad, erősíti az iskolához való tartozás érzését,
gazdagítja az iskola szervezeti kultúráját, egyéni arculatot ad az intézménynek.
Alapítványok
A szülőkkel való kapcsolattartás az iskola alapítványain keresztül is megvalósul.
Ezek a következők: Leőweyért Alapítvány, Német Nemzetiségi Tagozatért Alapítvány,
Francia Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány, Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány, Lángnyelv Alapítvány.
Az alapítványok működtetésében sokat segítenek a szülők, akik anyagilag is
támogatják ezeket, adójuk 1%-val, ezáltal segítve az iskolában folyó minőségi munkát, a
tehetségek kibontakozását.
A gimnázium legrégebbi és az egész iskolát átfogó alapítványa a Leőweyért
Alapítvány, melynek kuratóriumában mindig van szülői képviselő is.
A Leőwey Kulturális Egyesületben több aktív szülő dolgozik, akik meghatározzák,
például, mire költsék a diákok és szüleik által az adott évben befizetett kulturális díjat. Az
Egyesület finanszírozza a diákoknak járó elismeréseket is: Leőwey-díj, a szalagavatón,
ballagáson kiosztott díjak.
 Rendezvények
A Leőweyben ezen a területen maradéktalanul érvényesülnek a szülőket
iskolahasználóként megillető jogok, vagyis, részt vehetnek gyermekük egyes
foglalkozásain, az iskola rendezvényein.
Minden fórumon ismertetjük a tanév programjait, rendezvényeit, közzétesszük az
iskola honlapján, leírjuk a szülőknek szóló tanévkezdő levélben, és örülünk, ha eljönnek,
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elfogadják meghívásunkat, hálásak vagyunk, ha segítséget is kapunk tőlük. A szülők
anyagi és erkölcsi támogatása, valamint tévőleges segítségük nélkül nem valósulhatnának
meg a mindenkit büszkeséggel eltöltő, a „Leőwey szellemét” tükröző, egyedi programok.
A programjaink iránt komoly szülői érdeklődés nyilvánul meg, amely által tudjuk a
gyakorlatban megvalósítani pedagógiai programunk szép célkitűzését, hogy a
pedagógusok, diákok és szülők számára egyaránt fontos legyen az új értékek iránti
fogékonyság és a múlt értékeinek tisztelete, megőrzése és ápolása, az intézmény jó
hírének, megtartó erejének megőrzése. Ugyanakkor rendezvényeink gazdagítják iskolánk
imázsát, amely az iskolai marketing szempontjából is fontos.
A számtalan rendezvény előkészítéséért és lebonyolításáért – ez tanévente közel
száz eseményt, köztük az egész iskola közösségét megmozgató rendezvényt jelent - a
pedagógiai-igazgatóhelyettes a felelős. Az ő munkáját segítik az osztályfőnökök és a
szülők.
A szülői segítség nem elsősorban „fizikai munkát” jelent, hanem inkább szellemi
tevékenységet: kreatív ötleteket, egy-egy meghívó megtervezését, a kapcsolati tőke
felajánlását, szervező munkát stb. Természetesen szükségünk van a szülők helytállására
adott esetekben, például a ruhatárakban, a büfékben is egy-egy rendezvény alkalmával.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ilyen rendezvényeknek a szülők körében is
közösségformáló ereje van, barátságok kötődnek, melyek a gyerekek érettségije után is
tovább élnek.
A szülők bevonása az oktatásba
Vannak olyan területei az oktató-nevelő munkának, amelyek alkalmasak arra, hogy
a szülőket bevonjuk az oktatásba. Az egyik kínálkozó lehetőség az osztályfőnöki órákra
történő meghívás, ahol a szülők a pályaorientáció keretén belül bemutatnak egy-egy
pályát.
Különösen nagy jelentősége van ennek az Arany János Tehetséggondozó Program
osztályaiban, amelynek diákjai nem igen kapnak otthonról segítséget a pályaválasztáshoz.
Gyakori, hogy egy-egy elismert, kiváló szakembert (szülőt) prevenciós óra
megtartására kérünk fel. A szülők ott vannak előadóként az iskola egészségnevelési
programjában is.
 A „Szülők-díja”
Az iskolavezetés fontosnak tartja, hogy az iskola nagy közössége előtt elismerje és
jutalmazza azokat a szülőket, akik áldozatos munkájukkal éveken keresztül szolgálták az
iskolát.
A szalagavatón vehetik át az ún. „Embert nevelni az életnek és a hazának…” Szülőkdíját azok a kiváló szülők, akik „azonosulnak iskolánk pedagógiai elveivel, azt szervező,
önfeláldozó tevékenységükkel erősítik, kiveszik részüket a nagy iskolai rendezvények
előkészítéséből, lebonyolítási munkáiból, ötleteikkel gazdagítják a gimnázium
hagyományrendszerét”.2
Szülők Iskolai Klubja (SIC) rendezvénysorozat
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Alkalmanként a szülőket érintő, érdeklő témákról, pl. családi nevelés, önismeret,
devianciák, drog-prevenció, stb. témakörben előadássorozatot szervezünk, melyre
előadóként országosan elismert szakembereket kérünk fel.
Szülők – diákok - tanárok közös külföldi útjai
Évente egy-két alkalommal szervezünk olyan külföldi utakat, pl. Franciaországba
(Párizs, Riviéra) amelyre az érdeklődő szülőket is elvisszük. Ezek az utak szép példái
annak, hogyan tudnak az iskola szereplői, diákok, szülők és tanárok harmonikusan
együttműködni.
A szülői érdekképviselet megvalósulása a Leőweyben
A szülők saját kezdeményezésükre szülői szervezet hozhatnak létre (Knt. 73.§ (1)
bek.), melyen keresztül gyakorolják a szülőket iskolahasználóként megillető kollektív
jogokat.
Osztályszintű szülői szervezetek (OSZSZ)
Az iskola valamennyi osztályában működik az ún. mini szülői szervezet, amelyet az
osztályszülők alkotnak.
Maguk közül a szülők az első, őszi szülői értekezleten választják meg azokat a
szülőket, akiket az iskolai szintű SZSZ-be delegálnak. A jelölést vállaló szülőknek ekkorra
már van némi ismerete arról, milyen feladat vár rájuk a Leőwey Szülői Szervezetében,
mert a májusi ismerkedési értekezletek során az iskolai szülői szervezet elnöke az összes
induló osztályt felkeresi, és tájékoztatót tart, valamint bátorítja a szülőket a szülői
szervezethez való csatlakozásra.
A választmány új tagjai általában már korábban is, az általános iskolában is elláttak
hasonló feladatokat. Ők a szülők közül a legaktívabbak, akik időt és fáradságot fordítanak
arra, hogy a tanulóközösség érdekeit – ezáltal saját gyermekük érdekeit is – szervezett
keretek között képviseljék. Osztályonként 3-5 fő szokta vállalni ezt a feladatot, azokban
az osztályokban azonban, ahol sok a vidéki tanuló, pl. AJTP, nem ritka, hogy 1-2 szülő
alkotja az SZSZ tagságot.
Az osztály szintű szülői választmány fontos szerepet játszik az osztály életében,
összefogja az osztályszülőket, mozgósítja őket egy-egy feladatra, gondoskodik arról, hogy
az információk minden szülőhöz eljussanak. Ennek érdekében kialakítják és működtetik
az információs csatornáikat: a szülői értekezleten adnak tájékoztatást arról, mi hangzott
el az iskolai szintű SZSZ értekezleten, gyakran telefonon, az utóbbi időben interneten
(levelezés: leowey.gimnazium.pecs@gmail.com, saját Facebook csoport) keresztül
informálják a szülőket.
Az osztály szülői választmánya fontos támasza az osztályfőnöknek: segít az osztály
közösségi programjainak megszervezésében, lebonyolításában, pl. kirándulások; iskolai
szintű rendezvényeken az osztály által vállat feladatok teljesítésében segítenek, pl.
ruhatár, büfé; a választmány gazdasági felelőse az előírásoknak megfelelően kezeli az
osztálypénzt.
A gimnázium anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy rendszeresen kifestessük az
osztálytermeket, ezért az iskolavezetés szívesen veszi, ha a szülők és tanulók közösen
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teszik ezt meg, ennek fejében egy plusz kirándulási nappal jutalmazzuk meg az
osztályközösséget.
Az osztályszülői választmány jogsérelem esetén képviseli a tanulók érdekeit
magasabb hivatali fórumokon, pl. ha nem sikerül a problémát megoldani az
osztályfőnökkel, felveszik a kapcsolatot a tagozatvezetővel, igazgatóhelyettessel,
igazgatóval.
Az SZSZ szülők több 9. évfolyamos osztályban a szülők tanár-diák találkozókat
tartanak, amelyek a hagyományos fogadóórákat egészítik ki. Itt kötetlenebb formában, az
érintett tanuló/gyermek jelenlétében folynak a beszélgetések, esetleg az osztály kis
műsorral bemutatkozik a szülőknek. Az új forma oldja a fogadóórák merevségét, erősíti
az osztályhoz való tartozás érzését mind a tanulók, mind a szülők számára és közösséget
formál.
Az iskolai szintű szülői szervezet (ISZSZ)
Az ISZSZ „célja az oktató-nevelő munka elősegítése, az iskola pedagógiai
programjának támogatása, közreműködés az iskola és a szülők közötti kapcsolattartásban,
a szülők tájékoztatásában, a szülői érdekek képviselete.”3
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást
kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor
képviselője tanácskozási joggal részt is vehet a nevelőtestület értekezletein.
A szülői szervezet tevékenységének jelentős részét képezi a gimnázium által
szervezett nevelési-oktatási programok (különösen a tanórán kívüli tevékenységek)
előkészítésébe, megvalósításába történő bekapcsolódása.
Összefoglalóan elmondhatjuk, a szülői közösségek csak olyan tevékenységet nem
végezhetnek, mely tevékenységgel a pedagógusok, illetve az iskola munkáját hátráltatják.
Minden egyéb, a diákok érdekében kifejtett tevékenységre jogosultak.
Az ISZSZ tagjait az osztályok „mini” szülői szervezeteinek tagjai alkotják, akiket nyílt
jelölésével és egyszerű szavazattöbbséggel választanak meg. Tagjainak száma hivatalosan
60 fő körül mozog, de az összejöveteleken rendszeresen kb. 30 fő, azaz a választmány
50%-a jelenik meg, ami megnyugtató létszám, mert a határozatok meghozatalához
elegendő. A megbízás általában 4-5 évre szól, a gyermek leőweysta tanulói jogviszonya
idejére.
A iskolai szülői szervezettel szorosan együttműködik, annak munkáját segíti a
gimnázium nevelési igazgatóhelyettese.
A választmány a maga köréből elnököt, elnökhelyettest választ. Az elnök a
Leőweyben általában olyan szülő, aki szintén az intézmény tanulója volt, vagy több
gyermeke is járt a Leőweybe, így az itt kialakult hagyományokat, szokásokat jól ismeri.
A szülői szervezet a maga által kidolgozott munkaterve szerint látja el feladatát,
amelyet a vezetőség készíti el, ill. módosítja a megtárgyalásakor felmerült javaslatokkal.

3

A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

53

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái

A munkaterv tartalmára bármely szülő, vagy tantestületi tag, illetve a gimnázium
diákönkormányzatának tagjai bármikor javaslatot tehetnek.
Az iskolavezetés és az ISZSZ kapcsolata
Az iskolavezetés tiszteletben tartja a szülői szervezet jogait, így pl. döntési jogát saját
szervezetére, működésére vonatkozóan, véleményezési jogát az iskolai dokumentumok
kidolgozásakor, valamint az igazgatói pályázatokkal kapcsolatban.
Intézményünk igazgatója személyesen is sokat tesz az iskola és a szülői ház
kapcsolatának partnerivé tételéért: mindig nyitott a szülői megkeresésekre, javaslataikat,
kéréseiket, amennyiben a gyermekek érdekét szolgálják, mérlegeli és beépíti döntéseibe.
Előfordul, hogy a szülők a jogszabályok ismeretének hiányossága miatt néha
félreértik, rosszul értelmezik egy adott helyzetben a jogaikat. Ezen félreértések közé
tartozik, pl., hogy az iskolai szülői szervezetet olyan fórumnak tekintik, melynek feladata
az egyéni érdeksérelmek, jogsérelmek orvoslása, nincsenek tisztában azzal, hogy ezekben
az esetekben a köznevelési törvényben előírt eljárási rendet kell alkalmazni. Ha azonban
az egyéni sérelem kapcsolódik a „tanulók nagyobb csoportjának (általában 50%)”
érdekeihez, akkor a szülői szervezet felvállalhatja a panaszos képviseletét.
A képviseleti demokráciának érvényesülnie kell, a jogokat a szülők a választott
képviselőkön keresztül gyakorolják, és nem az egyes szülő érvényesíti akaratát.
A szülői szervezet gazdálkodása
A szülői szervezet néhány tagja 2012 tavaszán létrehozta a Leőwey Kulturális
Egyesületet, mely a szülők által befizetett kulturális díjjal gazdálkodik. Ezt a díjat olyan
programok megvalósítására fordítják, amelyek finanszírozására nincs mód a szűkös
iskolai költségvetésből, de mindenképpen a tanulók érdekeit szolgálják. Az Egyesület
tagja lehet bárki, aki a célkitűzéseivel egyetért.

10.2. A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium külső partnerei és a
kapcsolattartás formái
Széles kapcsolatrendszer nélkül ma már nem lehetne sikeresen iskolát működtetni,
hiszen a külső partnerekkel folytatott együttműködésen keresztül alkalmazkodnak az
intézmények a környezetükhöz, szereznek információkat, megismerik a partnerek
igényeit. A partneri kapcsolatokon keresztül lehetőség nyílik arra, hogy az intézmény
szélesebb körben is ismertté tegye céljait, törekvéseit.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik
Pécsett, az országban és külföldön egyaránt és ez kapcsolati háló folyamatosan átalakul,
bővül. A partnerek szinte teljes köre informális szinten ismert a munkavállalók körében,
de a szoros kapcsolatot az egyes partnerekkel az adott területért felelős személyek tartják,
így az iskolavezetés tagjai, a munkaközösség-vezetők, szaktanárok, az egészségügyi,
gazdasági és technikai dolgozók, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi felelős.
Az intézmény terveinek elkészítése során megtörténik az érintett külső partnerekkel az
egyeztetés. Mivel a legtöbb kapcsolatunk nagy hagyományokra, több évtizedes
együttműködésre épül, jól ismerjük partnereink igényeit. Új kapcsolat esetén gyakori az
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egyeztetés, a jó együttműködés érdekében nyitottak vagyunk a megbeszélésekre,
egyeztetésekre, igyekszünk megfelelni partereink igényeinek.
Az intézmény vezetése a jogszabálynak megfelelő módon eleget tesz tájékoztatási
kötelezettségének. Ez a tájékoztatás intézménytől függően más-más módon történik,
általában digitálisan, ritkábban szóban, vagy papíralapon, a kialakult hagyományoknak
megfelelően.
A partnerek tájékoztatási és véleményezési lehetőségeinek biztosítását felülvizsgáljuk,
visszacsatoljuk, fejlesztjük, pl. Tankerület, POK – versenyszervezés, külföldi
testvérkapcsolatok., stb.
Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a
helyi közéletben.
Külső partnereink:
A fenntartóval az iskola igazgatója tartja a személyes kapcsolatot, részt vesz az
igazgatók számára tartott értekezleteken, sürgős esetben telefonon kap, ad, vagy kér
tájékoztatást.
Az érettségi vizsgákat és méréseket szervező, a statisztikai adatszolgáltatást kérő
Kormányhivatallal az elektronikus rendszeren keresztül az általános igazgatóhelyettes
tartja a kapcsolatot.
Iskolánk a Pécsi Tankerület által fenntartott és működtetett, nem önállóan
gazdálkodó, de önálló jogi személyiségként működő intézmény. Ezért fontos az iskola
szempontjából a Tankerülettel történő napi kapcsolattartás, melyet elsősorban az iskola
igazgatója és kincstárnoka működtet.
Az iskolavezetés jó kapcsolatot ápol továbbá az alábbi intézményekkel: Baranya Megyei
Kormányhivatal, Oktatási Hivatal, Pécs MJ Város Polgármesteri Hivatal, Magyar
Államkincstár, Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, Bevándorlási Hivatal.
Az Arany János Tehetséggondozó Program szakmai vezetőivel (minisztérium,
Szakmai Tanácsadó Testület), a fenntartóval a kapcsolattartó az igazgató és az iskolai
program felelőse. Szintén ők tartják a kapcsolatot az ország összes iskolájával, ahol a
program működik.
A pedagógiai szakmai- és szakszolgálatokkal is jó kapcsolatot ápolunk. A BMPSZ –
szel (Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat), az Esztergár Lajos Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központtal, a Gyermekvédelmi Központtal, a Éltes EGYMI
gyógypedagógus utazó hálózattal, a Gyermek Ideggondozóval, a Nevelési Tanácsadóval, a
tanulási nehézségeket vizsgáló Rehabilitációs Bizottsággal, a Gyámhivatallal, a védőnői
hálózattal, a Baranya Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály képviselőjével, a kollégiumokkal, az
önkormányzatokkal, elsősorban az ifjúságvédelmi felelős, az iskola pszichológus, a
fejlesztő pedagógus, ill. az ő közvetítésükkel az osztályfőnökök állnak szinte napi
kapcsolatban.
Fontos az együttműködés a város és megye általános iskoláival, ahonnan hozzánk
érkeznek a diákok. Az iskolavezetés tagjai, a tagozatvezetők rendszeresen részt vesznek
az általános iskolák által rendezett továbbtanulási szülői fórumokon, szülői értekezleten,
ezen kívül a német tagozat és az AJTP program tanárai ún. „falujáráson” propagálják
iskolánkat a diákok körében.
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tartanak a végzős, egyre inkább már az alsóbb évfolyamok tanulói számára is, sőt
azzal az igénnyel jelentek meg, hogy a szülőket is szeretnék tájékoztatni a felsőoktatási
képzési lehetőségekről. A PTE KTK-val, valamint a PTE Grastyán Szakkollégiumával kötött
együttműködésünk keretében tehetséges diákjainknak bekapcsolódhatnak egy mentor
programba., ill. a KTK-val kötött együttműködésünk eredménye volt egy szépen
kialakított és berendezett diákklub, Adott esetben pályázatainkban partnerként részt
vesznek felsőoktatási intézmények, ill. iskolánk csatlakozik külső intézmények
pályázataihoz.
Az Iparkamarával való együttműködésünk célja, hogy azon diákok számára is
továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk, akik nem kívánnak a felsőoktatásban
továbbtanulni.
A civil szervezetekkel történő együttműködésünk hosszú ideig csupán közös
pályázatokra szorítkozott. A Köznevelési törvény által a diákok számára előírt 50 órás
kötelező közösségi szolgálat megjelenésével szükségessé vált több civil szervezettel a
kapcsolatfelvétel. Hivatalos megállapodás szabályozza az együttműködésünket, mely
tartalmazza, milyen feltételekkel, mikor, milyen területen, hány diák számára tudják
biztosítani a szolgálat teljesítését. Az egyes területekért egy-egy kolléga a felelős.
Együttműködő partnereink listája az iskola honlapján megtekinthető.
Iskolánk kapcsolatrendszeréhez tartoznak – többek között - az alábbi külső
szervezetek is, melyek diákjaink számára rendszeresen szerveznek programokat:
 PTE Karrier Irodája (pályaválasztás)
 ASSIST és AFS nemzetközi diák ösztöndíj programok keretében diákjaink külföldre
utazhatnak és fogadhatnak is tanulókat.
 ELTE Konfuciusz Intézet – kínai nyelvoktatás anyanyelvi lektor segítségével kínai
kulturális nap szervezése, diákok utaztatása Kínába.
 A Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal iskolánkban, mely regisztrált Tehetségpont,
egy az igazgató által megbízott pedagógus tartja a folyamatos kapcsolatot.
 Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Egészségfejlesztési Osztálya –szakemberei foglalkozásokat tartanak az iskola által
szervezett prevenciós programokon, az egészséges életmód napokon.
 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának szakemberei
prevenciós foglalkozások, bűnmegelőzési napokat szerveznek iskolánkban.
 Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (érzékenyítő programok)
 Iskolánk bel- és külföldi kapcsolatai:
 A Leőwey története során az iskolavezetés mindig fontosnak tartotta a külföldi
kapcsolatok ápolását, a partneriskolai hálózat bővítését. Ennek
eredményeként számos testvériskolája van az intézménynek, mely azért is
nagyon lényeges, mert az idegen nyelvek oktatása kiemelt szerepet kap a
pedagógiai programban. A diákcseréken keresztül a tanulók anyanyelvi
környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat, megismerhetik egy másik nép
kultúráját, nyitottabbá válnak, látókörük kitágul.
 Szerteágazó bel- és külföldi kapcsolattal rendelkezik a német nemzetiségi és a
magyar-francia két-tannyelvű képzési rendszerünk, de az énekkarok is több
cserekapcsolatot ápolnak külföldi iskolákkal.
 A német nemzetiségi képzés szoros együttműködésben valósul meg valamennyi
német nemzetiségi iskolával, köztük a pécsi Koch Valéria Iskolaközponttal. A
kapcsolattartás egyik módja a versenyek szervezése: minden évben nyelvi
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vetélkedőre hívjuk a város és megye általános iskoláiban németül tanuló diákokat,
műfordító versenyre az ország németül tanuló diákjait, valamint a regionális versés prózamondó verseny házigazdái is mi vagyunk.
Tanáraink, diákjaink előadásokra, programokra járnak a Lenau Házba.
Iskolánk a Sprachdiplom II. németországi nyelvvizsga egyik vizsgaközpontja, és
mint ilyen, intenzív kapcsolatot tart fenn a város több középiskolájával, ahol
felkészítik a diákokat erre a vizsgára. Németország nagykövetségével is élő a
kapcsolatunk.
A német kultúra és nyelv elsajátításában fontos szerepet játszanak a külföldi
ösztöndíjak. Célunk, hogy minél több diák jusson el német nyelvterületre. A kiváló
tanulmányi eredményt elérő, sokoldalú nemzetiségi munkát végző diákjaink
külföldi ösztöndíjakat kaphatnak. Támogatóink németországi szervezetek:
Deutscher Akademischer Austauschdienst, Goethe Institut, Donau Schwäbische
Kulturstiftung des Landes Baden Württemberg, Pädagogischer Austauschdienst,
Deutsche Schülerakademie, Fachhochschule Schmalkalden.

A német képzés oktató-, nevelő- és hagyományőrző munkája során
együttműködünk az országos és a helyi német kisebbségi önkormányzattal, a
Magyarországi Német Pedagógiai Intézettel.
A német nemzetiségi munkaközösségnek már a nyolcvanas évek elejétől vannak
testvérkapcsolatai német és osztrák iskolákkal. A tanulók rendszeresen vesznek részt
diákcseréken, vagy pl. a kórus tagjaiként kulturális csereprogramokon.
Testvériskoláink:
 BG/BORG HIB - Liebenau/Graz (Ausztria)
 Gustav Stresemann Gymnasium - Fellbach (Németország),
 Gymnasium Icking (Németország),
A magyar-francia két tanítási nyelvű képzésünk legfontosabb együttműködő
partnerei: AllianceFrancaise, Francia Intézet, PTE Francia Tanszék, Franciaország
magyarországi nagykövetsége, két tanítási nyelvű iskolák.
A francia nyelvű képzés külföldi kapcsolatai:
 LycéeAristideBriand – Saint NazaireCedex (Franciaország)
 LycéeVauvenargues – Aix-en-Provence (Franciaország)
 Collége Guy Flavien – Párizs (Franciaország)
 Citéscolaire – Collége d’ Arbaud et Lycée de Vaison – Vaison-la-Romaine
(Franciaország)
 Institut Saint-Louis – Namur (Belgium)
A francia nyelvű diákszínjátszó fesztivál szervezése kapcsán intenzív a kapcsolatunk
minden külföldi iskolával, ahol francia nyelvű diákszínjátszás folyik, Kanadától Tunézián
át Moszkváig.
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A kórusok kapcsolatai
 Különösen fontos számunkra az a több évtizedes kapcsolat, amelyet iskolánk az
énekkarán keresztül ápol a határon túli magyar partneriskoláinkkal, a
sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiummal (Románia, Erdély),
Testvériskolánk
 A fentieken túl testvériskolai kapcsolatot ápolunk a máramarosszigeti Leöwey
Klára Líceummal, ill. a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal Munkácson.
Az iskola és a kollégium kapcsolata
Az Arany János Tehetséggondozó Program, valamint az otthonuktól távol élő
tanulóink kollégiumban, irányított pedagógiai környezetben, intézményes keretek között
élnek. A kollégiummal fenntartott kapcsolatunk folyamatos.
Az együttműködés formái:
Vezetői szinten:
A kollégiumok pedagógiai programjai építenek az iskolák pedagógiai programjaira,
ezért egyeztetjük a kollégium vezetésével
 a tanulók tanulásának, szabadidejük szervezésének pedagógiai elveit,
 a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő tevékenységek
tervét,
 a házirendeket,
 az Arany János Tehetséggondozó Program beiskolázási stratégiáját, folyamatát,
 a kollégiumi közösségi tevékenységek programját.
Mindezek kiegészítik a tanulók iskolai tevékenységét, segítik testi, lelki, érzelmi
fejlődését.
Nevelőtestületi szinten:
Az Arany János Tehetséggondozó Program programfelelőse állandó kapcsolatot tart
fent a kollégiumi AJTP programgazdájával, egyeztetnek a diákokat, pedagógusokat, a
programot érintő kérdésekben. Az AJTP osztályfőnökei és a kollégiumi csoportvezetők
között is állandó a konzultáció. Együttműködünk a kötelező közösségi szolgálat
teljesítésében, pl. tanulópárok kialakítása korrepetálás céljából. A kollégium nevelői napi
kapcsolatban vannak az iskolával: jelentik a betegek nevét, részt vesznek a
szülőértekezleteken, az osztályozó konferenciákon, esetenként a nevelőtestületi
értekezleteken, fegyelmi tárgyalásokon, AJTP osztály-értekezleteken.
A kollégium képviselői meghívást kapnak iskolánk rendezvényeire, előadásaira.
Gimnáziumunk osztályfőnökei meglátogatják az osztályukba járó tanulókat a
kollégiumban, tájékozódnak arról, milyen körülmények között, milyen közösségben élnek
diákjaik.
Fejlesztési cél:
Évente 1-2 alkalommal közös megbeszélést tartunk a felmerülő problémákról a
kollégiumok vezetői, nevelői, gimnáziumunk igazgatója és az osztályfőnökök
részvételével. Az Arany János Tehetséggondozó Program minden osztályában az ott
tanítók és a kollégiumi csoportvezető évente egy alkalommal megbeszélést tart az adott
osztály problémáit érintő kérdésekről.
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11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai, a szóbeli felvételi
vizsga követelményei
Tanulói jogviszony létesítése felvétellel vagy átvétellel lehetséges. A felvétel és az
átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója
dönt.

11.1. A középfokú eljárás pontszámítási szabályai az Arany János
Tehetséggondozó Program osztályában
A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt az alábbi felvételi pontszámok
összegzése utáni rangsorolás alapján:
 az általános iskolai tanulmányi eredmények (legfeljebb 25 pont),
 a központi írásbeli felvételi vizsga (legfeljebb 25+25=50 pont),
 pszichológia teszt (legfeljebb 25 pont).
11.1.1. Hozott pontok számítása az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján (AJTP)
A hozott pontok számításánál a tanuló általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait
az alábbi tantárgyakból vesszük figyelembe:
 magyar nyelv,
 magyar irodalom,
 történelem,
 matematika,
 egy idegen nyelv.
A 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeket tantárgyanként átlagoljuk, majd az átlagokat
összegezzük, így a hozott pontok összege legfeljebb 55=25 pont lehet.
11.1.2. A központi írásbeli vizsga eredményei (AJTP)
A központi írásbeli felvételi vizsgán magyar nyelv és matematika tantárgyakból elért
pontszámokat felezzük, majd az eredményeket összegezzük. Ez legfeljebb 25+25=50 pont
lehet.
11.1.3. A pszichológia teszt vizsga eredménye (AJTP)
A pszichológia teszten legfeljebb 25 pont szerezhető.
11.1.4. A felvételi pontszámítás összefoglaló táblázata (AJTP)
Hozott pont
max. 25 pont
25%

Központi írásbeli
max. 50 pont
50%

Pszichológia teszt
max. 25 pont
25%

Összesen
max. 100 pont
100%
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11.2. A középfokú eljárás pontszámítási szabályai a többi tagozat
esetén
A felvételi kérelmekről az iskola igazgatója dönt az alábbi felvételi pontszámok
összegzése utáni rangsorolás alapján:
 az általános iskolai tanulmányi eredmények (legfeljebb 60 pont),
 a központi írásbeli felvételi vizsga (legfeljebb 100 pont),
 szóbeli felvételi vizsga (legfeljebb 40 pont).
11.2.1. Hozott pontok számítása az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján
A hozott pontok számításánál a tanuló általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait
az alábbi tantárgyakból vesszük figyelembe:
 magyar nyelv,
 magyar irodalom,
 történelem,
 matematika,
 egy idegen nyelv.
Az érdemjegyek összege legfeljebb 25+25=50 lehet. Ezt az összeget megszorozzuk 1,2del, így a hozott pontok értéke legfeljebb 60 pont lehet.
11.2.2. A központi írásbeli vizsga eredményei
A központi írásbeli felvételi vizsgán magyar nyelv és matematika tantárgyakból elért
pontszámokat összegezzük. Ez legfeljebb 50+50=100 pont lehet.
11.2.3. A szóbeli felvételi vizsga eredménye
A szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 40 pont szerezhető. A szóbeli vizsga követelményei
tagozatonként eltérőek.
11.2.4. A felvételi pontszámítás összefoglaló táblázata
Hozott pont
max. 60 pont
30%

Központi írásbeli
max. 100 pont
50%

Szóbeli
max. 40 pont
20%

Összesen
max. 200 pont
100%
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11.3. A szóbeli felvételi vizsga követelményei, pontozása az egyes
tagozatok esetén

0001 Emelt szintű angol nyelvi képzés
Az angol nyelvű szóbeli felvételi vizsga követelményei:
A hagyományos témakörökhöz (pl. család, iskola, utazás, közlekedés, vásárlás, étkezés,
sport, egészség, stb.) kapcsolódó kép leírása, beszélgetés a témakörről és egy - szintén
valamelyik témakörhöz kapcsolódó, egyszerűbb - szöveg olvasása, összefoglalása.
Az angol nyelvi szóbeli vizsga pontozása:
Tartalom
10 pont
Szókincs
10 pont
Nyelvhelyesség
10 pont
Beszédkészség
5 pont
Kiejtés
5 pont
0002 Emelt szintű német nyelvi képzés
0005 Német nemzetiségi képzés
A német nyelvű szóbeli felvételi vizsga követelményei:
Bemutatkozás, a hagyományos témakörökhöz (pl. család, iskola, utazás, közlekedés,
vásárlás, étkezés, sport, egészség, stb.) kapcsolódó kép leírása, beszélgetés a
témakörről és egy szituációs feladat.
A német nyelvi szóbeli vizsga pontozása:
Tartalom
10 pont
Szókincs
10 pont
Nyelvhelyesség
10 pont
Beszédkészség
5 pont
Kiejtés
5 pont
0003 Emelt szintű matematika-fizika képzés
0008 Emelt szintű matematika-digitális kultúra képzés
A matematika szóbeli felvételi vizsga követelményei:
 számolás racionális számokkal
 elsőfokú egyenletek
 egyszerű szöveges feladatok
 százalékszámítás
 oszthatósági alapfogalmak, szabályok
 halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak
 sokszögek osztályozása, speciális sokszögek
 a háromszög szögeinek összege, a háromszög nevezetes vonalai, pontjai
 területszámítás
 grafikonok értelmezése, adatok rendezése, táblázatok értelmezése
 alapvető függvények grafikonjai
 egyszerű összeszámolási feladatok
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A matematika szóbeli vizsga pontozása:
Feladatmegoldás
Fogalmak ismerete
Kifejezési képesség, kérdésekre való válaszok
Logikus gondolkodás, problémamegoldó készség

20 pont
5 pont
5 pont
10 pont

0004 Emelt szintű biológia-kémia képzés
A jelentkezők szövegértelmezési feladatot kapnak – kémia, biológia tárgyköréből,
melyet az alábbiak szerint értékelünk:
a szöveg értelmezése
5 pont
összefüggések felismerése
10 pont
szintetizáló, ill. problémamegoldó képesség
10 pont
következtetések megfogalmazása
10 pont
a mondanivaló előadásmódja, szerkesztettsége
5 pont
0006 Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés
Követelmények a szóbeli vizsgán:
kötetlen beszélgetés a tanulóval egyéni motivációjáról, érdeklődési köréről stb.
magyar nyelven,
 beszélgetés adott kép és/vagy szöveg alapján.
A szóbeli vizsga pontozása:
kifejezőkészség, választékos szókincs
5 pont
Alapvető civilizációs ismeretek
5 pont
kreativitás, ötletesség
5 pont
a téma önálló kifejtése (kép és/vagy szöveg alapján) 15 pont
alapvető nyelvi struktúrák felismerése és alkalmazása 5 pont
kommunikatív készség
5 pont


11.4. A tanulók rangsorolása pontazonosság esetén
Előnyben részesülnek az alábbi tanulók:
 halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,
 pécsi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók (kivéve az AJTP osztályba
jelentkezőket),
 különleges helyzetű tanulók (az iskola Pedagógiai Programja alapján),
 tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény,
 művészeti tevékenység,
 az iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe),
 a szerzett pontok száma magasabb, mint a hozott pontok száma.
Az AJTP esetében a rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók az összes
pontszámuk 1,1-szeres értékével kell, hogy szerepeljenek.
A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok: amennyiben a sajátos nevelési
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igényű tanuló élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított
jogával (hosszabb felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló
adottságaihoz alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy
erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója
a rendelkezésre álló bizottsági vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok
figyelembevételével (20/2012. EMMI rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4). – egyedi döntést
hoz határozat formájában. A határozat tartalmazza, milyen kedvezményeket vehet
igénybe a tanuló.
A felvételi eljárással kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente
rendeletben határozza meg.
Átvételre a tanév során bármikor van lehetőség. Az átvételt az iskola igazgatója
engedélyezheti a megfelelő pedagógiai indokok, a jelentkező tanulmányi átlagának,
korábbi iskoláiban szerzett eredményeinek, magatartása értékelésének és a tantestület
felkért tagjai véleményének figyelembevételével. Az átvétel feltétele lehet különbözeti
vizsga, amennyiben ezt a helyi tantervben meghatározott tantárgyi követelmények
szükségessé teszik.
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12. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
12.1. Belső vizsgák tervezett ideje
A tanulók tájékoztatása a belső vizsgákról minden év december 1-ig a szaktanár és
az osztályfőnök által történik meg; az időpontok szerepelnek a tanév helyi rendjében, ill.
a honlapon.


A 9. évfolyam végén, májusban, írásbeli vizsga A és B nyelvből.



Emelt szintű angol nyelvi képzés osztályainál írásbeli és szóbeli vizsga a 10.
évfolyam végén.



Német nemzetiségi kétnyelvű képzés:
 10. évfolyam (szóbeli): május eleje,
 11. évfolyam: próba érettségi német nyelv és irodalomból (írásbeli és szóbeli):
május eleje.



Német nyelvi képzések:
 9. évfolyam (írásbeli): május közepe,
 10. évfolyam (szóbeli): május közepe,
 11. évfolyam (írásbeli és szóbeli): május közepe.



A DSD vizsgát tenni szándékozó tanulók a 11. évfolyam végén írásbeli próba
vizsgát tesznek és elkészítik vizsga portfóliójukat, amely a vizsgára bocsájtás
feltétele.



AJTP tagozat belső mérései:
 9/AJTP (előkészítő év): írásbeli és szóbeli nyelvi felmérés (angol, német),
matematika szintfelmérő (május, órákon)
 9.a: Nyelvi felmérések (A és B nyelv): írásbeli vizsga:május (órákon), szóbeli vizsga
május-június, és magyar nyelv és irodalomból alapvizsga (általános tájékozottság,
alapkompetenciák mérése írásban): április-május
 10.a: történelemből az AJTP osztály számára szóbeli vizsga a középszintű érettségi
témaköreit figyelembe véve a 10. évfolyam végéig tanult tananyagból. A vizsga
ideje május első fele.
 A tagozat külső méréseit (bemeneti online matematika és magyar, valamint
pszichológiai mérések) a program országosan szabályozza.



A biológia-kémia tagozaton a 10. évfolyam végén (májusban) kémiából szóbeli
vizsga a 9. és 10. évfolyam anyagából.



11. évfolyam osztályaiban próba érettségi történelemből (írásbeli és szóbeli),
minden év októberében (kivéve 11.f).



12. évfolyam osztályaiban: próba érettségi magyar nyelv és irodalomból (szóbeli),
minden év februárjában.
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A Francia-magyar két tanítási nyelvű tagozat belső vizsgái:

első szemeszter
9.kny Francia nyelv (írásbeli)
Az
érettségi
vizsgakompetenciáknak megfelelő
feladattípusok:
olvasott
szövegértés, nyelvhelyesség, hallott
szövegértés,
szövegalkotás.
Időtartam: 2x60 perc (olvasott
szövegértés és nyelvhelyesség 60
perc, hallott szövegértés és
szövegalkotás). A feladatlapra %-os
értékelést adunk, amit érdemjegyre
váltunk a házirend előírásainak
megfelelően, és amit a francia 1 és
francia 2 tantárgyba témazáró
jegyként beszámítunk.

9.f

lecture d’été - Nyári olvasmány

második szemeszter
Francia nyelv (írásbeli és szóbeli)
Írásbeli vizsga az egész évben tanult
szakszókincsből.
A szóbeli vizsgán a témák érintik a
mindennapi társalgási helyzeteket és az
órán tanultakat. A vizsga minimum
kéttagú bizottság előtt zajlik. A vizsga
menete: francia nyelvű idegen szöveg
értő olvasása, kép alapján önálló
témakifejtés,
amely
utóbbihoz
felkészülési időt biztosítunk. Értékelési
szempontok: hangos olvasás, önálló
témakifejtés, szókincs, nyelvhelyesség,
kommunikatív érték. Az írásbeli
feladatlapra és a szóbeli teljesítményre
összesített %-os értékelést adunk, amit
érdemjegyre váltunk a házirend
előírásainak megfelelően, és amit a
francia 1 és francia 2 tantárgyba
témazáró jegyként beszámítunk.
A tagozat tanárainak döntése alapján a
diák az egész éves teljesítménye és/vagy
az év végi vizsgaeredménye alapján az
egész éves anyagból beszámolóra
visszahívható
Útinapló

Előzetesen megadott szempontok
szerint szóbeli beszámoló a kb. 80100 oldalas francia nyelvű nyári
olvasmányról (részletes történet, a
szereplők jellemzése, a mű stílusa
stb.), valamint a mű alapján
tetszőlegesen készített 120 szavas
szószedet számonkérése, 2 oldal
értő olvasása és fordítása.

A kilencedik évfolyamon diákjaink
franciaországi csereutazáson vesznek
részt. Az útinapló a franciaországi utazás
dokumentációja
meghatározott
szempontok és irányelvek alapján. A
napló elkészítése folyamatos munkát
igényel
az
utazás
alatt
és
együttműködést a francia fogadó
családdal. A munka komoly, de egyben
szórakoztató is, rengeteg civilizációs
ismerettel lehetnek gazdagabbak, akik
Időpont: szeptember folyamán komolyan veszik a feladatot. Az utazásra
délutáni
30
perces
egyéni rendszerint májusban kerül sor, a napló
beszámolók
leadási határideje az utazást követő
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Értékelés: 2 nagy jegy (tartalom és
nyelv)

10.f

11.f

hetedik nap. Az értékelésnél a tartalmi
és a nyelvi szempontok egyaránt
számítanak.
A többi vizsgajegyhez hasonlóan két
témazáró jegyet ér a munka.

Szóbeli vizsga a célnyelven tanult Francia nyelv (írásbeli: nyelvtan,
tantárból
olvasott szövegértés, hallott
szövegértés, szövegalkotás)
Szóbeli vizsga a célnyelven tanult
tantárgyak egyikéből. A diákok Év végi ALAPVIZSGA – Az 10. évfolyam
tantárgyanként
3-3,
önálló vizsgája egyben a tagozat
kutatómunkát igénylő téma közül követelményeinek való megfelelés
választhatnak. A témákat vizsga szűrője is. Ez alapján e tagozatról
előtt legalább hat héttel közzé kell eltanácsolható az a diák, aki az alábbi
tenni. A vizsga minimum kéttagú feltételeket nem teljesíti:
bizottság előtt zajlik, a tanuló itt ad  az egész éves teljesítménye alapján
francia nyelvből és a franciául tanult
számot
előzetesen
elvégzett
tantárgyakból az átlaga nem éri el a
munkájáról és kutatásairól.
A
3,00-et és/vagy
vizsgát százalékosan is értékeljük a
szóbeli
érettségi
szempontjai  az év végi vizsgája 40% alatti.
alapján (szakszókincs, téma önálló  A végső döntést egy bizottság hozza
meg, melynek tagjai:
kifejtése, nyelvhelyesség stb.), a

az érintett diák
naplóba 2 témazáró jegyként kerül
 a diák szülei
beírásra.
 egy igazgatósági tag
 a tagozatvezető
 az osztályfőnök
 az érintett szaktanár(ok)
 Az
eltanácsoláskor
mérlegelt
szempontok a fentieken túl:
 a 10. évfolyam féléves szóbeli vizsgáján
nyújtott teljesítmény
 a diák szorgalma, munkához való
hozzáállása
 versenyeredmények (a tagozaton és
azon kívül)
 a tagozaton végzett közösségi munka
Az alapvizsga érdemjegye a francia
nyelv tantárgyban 2 témazáró jegyként
jelenik majd meg.
Francia nyelv szóbeli vizsga
Szóbeli vizsga a franciául tanult
tárgyakból (történelem kötelező +
A szóbeli vizsga célja a megváltozott földrajz vagy célnyelvi civilizáció)
szóbeli érettségi követelményeire
való felkészülés elősegítése. A A vizsga célja a szóbeli érettségire való
tanulók előre megadott 5 szóbeli felkészülés,
annak
szimulálása.
témakörből vizsgáznának két fős Történelemből, illetve földrajz vagy
bizottság előtt. A kihúzott témát civilizáció
tantárgyból
(annak
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felkészülési idő nélkül, szabadon
fejtik ki, önállóan felelnek.
Az értékelés a szóbeli emelt szintű
érettségi követelményei szerint
történik, a vizsga 2 témazáró jegyet
ér.

12.f

Próbaérettségi történelemből
francia nyelven (írásbeli,
december-január)
Írásbeli
próba
érettségi
történelemből. Tanév elején a
diákokkal
előre
egyeztetett
korszakhatárig (általában 18. sz.
vége) próba érettségire kerül sor. A
vizsga megegyezik az érettségi
vizsgával, ám annál rövidebb. 90
perc áll a tanulók rendelkezésére,
hogy megoldják a korábbi évek
érettségi feladataiból összeállított
feladatlapot. A feladatlap 6 teszt
jellegű feladatból és két rövid
esszéből áll, egy magyar és egy
egyetemes
történelemre
vonatkozóból.
Az
érettségi
vizsgához hasonlóan atlasz és szótár
használható
a
feladatok
megoldásához. A vizsga értékelése
az osztályozó vizsgák értékelése
alapján történik, a százalékok
érdemjegyre átszámítva 2 témazáró
jegyként kerülnek beírásra.

függvényében, hogy a tanuló melyik
tárgyból kíván majd érettségizni) előre
megadott témakörök alapján történik a
felkészülés.
A
témaköröket
(tantárgyanként öt téma) a vizsga előtt
legalább két hónappal ismertetni kell a
diákokkal (azok a vizsga napjáig tanult
tananyagra épülnek). A vizsga kéttagú
bizottság előtt zajlik, menete a szóbeli
érettségihez hasonló. A tanuló húz egy
témát, majd rövid felkészülési idő után
ismerteti azt a bizottsággal. A
felkészülési idő alatt készíthet vázlatot,
melyet a felelete során használhat is. A
vizsga értékelése százalékosan történik,
majd érdemjegyre átváltva a naplóba 2
témazáró jegyként kerül beírásra az
egyes tantárgyakhoz.
Próba érettségi francia nyelvből írás
és szóbeli résszel: február-március
Teljes, emelt szintű próba érettségi
vizsga, írásbeli és szóbeli. Februárban az
írásbeli, amely tartalmazza az eredeti
emelt
szintű
írásbeli
érettségi
követelményét (szövegértés, hallott
szövegértés,
nyelvhelyesség
és
szövegalkotás). Értékelése az emelt
szintű érettségi írásbeli részével
megegyezik. Március hónapban pedig
ugyanennek a vizsgának a szóbeli
részére kerül sor, előre megadott 5
szóbeli témakör alapján. Ez a szóbeli
vizsga teljes szimulálása az eredeti emelt
szintű vizsgának (kis kérdések, önálló
témakifejtés, érvelés) Értékelés: 1
témazáró érdemjegy az írásbeli és 1
témazáró érdemjegy a szóbeli részre.
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12.2. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései
alapján szervezzük és bonyolítjuk le. A tanulmányok alatti vizsgák a következők lehetnek:
 osztályozó vizsga,
 különbözeti vizsga,
 javítóvizsga,
 pótló vizsga.
12.2.1. Osztályozó vizsga
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell
tennie, ha
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 tanulmányait magántanulóként folytatja,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egytanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 250 tanóránál többet mulasztott és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel
értékelhető, amennyiben a nevelő testületengedélyezi számára az osztályozó
vizsgát,
 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott és
emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,
 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében - a törvényi
előírásoknak megfelelően - független vizsgabizottság előtti vizsga letételét
kérvényezi,
 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a helyi
tanterv szerinti követelményeit még nem teljesítette.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Sikertelen osztályozó
vizsga esetén a javítóvizsgák időszakában javítóvizsgát kell tenni.
A tavaszi érettségi időszakban előrehozott érettségi vizsga miatt teendő osztályozó
vizsgára az adott tanév január 15-i napjáig írásban kell jelentkezni az iskola
igazgatójánál (a honlapon közzétett jelentkezési lapon). A vizsgák letételét az igazgató
engedélyezi, és a következő időszakokban szervezzük meg:
Évfolyam, tantárgy

Osztályozó vizsga időszaka

9-11. évfolyamon idegen nyelvből

február 1-28.

12. évfolyamon idegen nyelvből,
illetve 10-11. évfolyamon a jogszabály
által engedélyezett egyéb tárgyakból

március 16 - április 30.

Az őszi érettségi időszakban előrehozott érettségi vizsga miatt teendő osztályozó
vizsgára az adott tanévben az előrehozott érettségire leadott jelentkezéssel egy időben
kell jelentkezni írásban az iskola igazgatójánál (a honlapon közzétett jelentkezési lapon).
A vizsgák letételét az igazgató engedélyezi, és a következő időszakokban szervezzük meg:
Évfolyam, tantárgy

Osztályozó vizsga időszaka
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Idegen nyelvből és a jogszabály által
engedélyezett egyéb tárgyakból

szeptember 15-30.

Az osztályozó vizsgák konkrét időpontjáról a tanulót a vizsgára történő jelentkezéskor a
jelentkezési lapon tájékoztatjuk.
Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Házirend
mellékleteként iskolánk honlapján tesszük közzé a „Dokumentumok” menüpont alatt.
12.2.2. Különbözeti vizsga
Iskolaváltás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő
az intézmény a különbözeti vizsga letételét a következő esetekben:
 ha a helyi tantervünkben szereplőtantárgyak éves óraszámainak összege
kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplőösszeg,
 ha a tanuló nem tanulta az adott tantárgyat,
 ha a tanuló nem tanulta az adott tantárgy valamely témakörét/témaköreit.
A különbözeti vizsgatantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg
kell az intézményvezetőnek határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
12.2.3. Javítóvizsga
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha
 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról a vizsga befejezése előtt engedély nélkül
távozik,
 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.
A javítóvizsgák lebonyolítására augusztus 15-e és 31-e között kerül sor.
12.2.4. Pótló vizsga
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható
okból távol marad, illetve a vizsga befejezése előtt engedéllyel távozik, pótló vizsgát tehet.
A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótlóvizsgát csak az
elmaradt vizsgarészekből kell tenni.
12.2.5. Általános szabályok
Az iskolában a tanulmányok alatti vizsgák az igazgató által megbízott, legalább 3 fős
vizsgabizottság előtt zajlanak. A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati
vizsgarészekből állhatnak. A vizsgázó tanulók a vizsgák előtt legalább 10 perccel
jelenjenek meg a vizsga helyszínén.
Az írásbeli/gyakorlati vizsga maximális ideje vizsgatárgyanként 60 perc. Egy napon
legfeljebb 3 írásbeli/gyakorlati vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a vizsgabizottság egy tagja jelenlétében tételt húz, majd (az
idegen nyelv kivételével) legalább 30 percfelkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli
vizsga időtartama legfeljebb 15 perc lehet. Egy napon legfeljebb 3 tárgyból tehet szóbeli
vizsgát egy vizsgázó.
Vizsga reggel 8 óra előtt nem kezdhető és legfeljebb 17 óráig tarthat.
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1. Az intézmény által választott kerettantervek
A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról,
valamint a Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4)
bekezdés b) pontjában, a 7. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 1. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kerettantervek meghatározzák
a) a nevelés-oktatás céljait,
b) a tantárgyi rendszert,
c) az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
d) a tantárgyak követelményeit,
e) a tantárgyközi tudás- és képességterületek fejlesztésének feladatait,
f) a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet.”
Valamint az 5/A. § Az oktatásért felelős miniszter kerettantervet, alapprogramot,
irányelvet ad ki és tesz közzé. Egyúttal az 5/B. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény 9.
§ (8) bekezdésében rögzített egyedi megoldásoknak a Nat-ban és a kerettantervekben
meghatározott ismeretanyagot tartalmazniuk kell.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban a fenti törvényi előírásoknak megfelelően a
miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek alapján készült el a helyi
tanterv. A kerettantervekben meghatározott tananyagok, óraszámok és a
kerettantervekben meghatározottakon felüli, szabadon választott órák hálói a Pedagógiai
Program Mellékleteiben olvashatóak.
A választott kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben a 9.
évfolyamokon bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat 2020)
foglalt szabályozásnak felelnek meg. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan,
felmenő rendszerben alkalmazzuk. Számunkra a helyi tanterv készítésénél a Nat 2020
Alapóraszámok tanulási területenként kétéves bontásban (II.2.1.1. táblázat) és A tanulók
heti kötelező alapóraszáma és maximális óraszáma évfolyamonként (II.2.1.2. táblázat) az
irányadó. A II.2.1.3. táblázatban foglalt ajánlást szintén alkalmazzuk 4 évfolyamos
gimnáziumunkban.
Az idegen nyelvek kerettanterveinek bevezető része valamennyi idegen nyelv
tanítására vonatkozik. Az angol és a német nyelvek számára külön kerettantervek
készültek, a többi élő idegen nyelv oktatásánál ezek mintáját használjuk helyi
tantervünknél.
Az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítéshez a részletes érettségi
vizsgakövetelmények az irányadóak, ezekhez egyetlen tantárgyból sem készült
kerettanterv.
A 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben alkalmazzuk a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelvét a német nemzetiségi képzésünknél. A Magyar Francia Két Tanítási
Nyelvű képzésünknél az ennek megfelelő irányelvet alkalmazzuk.
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tanórai foglalkozások megnevezései és óraszáma

Arany János Tehetséggondozó
Program
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
állampolgári ism.
Angol nyelv (első idegen nyelv)
Német nyelv
Második idegen nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport
Természetismeret
Osztályfőnöki óra
Tanulásmódszertan és
kommunikáció
Komplex humán ismeretek
Természettudomány
Természettudományi érettségi
felkészítő
Érettségi felkészítő
Összesen
Emelt szintű érettségi felkészítő
(választható)
Mindösszesen

AJTP AJTP
angol német
2
2
2
2
4
4

7

5

2
5
5

9.a

10.a

11.a

12.a

1
2
3
2

1
3
3
2

1
3
3
4

4

4

4

1
4
4
3
1
4

3
2
2
2
2
2
1
1

3
1
3
1
3
1
1
1

3
2

3

5
1
1

5
1
1

5

5

2
5

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

35

2
34

2
32

4

4

38

36

30

30

30

30

35

35

35

5
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Emelt szintű angol nyelvi tagozat
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
állampolgári ism.
Angol nyelv
Második idegen nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Természettudomány
Természettudományi érettségi
felkészítő
Érettségi felkészítő
Összesen
Emelt szintű érettségi felkészítő
(választható)
Mindösszesen

9.b
1
3
3
2

10.b
1
3
3
3

11.b
1
3
3
4

6
3
2
2
2
2
2
1
1

6
3
1
3
1
3
1
1
1

5
3
2

5
1

5
1

2
5
1

5
1

35

2
33

2
31

3

4

36

35

35

35

35

12.b
1
4
4
3
1
5
3
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Biológiakémia
tagozat

Matematikafizika
tagozat

Matematikadigitális kultúra
tagozat

Természettudományos tagozat 9.C 10.C 11.C 12.C 9.C 10.C 11.C 12.C 9.C 10.C 11.C 12.C
Magyar nyelv
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Irodalom
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
Matematika
3
3
4
4
5
5
7
6
5
5
7
6
Történelem
2
2
4
3
2
2
4
3
2
2
4
3
állampolgári ism.
1
1
1
Első idegen nyelv
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
(Angol/Német)
Második idegen nyelv
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Digitális kultúra
2
1
2
2
1
2
3
2
4
3
Fizika
2
3
4
4
4
4
2
3
Kémia
4
3
4
5
2
1
2
1
Biológia
2
4
4
4
2
3
2
3
Földrajz
2
1
2
1
2
1
Ének-zene
1
1
1
1
1
1
Vizuális kultúra
1
1
1
1
1
1
Dráma és tánc
1
1
1
Mozgóképkultúra és
1
1
1
médiaismeret
Testnevelés és sport
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Osztályfőnöki óra
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Összesen
34 36 36 35 36 36 35 32 35 36 33 31
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Emelt szintű német nyelvi tagozat
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
állampolgári ism.
Német nyelv
Második idegen nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Természettudomány
Természettudományi érettségi
felkészítő
Érettségi felkészítő
Összesen
Emelt szintű érettségi felkészítő
(választható)
Mindösszesen

9.d DaF
1
2
3
2

10.d DaF
1
3
3
3

11.d DaF
1
3
3
4

6
3
2
2
2
2
2
1
1

6
3
1
3
1
3
1
1
1

6*
3
2

12.d DaF
1
4
4
3
1
6*
3

5
1

5
1

2
5
1

35

36

32

30

4

4

36

34

35

36

5
1

A 11-12. évfolyamon a német nyelv 6 órából 2 óra DSD-nyelvvizsga előkészítő formájában
kerül megszervezésre.
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Német nemzetiségi tagozat
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
állampolgári ism.
Második idegen nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Német nemzetiségi nyelv
Német nemzetiségi irodalom
Német nemzetiségi népismeret
Természettudomány
Természettudományi érettségi felkészítő
Érettségi felkészítő
Összesen
Emelt szintű érettségi felkészítő
(választható)
Mindösszesen

9.d DaM
1
2
3
3
3
2
2
2
2
2
1

10.d DaM 11.d DaM 12.d DaM
1
1
1
3
3
4
3
3
4
3
3
4
1
3
3
3
1
2
3
1
3
1
1

5
1
3
3
1

36

36

5
1
3
3
1

2
5
1
3
3
1

5
1
2
3
1

36

2
34

2
33

4

4

38

37

36
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Magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Történelem
állampolgári ism.
Francia nyelv
Második idegen nyelv
Digitális kultúra
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Dráma és tánc
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki óra
Képességfejlesztés
Francia célnyelvi civilizáció
Természettudomány
Természettudományi érettségi felkészítő
Érettségi felkészítő
Összesen

KNy

9.f
1
2
3
3

10.f
1
3
3
3

11.f
1
3
3
3

18
1
3

5
3
2
2
2
2
2
1
1
1

5
3
1
3
1
3
1
1
1

6
3
2

5
1
6

34

5
1

36

12.f
1
3
4
3
1
6
3

5
1

2
5
1

5
1

1

2

2

36

2
35

2
33
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3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának alapelvei
A nevelés-oktatás munkáját megkönnyítő taneszközök és segédanyagok skálája
ugyan széles, a legfőbb munkaeszköz, segítőtárs továbbra is a tankönyv. A tankönyvek
kiválasztásának itt felsorolt általános elvein alapul az egyéb taneszközök megválasztása
is.
A tankönyv mindenképpen:
 idomuljon a tanterv tartalmához, célkitűzéseihez;
 adataiban legyen pontos, következtetéseiben logikus;
 törekedjen a tömörségre; tartalmilag legyen igényes, de ne tartalmazzon
feleslegesen apró részleteket;
 stílusa legyen magyaros, érthető, pontos fogalmazású;
 feleljen meg az életkori sajátosságoknak;
 ne csak ismereteket közvetítsen, de fejlessze a képességeket és készségeket is,
neveljen gondolkodásra;
 legyen sokoldalúan használható: az átlagos képességű tanuló sikeresen
használhassa, de a kiváló képességűt is inspirálja újabb feladatokra;
 lehetőleg önállóan, kevés tanári segítséggel is használható legyen;
 segítse elő a külső és belső vizsgákra való felkészülést;
 a hozzá tartozó munkafüzet vagy munkatankönyv ne mechanikusan megoldható,
hanem gondolkodtató feladatokat tartalmazzon;
 szolgáljon alapul a megfelelő segédanyagokkal való kiegészítéshez;
 lehetőleg egymásra épülő kötetekből álló tankönyvcsalád tagja legyen, amelynek
javításán, fejlesztésén a kiadó folyamatosan munkálkodik;
 legyen esztétikus, ízléses, megfelelően illusztrált, tartós és könnyen kezelhető;
 ára legyen értékével arányos, a tanulók és szüleik számára megfizethető.
Egy adott tankönyv, taneszköz kiválasztását befolyásoló egyéb tényezők:
 a didaktikai feladat és tartalom
 szervezeti formák (pl. csoportmunka, egyéni munka) és módszerek (pl.,
tanulókísérlet, előadás); a tanulók különböző csoportjának jellemzői
 a pedagógus felkészültsége, személyisége
 anyagi lehetőségek.
Iskolánkban a munkaközösségek autonóm egységek, és együtt határozzák meg,
hogy a kerettantervvel összhangban levő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
jóváhagyott tankönyvek közül melyeket választják. Elfogadott alapelv, hogy egy
évfolyamon lehetőleg egy típusú tankönyvet használjanak – különösen érvényes ez az
idegen nyelvek esetében -, hogy osztály- vagy csoportváltás esetén a tanulóknak ne
kelljen újabb tankönyvet vásárolniuk.
Iskolánk egyik referencia-iskolája a Nemzedékek Tankönyvkiadójának, így több
munkaközösség is ennek a kiadónak a könyveit használja. Iskolánk rendelkezik a törvény
által előírt taneszközökkel, és anyagi lehetőségeihez mérten törekszik azok bővítésére,
korszerűsítésére. A tankönyvrendelés a hatályos jogszabályban foglaltak szerint
történik, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának
kötelezettségét.
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4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai
feladatok megvalósításának részletes szabályai
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Pedagógiai Programjában az iskola pedagógiai
profiljának megfelelően választott, a miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott
kerettantervek meghatározó szerepet töltenek be a Nemzeti alaptanterv elveinek
érvényesítésében. A Nat-ban megfogalmazottak alapján a választott kerettantervek
határozzák meg a mi iskolánkban is a fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt
tudásmélységet, szervezettséget, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények
meghatározásához.
A Helyi Tantervben megjelölt kerettantervek az alábbi általános elvárásoknak
felelnek meg:
 a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös
értékeket;
 azonosíthatók bennük a Nat-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok,
kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük foglaltak
alkalmasak ezek fejlesztésére, követésére és értékelésére;
 biztosítják a felkészítést az érettségi vizsgák követelményeire;
 segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való
foglalkozást, a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését;
 használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási
esélyegyenlőség;
 útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez
rendelt fejlesztési feladatok, mind pedig a műveltségi tartalmak teljesítéséhez;
 kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra;
 a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium arculatára jellemzően töltik meg tanítási-tanulási
tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésünkre álló szabad időkeretet.
A Nat elvei közül különös figyelmet fordítunk az alábbiak konkrét érvényesítésének:
A Nat alapelveinek érvényesítését szolgálják iskolánkban a különböző
műveltségterületekbe ágyazott és tantárgyi tervekbe illesztett fejlesztő
tevékenységek a kulcskompetenciák terén. Kulcskompetenciákon azokat az
ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó képességeket és attitűdöket
értjük, amelyek birtokában, közös emberi hagyományunk értékeinek
megőrzésével egy időben, alkalmazkodhatunk a modern világ felgyorsult
változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően
befolyásolhatjuk. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási
képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás
folyamatában formálódik. Számos olyan fejlesztési terület jelenik meg tantervi
hálónkban, amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia
részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a
kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a
kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a
társas tolerancia.
 Iskolánkban biztosítjuk a korábban megkezdett első idegen nyelvek folytatólagos
tanulását és a második vagy harmadik idegen nyelvek szabad választás szerinti
felvételét, amennyiben az oktatásszervezési keretek ezt megengedik.
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Az idegennyelv-oktatás kiemelt szintű megvalósítása gimnáziumunkban a
kezdetektől érvényesül mind a mai napig. Ez különösen igaz a német nemzetiségi,
a francia két tanítási nyelvű és az angol valamint a német emelt óraszámú képzési
területekre. Az iskola gazdag választékot nyújt a latin nyelvek területén is (spanyol,
olasz), és különös lehetőségként jelenik meg harmadik választható idegen
nyelvként a kínai nyelv, az ELTE Konfuciusz Intézetével kötött együttműködési
megállapodás keretében, anyanyelvi tanárral, valamint az orosz és a portugál nyelv
(a Camoes Intézettel való együttműködés keretei között).
A Leőweyben elsősorban a német nemzetiségi képzés területén érvényesítjük a
nemzetiségi nevelés és oktatás elveit. A nemzetiségi nevelés és oktatás célja a
tanulók nemzetiségi közösséghez tartozásának erősítése. Ezt a célt az iskola a
nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével éri el a következő elvek szerint:
A Helyi Tantervben megjelenő kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon
túl felhasználható időkeretben emelt óraszámban megjelenő nyelvi és népismereti
tárgyak oktatási tartalmain keresztül, illetve a műveltségi tartalmak erőteljes
integrációjával.
A természettudományos nevelés kiemelt megvalósításának, tekintettel a terület
szép magyar hagyományaira és a gimnázium kiemelkedően jó pedagógiai
eredményeire ezen a területen is.
Hisszük, hogy az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése
nevelési-oktatási tevékenységünk egyik kiemelt feladata, ezért a kísérletezés, a
megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és
alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek
gyakorlati elsajátítása programunk fontos célja és tartalma.
Mindezek érdekében az átlagosnál elmélyültebb természettudományos
érdeklődés felkeltését is felvállaljuk, és a kiemelkedő tehetségek gondozását a
kerettantervek között megjelenő emelt óraszámú tantárgyi program segítségével
kívánjuk megvalósítani.
A másik fontos terület, amelyre különös gondot fordítunk, a mindennapos
testnevelés elvének érvényesítése, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
foglalt kivételek segítségével megvalósítva, tekintettel a klasszikus iskolaépület
korlátozott lehetőségeire. A heti öt órából így heti két órát a Nat Testnevelés és
sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre fordítunk, mint például
az úszás, a néptánc, a közösségi és más sportjátékok stb. A heti két óra a Pécsi
Leőwey Klára Gimnáziumban is kiváltható továbbá sportolással iskolai
sportkörben, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei
között végzett igazolt sporttevékenységgel.
A következő fontos elv, amelyre tekintettel készült el Pedagógiai Programunk a
művészeti nevelés gyakorlatának biztosítása, amelyet egyrészt az órahálók
arányos művészeti órákkal való feltöltésével, valamint a délutáni foglalkozások
gazdag választékának (pl. kórus, néptánc, színjátszás különböző nyelveken,
versmondó versenyek, népdaléneklési verseny stb.) meghirdetésével biztosítunk.
Gondot fordítunk a megyeszékhelyen kívüli településekről bejáró, illetve
kollégiumban lakó diákjaink pedagógiai támogatására. Törekszünk rá, hogy
Pedagógiai Programunk illeszkedjen a kollégiumi nevelés és oktatás hangsúlyait
meghatározó országos kollégiumi alapprogram elveihez és a kollégium gyakorlati
programelemeihez. Különösen érvényesül ez az Arany János Tehetséggondozó
Program esetében, amelynek keretein belül minden diák kollégista. A Kodály
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Zoltán Kollégiummal kialakított több évtizedes szakmai együttműködés révén a
kapcsolat kölcsönös, így a kollégium is törekszik rá, hogy segítse nevelési és
oktatási tevékenységünket.
Az Arany János Tehetséggondozó Program céljait a program kezdete óta
érvényesítjük alapító iskolaként. Ezen belül fontos, hogy a kollégium és a
középiskola összehangolt tehetséggondozó program keretében készítse fel a
tehetséges, de valamilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulókat a
középiskola megkezdésére, tanulmányaik eredményes folytatására, majd esélyt
teremtsen a felsőoktatási tanulmányok folytatásához vagy a további
szakképzéshez, illetve a munkaerőpiacon történő sikeres elhelyezkedésre.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban viszonylag ritkán jelenik meg az igény, de ha
mégis, akkor figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésénekoktatásának elveit. Ilyen esetekben az iskola speciális támogató-fejlesztő hálózata
(osztályfőnökök, ifjúságvédelmi felelős, védőnő, fejlesztő pedagógus,
pszichológus) segít a tanulóknak, és a nevelési-oktatási folyamatot a tanulók
lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a
következő elvek szerint szervezzük meg:
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket jelölünk
meg, ott, ahol erre szükség van;
 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,
követelményeket alakítunk ki és teljesíttetünk a diákkal;
 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs
módszereket és eszközöket építünk be a nevelés, oktatás folyamatába;
 ha szükséges, akkor egyénileg is támogatjuk a rászoruló tanulókat.
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Az Nkt. 27.§ (11) bekezdése által szabályozott módon a legtöbb esetben 3
testnevelés órát a délelőtti órakeretben, 2 órát délután tartunk. A délutáni órák egy
részét sportfoglalkozások formájában látjuk el.
Az a tanuló, aki megfelel a törvény által meghatározott feltételeknek (Nkt. 27.§ (11)
c), d) pont) mentesül a délutáni 2 óra teljesítése alól. Az első félévben (október 1ig), a második félévben (február 1-ig) köteles az iskola által kiadott igazoló lapot
pontosan kitöltve leadni testnevelő tanárának.
A Nat 2020-ban és az ezzel koherens egységet alkotó alapkerettantervben a
Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület kiemelt célja a mozgásos
tartalmakon keresztül realizált sokoldalú személyiségfejlesztés megvalósítása. A
Nat-ban megfogalmazott egyik fő alapelv az aktív tanulás, amely a testnevelésben
a mozgásos cselekvéseken keresztül fokozottan érvényesül.
A központi tantervi szabályozók ezen a területen is a tanulási területeken átívelő
egységes koncepciót preferálják, és ezzel párhuzamosan a kompetenciafejlesztés
hangsúlyát növelik. A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban is törekszünk ezeknek az
elveknek a megvalósítására. Ugyanakkor kiemelt hangsúlyt kap a tanulói
személyiség fejlesztése ezen a területen is, mely a Nat-ban az átfogó
eredménycélok és a fejlesztési területekhez tartozó eredménycélok szintjén
jelenik meg. A nevelési folyamat megvalósításának eszközei a Nat-ban és a
kerettantervben feltüntetett témakörök. A témakörök olyan, a bővebb tartalmakat
magukba foglaló fejlesztési feladatokból állnak össze, amelyek a követelmények
szintjén optimumként jelennek meg. A testnevelők a helyi adottságokhoz igazodva
– a választás lehetőségével élve – ezekből az összetevőkből alakíthatják ki helyi
tantervünk tartalmi elemeit.
A kerettanterv tartalmi jegyeinek meghatározásában a legfőbb szempont az
élethosszig tartó testmozgás szokásrendszerének kialakítása és az ezzel
összefüggő egészségtartalmak elsajátítása. A sportági jellegű mozgáselemek és az
ehhez tartozó ismeretek (a mozgások vezető műveleteinek ismerete, sportági
szabályismeret) oktatása mellett célkitűzés még, hogy a tanulási terület anyagában
megjelenjenek az egészségfejlesztés életkorhoz igazított tartalmi jegyei, mint a
sportolás legalapvetőbb élettani, edzéselméleti vonatkozásai (pl. a terhelés okozta
fáradás jellemzői). A fejlesztési koncepcióhoz tartozik még ‒ az indirekt stratégiák
kerettantervi szabályozóba történő egyre hangsúlyosabb beemelésével ‒ az
egyénre szabott tanulási utak kialakításának preferálása.
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6. A választható tantárgyak, foglalkozások és ezek esetében a
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A kötelező órákon túl az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók –
érdeklődési körüknek megfelelően – választhassanak olyan tantárgyakat, amelyeket
magasabb óraszámban szeretnének tanulni. A választható tantárgyak körébe tartoznak a
kötelező és választható érettségi tárgyak. Az igazgató minden év február 20-ig közzéteszi
a szabadon választható tantárgyak jegyzékét, továbbá tájékoztatást ad az érettségi
vizsgára történő felkészítés szintjéről. A közzétételt megelőzően be kell szereznie a Szülők
Szervezete, a DÖK és a nemzetiségi önkormányzat véleményét. A tanuló március 25-ig
jelenti be a tantárggyal és a felkészülési szint választásával kapcsolatos döntését. A
bejelentés nyilatkozat formájában történik, a nyilatkozatot a tanuló és szülője is aláírja.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja
választását. Ennek feltétele, hogy a diák különbözeti vizsgát tegyen a választott tárgyból a
szaktanár által meghatározott időn belül. A tanuló köteles két tantárgyat választani és az
általa választott tanórai foglalkozásokon a tanév végéig részt venni. A tanév végén a
tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a következő tanévben részt kíván-e venni
az általa választott tanórákon. Amennyiben nem, akkor másik tantárgyat (tantárgyakat)
kell választania. A tanuló nyilatkozatát a szülő is aláírja.
A választott tantárgyak esetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a
kötelező órákon: a tanulónak érdemjegyet kell szereznie, hiányzásait a Házirend
vonatkozó szabályainak megfelelően kell igazolnia. A természettudományos osztály
tanulóira nem vonatkozik a választási kötelezettség.
Beiskolázáskor a tanulók megválaszthatják azt is, hogy milyen idegen nyelveket
tanulnak első, illetve második nyelvként. Az első idegen nyelv választásakor biztosítjuk
azt, hogy a tanuló által általános iskolában tanult nyelvet (angol, illetve német)
folytathassa. Első idegen nyelvet kezdő szinten nem oktatunk. A második idegen nyelv
oktatása évfolyamszinten történik, felmenő rendszerben az évfolyamonkénti 5
osztályban tíz nyelvi csoportban. Választható nyelvek: angol, német, spanyol, olasz, orosz,
francia.
Iskolánkban a fakultációs oktatási forma évtizedekkel ezelőtt kidolgozott és
többször módosított jó hagyományait az utolsó két évfolyamon meghirdetett tantárgyak
vonatkozásában úgy folytatja, hogy az emelt (esetenként a közép-) szintű érettségi
követelményeinek megfelelően lehetőleg homogén csoportokat szervez.
A 20/2012. EMMI rendelet 15. §-a szerint szabályozott módon jár el iskolánk a
választható tantárgyak esetében. Délutáni kínálataink: tantárgyi szakkörök, fejlesztő
(felzárkóztató) foglalkozások, művészeti körök, sporttevékenységek.
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Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
Orosz nyelv
Spanyol nyelv
Biológia
Digitális kultúra / Informatika
Dráma
Emberismeret és etika (2024-ig)
Ének-zene
Filozófia (2024-től)
Fizika
Földrajz
Francia nyelv
Francia célnyelvi civilizáció
Kémia
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Német nemzetiségi népismeret
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Testnevelés
Vizuális kultúra

Iskolánk – a jogszabálynak megfelelően – valamennyi kötelező vizsgatárgyból,
minden tanuló számára biztosítja a közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára történő
felkészítést, amennyiben célnyelven oktatják az adott vizsgatárgyat. Kötelező
vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom, matematika
(magyar, német, illetve francia nyelven), történelem (magyar, német, illetve francia
nyelven), idegen nyelv.
A kötelező vizsgatárgyakon kívül – tanulói igény esetén – az iskola minden, a helyi
tantervben szereplő vizsgatárgyból megszervezi az érettségi vizsgára való felkészítést –
közép-, illetve emelt szinten. A felkészítő csoportok indításának feltétele a jogszabályban
foglaltak teljesítése (tantárgyfelosztás, csoportok száma, létszám).
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8. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a közép- és emelt szintű
érettségi vizsga témakörei

A közép- és emelt szintű érettségi vizsga témakörei az Oktatási Hivatal honlapján
a https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak oldalon
tekinthetők meg tantárgyanként, a "Részletes vizsgakövetelmények" dokumentumaiban.
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9. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési
módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének
elvei
9.1. Az iskolai teljesítmény ellenőrzési és értékelési alapelvei





Folyamatosság és rendszeresség,
korrektség és igényesség,
az objektivitás és empátia egészséges aránya,
a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye.

Mérésmetodikai alapelveink
Iskolánkban arra törekszünk, hogy a beszámoltatás, értékelés minden formája feleljen
meg a következő mérésmetodikai alapelveknek:
a) Objektivitás (tárgyszerűség, tárgyilagosság)




Az értékelés legyen független a külső körülményektől, a mellékes információktól
(például külalak), illetve a tanuló és a pedagógus személyétől,
az adott teljesítmény értékelését nem befolyásolhatják a tanuló korábbi
eredményei vagy a magatartása,
a pontos javítókulcs és értékelési (pontozási) rendszer biztosítja a
tárgyilagosságot, de a szóbeli feleleteknél és a nyílt végű, illetve esszékérdéseknél
is egyértelmű, a tanulók által is ismert szempontrendszer szerint történjen az
értékelés.

b) Érvényesség (validitás)




Csak azt a tudást kérjük számon, amit megtanítottunk,
a mérés - értékelés legyen összhangban a tantárgyi követelményekkel,
a feladat, illetve a kérdés valóban azt fejezze ki, amit mérni akarunk.

c) Megbízhatóság (reliabilitás)





A mérés - értékelés megbízhatóan tükrözze a tanuló tudását,
ugyanazt a teljesítményt mindig ugyanúgy értékeljük,
fontos, hogy megfelelően súlyozzuk a pontszámokat,
teremtsünk optimális feltételeket, hogy a tanuló teljesítményét ne befolyásolják a
külső körülmények, illetve lehetőségeink szerint csökkentsük a számonkéréssel
járó feszültséget.

Egyéb pedagógiai követelmények:
 a sokoldalú és változatos formák, módszerek alkalmazására törekszünk, hogy a
tanulók minél többféle számonkérési formában kipróbálhassák magukat, illetve
hogy az egyik területen gyengébb készségeiket (például verbális) egy másikkal
kompenzálhassák,
 iskolánkban az értékelés nem korlátozódik csupán a tartalomtudás (ismeretek)
mérésére, hanem az eszköztudás (készségek, képességek) vizsgálatára is kiterjed,
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arra törekszünk, hogy a méréseket gyakorlatiasabbá, életközelibbé tegyük, hogy a
produktív tudás, az ismeretek alkalmazása és a problémamegoldó gondolkodás
kiemelt területe legyen az értékelésnek,
szorgalmazzuk a számítógépen végzett mérések elterjesztését, mivel gyors és
egyértelmű visszajelzést ad a tanulónak, valamint lehetőséget biztosít az azonnali
– esetleg többszöri – önkorrekcióra,
az értékelés nem merülhet ki a tanuló teljesítményének érdemjeggyel történő
minősítésében, ezért az osztályozást szöveges értékeléssel egészítjük ki, a
teszteknél, feladatlapoknál pedig százalékos formában is kimutatjuk az
eredményeket,
a számonkérés - értékelés iskolánkban nem lehet a tanuló vagy az osztály
fegyelmezésének eszköze.

Az értékelés fontos szerepet tölt be a tanulók személyiségének fejlesztésében, ezért arra
törekszünk, hogy az értékelés






adjon visszajelzést a tanuló fejlődéséről, és jobb munkára ösztönözze,
személyre szóló és árnyalt legyen, hogy segítse, orientálja és motiválja a tanulókat,
a szöveges értékelés differenciáltan viszonyuljon a tanulók egyéni képességeihez
és személyiségéhez,
a tanulók önismeretének és objektív ítélőképességének fejlesztése érdekében
igényeljük, hogy a tanulók saját maguk is értékeljék teljesítményüket,
a kiemelkedő teljesítményeket az osztály, a tantestület vagy az iskolai közösség
előtt ismerjük el.

9.2. Az értékelés formái
9.2.1. A szóbeli számonkérés, beszámoltatás formái, rendje, a tanulók tudásának
értékelésében betöltött szerepe, súlya:
a) felelet
 azoknál a tantárgyaknál, amelyeknél a záróvizsgákon a tanuló szóban ad számot
felkészültségéről, kötelező a rendszeres tanórai szóbeli számonkérés
 a számonkérés nem korlátozódik a napi tananyagra, hanem a szaktanár ismétlő
kérdésekkel győződhet meg arról, hogy a tanuló rendszeresen készül-e az órákra
b) kiselőadás


önként vállalt feladat, ezért az értékelés során a szaktanár inkább a pozitív
megerősítés motiváló eszközeivel éljen

c) vizsga




A legfontosabb vizsga az államilag szabályozott érettségi vizsga közép- és emelt
szinten.
Ösztönözzük a tanulókat, hogy a haladó szinten tanult idegen nyelvből és a
jogszabályi követelményeknek megfelelő tárgyakból előrehozott érettségi vizsgát
tegyenek.
A Nevelési Program 12. fejezetében részletezett belső vizsgák.
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9.2.2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya:
Az írásbeli beszámoltatások formái és szerepe:
A)
Külső mérés, értékelés
 a külső, standardizált méréseket (kompetenciamérés, PISA-felmérés stb.)
kötelezően elrendelheti a minisztérium vagy a fenntartó önkormányzat, de egyéb
reprezentatív mérésekbe is bekapcsolódunk, mivel e normaorientált mérések
révén visszajelzéseket szerzünk, hogy tanulóink tudása, képességei milyen szinten
állnak az adott populáció átlagtudásához képest,
 a mérések összesítetett eredményeit és szakértői feldolgozását a
munkaközösségek elemzik, és felhasználják a fejlesztés irányának
meghatározásában,
B)

Belső mérés, értékelés
a) írásbeli felelet
 kiterjedhet az egész osztályra, vagy csak néhány tanulóra
 a kidolgozásra biztosított idő álljon arányban a kérdések, feladatok mennyiségével
és az elvárt minőséggel
b) röpdolgozat



kisebb vagy egy speciális anyagrészből íratott dolgozat
ha olyan ismereteket kér számon, amelyek feltételei a továbbhaladásnak (például
definíciók), a szaktanár szigorított pontozási rendszert alkalmazhat, de adjon
lehetőséget a javításra

c) témazáró dolgozat



egy nagyobb tananyagegység lezárásaként íratjuk kellő gyakorlás, illetve
rendszerező ismétlés után
a dolgozat témáját a szaktanár pontosan határolja körül, emelje ki a hangsúlyos
területeket, és adjon szempontokat a felkészüléshez

d) évfolyamszintű dolgozat




az érettségi tárgyakból íratjuk a munkaközösségek döntése alapján tanévenként
egy vagy két alkalommal
célja az egységes követelmény- és értékelési rendszer kialakítása, fenntartása és a
tanulás minőségének fejlesztése
törekszünk arra, hogy a feladatok, kérdések az érettségi írásbeli vizsga
szisztémáját, metodikáját kövessék

e) házi dolgozat


témájában és formájában tantárgyanként különböző lehet, de mindig gondos
előkészítés és a szempontok kijelölése előzze meg
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hogy a tudományos kutatómunka módszereit is elsajátítsák a tanulók, az
esszéjellegű munkáknál a formai vonatkozások (hivatkozások, szakirodalom stb.)
is képezzék az értékelés részét

f) projektmunka



egy nagyobb – esetleg a tananyaghoz lazán kötődő – téma egyéni vagy csoportos
feldolgozása
a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztése érdekében ösztönözzük a
csoportmunkát, ebben az esetben a csoporttagok érdemjegyét a pedagógus és a
csoport közösen állapítja meg előre megbeszélt szempontok alapján

g) tagozatok belső vizsgái


a speciális tagozatokon alkalmazott, szintekhez igazított vizsgák.

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:












a dolgozatírásról a tanulókat előzetesen mindig tájékoztatjuk, kivéve, ha az a napi
tananyag írásbeli számonkérésére vagy az alapkészségek mérésére épül
a témazáró dolgozatok időpontját – amelyet az osztályban tanító pedagógusok
előzetesen egyeztettek egymással – legalább egy héttel korábban közöljük a
tanulókkal
a témazáró vagy évfolyamszintű dolgozat megírására haladékot kap az a tanuló,
aki előtte betegsége miatt egy hétig vagy annál hosszabb ideig hiányzott
az írásbeli felelés alól – kérésére – mentesül a tanuló a háromnál több napos
hiányzást követő első tanítási órán, ha pedig két hétig vagy annál hosszabb ideig
hiányzott, a tanár haladékot ad számára a tananyag bepótolására
a „próbaérettségiként” íratott dolgozatokra ugyanannyi időt kell biztosítani, mint
az írásbeli vizsgán az adott feladatrészre vagy teljes dolgozatra
egy tanítási napon csak két osztályszintű átfogó dolgozat (témazáró) és mellette
legfeljebb egy kisebb dolgozat íratható
a belső mérések és a témazáró dolgozatok kizárólag a törzsanyagra, illetve a
különböző képességek vizsgálatára épülnek
a témazáró és az évfolyamfelmérő dolgozatok százalékos szintjeit a
munkaközösségek határozzák meg, s a szaktanárok erről a tanév elején
tájékoztatják a tanulókat
az év eleji szintfelmérés érdemjegye csak akkor számít bele a félévi osztályzatba,
ha a mérést ismétlés előzte meg, illetve ha az érdemjegyet a tanuló kéri
a diagnosztikus célú és a külső méréseket legfeljebb a tanulók tájékoztatása vagy –
jó jegy esetén – motiválása céljából osztályozzuk
a szaktanár – a pedagógiai szempontok mérlegelésével – biztosíthatja a javító
dolgozat írásának lehetőségét, s mivel a javító dolgozat íratása, értékelése stb.
tantárgyanként és tananyagonként különböző lehet, a szaktanár egyéni
módszereket alkalmazhat, de erről a tanév elején tájékoztatnia kell a tanulókat, és
alkalmazkodnia kell azokhoz az alapelvekhez, amelyekben a szakmai
munkaközösség megállapodott.
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A tanulói teljesítmény értékelésének és minősítésének formái
Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének formái:



A tanulók teljesítményének értékelésében és minősítésében minden tantárgynál a
hagyományos ötfokú osztályozási skálát alkalmazzuk.
Az értékelés és a minősítés szempontjait, illetve az egyes érdemjegyekhez tartozó
teljesítési követelményeket részletesen az egyes tantárgyak helyi tantervei
tartalmazzák, de általában az a tanuló
 jeles (5), aki
 a tantervi követelményeknek a számonkéréskor kifogástalanul eleget tesz,
a tananyagot ismeri, érti, önállóan tudja alkalmazni,
 a tantárgy szaknyelvét használja, szabatosan fogalmaz;
 jó (4), aki
 a tantervi követelményeknek a számonkéréskor megbízhatóan, kevés,
jelentéktelen hibával tesz eleget,
 az ismereteit kis tanári segítséggel tudja alkalmazni;
 közepes (3), aki
 a tananyagot csak pontatlanul vagy hiányosan képes felidézni,
 gyakran szorul a számonkérés során tanári segítségre;
 elégséges (2), aki
 a számonkéréskor folyamatos tanári segítségre szorul,
 a továbbhaladáshoz csak a szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal
rendelkezik,
 önálló feladatvégzésre nem képes;
 elégtelen (1,) aki
 számonkéréskor a tantervi minimumot folyamatos tanári segítséggel sem
képes teljesíteni.

Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének rendje:







Az értékelést elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanuló teljesítménye hogyan
viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Noha törekszünk a
személyre szabott értékelésre, a teljesítmények minősítésekor az érettségit adó
képzésben a tanulók esetleges gyengébb képességeit vagy hátrányos helyzetét
addig a pontig tudjuk figyelembe venni, amíg ez nem sérti az objektivitás elvét,
ugyanakkor minden lehetséges eszközzel segítjük őket a minimumszint
elérésében.
A tantárgyi követelményeket, illetve az értékelés és a minősítés szempontjait,
formáit a szaktanárok a tanév elején részletesen ismertetik a tanulókkal.
Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket a
számonkérés formáiról, a félévi és az év végi minősítés szempontjairól.
Az értékelés és a minősítés szakmai és pedagógiai kifogástalanságáért a szaktanár
felel.
A szaktanárok a tanulók teljesítményét mindig értékelik, és a teljesítmény
minősítését kifejező érdemjegyeket az osztályozó (elektronikus) naplóban vezetik.
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Az azonnali és folyamatos szóbeli visszajelzések mellett törekszünk arra, hogy a
tanulók teljesítményét rendszeresen érdemjeggyel is értékeljük. Kívánatosnak
tartjuk, az objektív osztályozás érdekében, hogy az érdemjegyek száma
félévenként, tantárgyanként legalább három (a heti egyórás tantárgyaknál is), a
heti három óránál magasabb óraszámban tanított tantárgyaknál legalább öt
legyen.
A szaktanárnak követhető módon kell vezetnie a különböző számonkérési
formáknál adott érdemjegyeket, a témazáró dolgozatok jegyeit az osztályozó
(elektronikus) naplóban meg kell különböztetni a többi érdemjegytől.
Ha a szaktanár a szorgalmi feladattal (például kiselőadás, külön házi feladat stb.)
szerzett érdemjegyet nem tekinti teljes értékűnek, az osztályozási (elektronikus)
naplóban meg kell különböztetnie a többi érdemjegytől. Ilyen esetben a tanuló
elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot kaphat, ha a tantárgyi
minimumkövetelményeket nem teljesítette.
A szaktanár biztosítja a tanulónak a kijavított dolgozatok megtekintését.
Az igazgató évente két alkalommal (novemberben és márciusban), az
osztályfőnökök javaslata alapján egyedi értékelést ad minden tanuló iskolai
teljesítményéről szöveges formában. Ez a fajta speciális értékelési forma
lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok teljesítményét az egyéni képességek
figyelembevételével állapítsuk meg, s erről visszajelzést adjunk diáknak és
szülőnek egyaránt. Az értékelések az alábbi fokozatok szerinti kategóriákat
alkalmazzák:
 A tanulót iskolai teljesítménye alapján igazgatói dicséretben részesítem.
 A tanuló iskolai teljesítményével az igazgatói értékelés alapján elégedettek
vagyunk.
 A tanuló képességeinek megfelelően teljesít, még nagyobb energiabefektetéssel eredményesebb is lehetne.
 A tanuló iskolai teljesítményével az igazgatói értékelés alapján elégedetlenek
vagyunk, mert képességei alatt teljesít.
 A tanulót az igazgatói értékelés alapján, iskolai teljesítményének romlása
miatt, igazgatói figyelmeztetésben részesítem.

A félévi és év végi osztályzatok megállapításának rendje és formái:









A tanulók teljesítményét félévkor és év végén a szorgalmi idő alatt folyamatosan
szerzett érdemjegyek alapján értékeljük és minősítjük a jogszabályi előírások
szerint.
A vizsgán nyújtott teljesítményük alapján a vizsgabizottság állapítja meg a
tantárgyi osztályzatát azoknak a tanulóknak, akik
egyéni munkarendben tanulók és az iskola által összeállított ütemezés szerint
félévkor és év végén kötelesek osztályozó vizsgát tenni,
az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés miatt osztályozó vizsgát tesznek,
mulasztásaik miatt nem osztályozhatók, és ezért a jogszabályi előírások alapján
osztályozó vizsgát kell tenniük,
iskolaváltás miatt különbözeti vizsgát tesznek,
javítóvizsgát tesznek.
A félévi értesítőben és a bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok
összefoglaló képet adnak a tanuló adott tanévben nyújtott összteljesítményéről,
tehát minősítik a tanuló munkáját.
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A tanév végi osztályzat azt tanúsítja, hogy a tanuló
az adott évfolyam tantervi követelményeit milyen mértékben teljesítette,
ismeretei elegendőek-e, hogy a következő évfolyamba lépjen, illetve, hogy
záróvizsgára lehessen bocsátani.
A félévi és év végi teljesítmény minősítése az ötfokú osztályozási skála alapján
történik.
Mivel a tanulók teljesítményét – értelemszerűen – a szaktanár tudja megítélni (ez
a Kt.-ben biztosított joga is egyben), és az év közben szerzett érdemjegyek nem
azonos súlyúak, általános szabályt a félévi és az év végi osztályzatok
megállapítására nem alakítunk ki, de irányadónak tekintjük a következő
szempontokat:
 az év végi osztályzatot az egész éves teljesítmény alapján állapítjuk meg, de
figyelembe vesszük a teljesítmény változásának tendenciáit (rontás esetén
esetleg azok okait), valamint a tanuló képességeit, szorgalmát és órai munkáját;
 a témazáró és évfolyamonkénti tantárgyi felmérő dolgozatok érdemjegyei a
félévi, illetve az év végi osztályzatok megállapításakor nagyobb hangsúlyt
kapnak, a tanuló félévi vagy év végi osztályzata azonban nem lehet elégtelen,
ha a súlyozottan számított átlag alapján is elérte a 2,0-es szintet;
 ha a tanuló második félévi teljesítménye az elsőhöz képest jelentős, egy
osztályzatnál nagyobb pozitív irányú eltérést mutat, az év végi osztályzata
abban az esetben lehet két osztályzattal jobb a félévinél, ha a szaktanár által
meghatározott formában számot ad arról, hogy pótolta az első félévi
hiányosságait;
A tanulók szaktanár által megállapított félévi és év végi osztályzatait a
nevelőtestület az osztályozó konferencián áttekinti, és a tanév végén dönt a tanuló
magasabb évfolyamba lépéséről is. Ha a szaktanár bizonytalan az osztályzat
megállapításában, kérheti, hogy a nevelőtestület szavazással döntsön.
A jogszabályi előírások szerint megtartott évközi vizsgán megállapított
osztályzatot a nevelőtestület nem változtathatja meg.
A tanuló vagy a szülő - a törvényi előírásoknak megfelelően – írásban kérelmezheti
az osztályzat felülbírálatát, ebben az esetben a tanuló független vizsgabizottság
előtt ad számot tudásáról.

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei





Pedagógiai tevékenységünk irányítói a Pedagógiai Programunkban meghatározott
célok, ezek befolyásolják az oktatás tartalmának, stratégiájának, módszereinek és
eszközeinek a megválasztását, és adják az eredményesség ellenőrzésének
kritériumrendszerét is.
Ahhoz, hogy az oktatás céljai a felsorolt feladatokat hatékonyan tudják szolgálni,
szükség van az általános távlati célok lebontására, a követelmények specifikus
megfogalmazására.
Az iskola Helyi Tantervében az egyes tantárgyaknál határozzuk meg a
továbbhaladás feltételeit, azokat a készségeket, képességeket, amelyek elsajátítása
a felsőbb évfolyamba lépéshez szükségesek.

A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának
értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek:
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A tanulók jutalmazása
A dicséret és a jutalmazás a nevelés alapvető eszköze. A tanulói közösségek vagy
az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy egyéb irányú
munkájában az elért jó eredmények jutalmazó értékelése fontos pedagógiai eszköz, mert
erősíti a belső motivációt, az énképet, az önértékelést és a kooperatív viselkedést.
A tanulót jutalmazni kell, ha kiemelkedő teljesítményt nyújt valamennyi
tantárgyból, kiemelkedő valamely tantárgyból, jó eredményt ér el tanulmányi versenyen,
az iskola hírnevét öregbítő módon szerepel valamely szellemi vetélkedőn vagy
sportversenyen, átlagon felül szorgalmas, közösségért vállalt tevékenységét példásan
teljesíti, közösségi programokon kiemelkedő szerepet vállal.
A jutalmazás fajtáiról a Házirend rendelkezik.
A magatartás és a szorgalom értékelése:
A magatartás és szorgalom értékelésénél komplexitásra törekszünk, ezért
 a magatartásnál a viselkedéskultúrát, a társas kapcsolatokat és szokásrendhez való
viszonyulást értékeljük,
 a szorgalmat az iskolai szokásrendszer betartása kapcsán és az egyes
tantárgyaknál is értékeljük.
A tanulók személyiségére meghatározóan hat az iskola saját éthosza,
mindennapjainak létmódja, az a légkör és környezet, amelyben az iskolai élet zajlik.
A magatartás, az életvitel, a szociális képességek területén lényeges az önmagukért, társas
környezetükért és a tágabb természeti-társadalmi környezetért érzett erkölcsi felelősség
fejlesztése. Az iskola által szervezett tevékenységekben, tanulási és más élethelyzetekben
tapasztalja meg a tanuló az olyan normák fontosságát és érvényesíthetőségét, mint a
másik ember megbecsülése, a cselekvő hazaszeretet, a nyitottság más népek kultúrája,
hagyományai iránt
A magatartásjegy kialakításának elvei:
A magatartás fogalma: a tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a Házirendben
rögzített viselkedési normák és íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjei, a
tanuló viszonya társaihoz, tanáraihoz, az iskola dolgozóihoz.






A magatartás nem azonos a magaviselettel. A magatartásjegy kialakításában a
tartás, a morális tulajdonságok (becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák
a döntő szerepet.
A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut:
az iskolába járási fegyelme (a Házirendben meghatározott bizonyos igazolatlan
óraszám, amely mellett a tanuló magatartásjegye – ha az egyéb feltételek
teljesülnek – lehet példás, jó, változó);
társaihoz való viszonya (segítőkészség, szolidaritás stb.);
a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság);
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beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az
iskolai szervezésű rendezvényeken;
a tanuló korábbi magatartásához képest történt (pozitív vagy negatív irányú)
változás;
óra alatti magaviselet (a fegyelmezettség szintje).

A szorgalomjegy kialakításának elvei:
A szorgalom fogalma: a tanuló viszonya a tanuláshoz, aktivitás, érdeklődés.
A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut:






a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat
igyekszik tanulni),
a tanuló képességéhez mért teljesítménye,
a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége,
igényessége),
a tanuló részvétele az órák menetében (aktivitás),
a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja, iskolai felszerelésére vonatkozó
igényessége (pl. gyakran otthon hagy-e kötelező felszerelési tárgyat).

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei:





az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény
minősítésének eszköze,
az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével
minősíthető (a zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást,
amiért az órákon ritkábban jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal
önként),
a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított
szorgalom javulásának vagy romlásának).

A szorgalomjegytől – amennyire lehet – el kell különíteni a magatartásjegyet.
A magatartás és szorgalom minősítésének (a jegy kialakításának) formái:
Folyamatos minősítés:
 A pedagógusok folyamatosan, rendszeresen, következetesen reagálnak a tanulók
megnyilvánulásaira (órán és órán kívüli szervezett foglalkozásokon).
 Mind a magatartás, mind a szorgalom értékelése a tanulói személyiség
alakításának, a tudás megszerzésére irányuló tevékenység segítésének eszköze.
 Kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a
szülőket szóban vagy írásban tájékoztatjuk.
 Kiemelkedő teljesítmény (versenyeredmény, rendezvényen való szereplés,
szervezőmunkában való részvétel stb.) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret.
Félévi és év végi minősítés, jegy kialakítása:
 a tanuló önértékelésének figyelembevételével,
 a Diákönkormányzat javaslatot tesz az osztályfőnöknek,
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az osztályfőnök a tanulók, az osztályközösség által elfogadott saját minősítésükre
vonatkozó javaslatát figyelembe véve kialakítja javaslatát,
az osztályban tanító tanárok testülete megvitatja azt,
a döntést (vitás esetben szavazás segítségével) az osztályfőnök hozza meg.

Nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak
figyelmen kívül hagyásával értékelni. A minősítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem
folyamatos értékelés: célja minden esetben a nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás.
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10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének
elvei
Az osztályonkénti csoportbontást matematikából, idegen nyelvből, informatikából,
drámából, tanulásmódszertanból és az idegen nyelven tanított tantárgyakból
alkalmazzuk. Az AJTP osztályaiban magyar nyelvtanból történik csoportbontás az
anyanyelvi kompetenciák fejlesztése érdekében. Az osztályokon túlmutató, sőt, akár
évfolyamokon átívelő csoportok is létrejöhetnek iskolánkban, ezeket a lehetőségeket a
közép – illetve emelt szintű érettségire felkészítő órákon, a testnevelés órákon
(amennyiben ezt a tantárgyfelosztás szerinti óraszám lehetővé teszi), illetve a második
idegen nyelv esetében alkalmazzuk.
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11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen
élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban többféle nemzetiséghez tartozó diák tanul,
legnagyobb számban a német nemzetiségi képzésen belül. Az ő képzésükre a nemzetiségi
kerettantervi képzésre vonatkozó szabályok érvényesek. Az egyik nemzetiséghez sem
tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését
szolgáló tananyag összeállításának elvei az alábbiakban foglalhatóak össze.
Pécs történelme során szinte mindig soknemzetiségű településnek számított. Éltek
itt illírek, pannonok, kelták, majd e népek romanizált leszármazottai a Római
Birodalomhoz tartozó Sopianae városában. A koraközépkorban a kereszténnyé lett "öt
templom városa", QuinqueBasilicae lakosai között valószínűleg szlávok, avarok éltek, a
10. század elejétől pedig magyarok. Az 1009-ben itt alapított pécsi püspökség székhelyét
QuinqueEcclesiae néven említették a középkori magyar oklevelek, az "öt egyház városa"
szláv közvetítéssel magyarosodott Péccsé, németül pedig Fünfkirchen-nek írták. Az írásos
emlékek szerint a 12. századtól olasz, vallon, német polgársága volt a városnak, mely a 15.
században elmagyarosodott, de a 16. században, a török ostromok idején már ismét
németek élnek itt a magyarok mellett. A török uralom alatt azután 1543 és 1686 között
keletiesedik a város, a belvárosban anatóliai török és balkáni szláv szót lehetett hallani, a
keresztény magyarok és bosnyák horvátok a falakon kívül használhattak csak templomot.
A török kiűzése utáni időkben vált igazán soknemzetiségűvé a város: pravoszláv szerbek,
római katolikus horvátok, magyarok mellé a Német-római Császárságból német iparos,
kereskedő telepesek érkeztek, akik még utánpótlást kaptak a 18. században is.
Ekkorra formálódott ki a Pécs polgárságát alkotó "három nemzet", a belvárosban
a "NatioGermanica", a Budai külvárosban a "NatioCroatica" és a Szigeti külvárosban a
"Natio Hungarica". A 19. század második felétől, a nagyfokú iparosodás, a bányászat
térhódítása idejétől két ellentétes folyamat játszódott le a város nemzetiségi jellege
alakulásában. A kapitalizálódás új népeket, nemzetiségeket hozott a városba. A
szénbányákba csehek, morvák, karintiai németek és szlovének érkeztek, velük szinte egy
időben az iparban dolgozók ellátására bolgár kertészek telepednek meg itt. A már a 18.
század végétől jelen lévő, de egy évszázad után számottevő népességszámot elérő zsidók
működnek a kisiparos, kereskedő, banki szférában. Mindemellett a már korábban honos
nemzetiségiek – németek, horvátok – és az újonnan érkezettek körében fokozatos,
természetes asszimiláció következik be. A 20. századra már a német polgárság
elmagyarosodott középréteggé, értelmiséggé vált, és a bosnyákok nagy része is magyarrá
lett, csakúgy, mint a zsidó polgárság túlnyomó hányada. 1945 után görögöket, lengyeleket,
szlovákokat, a rendszerváltás óta még más nemzetiségeket is találunk a városban:
románokat, ukránokat, oroszokat. Élnek még Pécsett "őshonos", 1918 után nem optált
szerbek, és a 19. század végétől, a baranyai, somogyi falvakból betelepedett beás cigányok,
kevés lovári cigánnyal és magyar nyelvű romával együtt.
Napjainkban Pécsett tíz kisebbségi önkormányzat működik: bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, ruszin, szerb, ukrán. A zsidó kisebbség nem
nemzetiségként határozza meg önmagát, közösségi szerveződésének a Pécsi Zsidó
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Hitközség biztosít kereteket. Számottevő népességgel a cigány, a horvát és a német
kisebbség van jelen a város lakosságában, és ez a három kisebbség önálló intézményekkel
is rendelkezik:
Cigány: Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Rácz Aladár Közösségi Ház;
Horvát: MiroslavKrleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, August
Šenoa Horvát Klub, Pécsi Horvát Színház;
Német: Koch Valéria Német Nemzetiségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthon, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi képzés, Lenau Ház.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Német Nemzetiségi képzése révén a német
kisebbség, és az Arany János Tehetséggondozó Program révén a cigány/roma kisebbség
diákjait fogadja nagyobb számban, de az ezekbe a programokba történő felvételi nem
nemzetiségi/etnikai szempontok szerint történik.
A nemzeti, etnikai kisebbségséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően
integrált oktatást biztosítunk. A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség
kultúrájának, képzőművészetének, zenei világának, népviseletének és életmódjának
megismerése nem elkülönítetten, hanem az évfolyamok tantervi követelményeibe építve,
az egyes témakörök részterületeiként jelennek meg, és azokat a Magyarországon élő többi
népcsoporttal együtt tárgyaljuk. Kiemelten szerepel a nemzetiségi kultúrák
megismertetése az osztályfőnöki órák tematikájában, aminek megvalósítását irodalom
ajánlásával, és a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolattartással biztosítjuk.
A településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését az alábbi
tevékenységek szolgálják: tanórák, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli tevékenységek
(szakkörök, hagyományőrző rendezvények, kiállítások szervezése, rendezése, szabadidős
tevékenységek, táborozások, színház- és múzeumlátogatás, hangverseny látogatás, iskolai
fellépések). A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a
toleranciára való nevelésre, a másság megismerésére, tiszteletben tartására.
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12. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
A környezet, a természet és az egészség egymással kölcsönhatásban áll, hiszen nem
beszélhetünk egészséges emberi életről, ha a környezet, a természet szennyezett.
Ennek tudatában az iskola egészségi- és környezeti nevelésének ahhoz kell
hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és
környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó,
egészséges, környezettudatos életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel,
a környezettel, a természettel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel
kapcsolatos beállítódásaik szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben
alapozódhassanak meg. Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti, az egészségi
nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén
keresztül!
A természetet, az egészséget, az épített környezetet értékként kezelő generáció
képes közösségben, térben és időben (generációkban) felelősséggel, szeretettel
gondolkodva testi-lelki egészségének megőrzésére, miközben harmonikus kapcsolatban
él a természettel, a környezetével, melyért áldozatra is kész.
Az egészséges, a környezettudatos életmód, életszemlélet, magatartás
szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes
tevékenységébe kell beépülnie.
Az intézmény hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a
diákokra és rajtuk keresztül a családok otthoni takarékosságára, életvitelére. Ugyanígy a
pedagógusok egészséges (vagy egészségre ártalmas) életmódja, vagyis: ”A jövőnek minden
virága benne van a napi magvakban.” Kínai közmondás
Prioritások:
 Környezet és egészség – egységes szemléletmód
 Természet és ember – egységes látásmód
 Felelősségre nevelés – lelki egészség
 Jó kondíció – testi egészség
 Biztonságra nevelés – lelki egészség
 Prevenció – testi-lelki egészség
Az egészségnevelés célja, hogy diákjaink képesek legyenek objektíven felismerni
egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, hatásukat, elkerülésük
módját, képesek legyenek alkalmazni a tanultakat, képesek legyenek tenni saját
egészségük érdekében.
A környezeti nevelés célja, hogy tanulóink ismerjék, védjék a természetet, az épített
környezetüket, felismerjék a környezetre, a természetre ható tényezőket, jelenségeket,
összefüggéseikben, komplexitásában lássák a ezeket, képesek legyenek tudatosan,
felelősségteljesen fellépni a károsító hatások ellen.
Az egészség – és a környezeti nevelés személyiségfejlesztő feladatai:
 önismeret erősítése
 az önelfogadás képességének kialakítása
 önnevelés segítése
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önmagunk, mások iránti felelősség felszínre hozása
kortárssegítő kapcsolatok erősítése
pozitív beállítódás segítése
kudarctűrő képesség fejlesztése
akaraterő fokozása
dönteni tudás képességének fejlesztése
a szabadság helyes értelmezésének elősegítése
veszélyhelyzetek felismerése
krízishelyzetek megoldása
kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
egészséges, harmonikus életvitel iránti igény felkeltése
az öltözködési szokások, az ízlés alakítása
az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése

Hosszú távú céljaink
 Tudatosítanunk kell, hogy a természet, az ember önmagában való érték – így olyan
szellemiséget alakíthatunk ki, amely belső indíttatású megőrzésre ösztönöz a
természetes és az általunk alkotott környezet, valamint önmagunk iránt.
 Fiataljainkkal fel kell fedeztetnünk, hogy személyiségük csak kapcsolatokban
bontakozhat ki, s annak formálása egész életen át tartó folyamat.
 az ökológiai szemlélet formálása a természettel, a környezettel és a globális
problémákkal kapcsolatban,
 a környezet- és az egészségtudatos magatartásra irányultság kialakítása,
 az igényes, harmonikus, egészséges családi életre nevelés,
 felelősségtudat fejlesztése önmagunk, szűkebb és tágabb környezetünk,
természeti örökségünk, kulturális értékeink és Földünk iránt,
 a társkapcsolatok etikus magatartásának fejlesztése,
 a környezetetika hatékony fejlesztése,
 a közösségi felelősség felébresztése,
 érzelmi és értelmi egészségi és környezeti nevelés,
 egészség- és környezettudatos magatartás és életvitel segítése,
 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése,
 az egészségérték, a természetérték, a környezetérték tudatosítása
 preventív szemlélet kialakítása (drog-, antihumánus szenvedélyek)
Középtávú céljaink:
A hosszú távú célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai
és erkölcsi megalapozása:
 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése,
 az egészség, mint a testi, lelki, szociális jólét igényének megalapozása,
 rendszerszemléletre nevelés,
 az egészséges életmóddal, környezettudatos magatartással kapcsolatos értékek
közvetítése,
 társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése,
 a káros szenvedélyek kialakulásának megakadályozása,
 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés,
 felelősségtudat felébresztése,
 helyes önismeret és önértékelés felszínre hozása,
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helyes önnevelésre és ön-ajándékozó közösségi-emberré formálódásra segítés,
az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése,
az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése,
helyzetfelismerés, az ok – okozati összefüggések felismerését célzó képességek
kialakítása, fejlesztése,
problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése,
globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése.

Rövid távú céljaink:
 Diákjaink tisztában legyenek a rendszeres testmozgás fontosságával,
 legyenek képesek a distresszt testi mozgással kezelni,
 hátteret biztosítunk a napi testedzési lehetőségre
 prevenciós programok szervezése
 szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
 osztálytermek rendjének megtartására nevelés
 füstmentes iskola megvalósítása
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a tanulókban
 Vitakészség, kritikus véleményalkotás
 Kommunikáció, médiahasználat
 Nyitottság
 Konfliktuskezelés és –megoldás
 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód
 Egységben láttatás, komplex látásmód
 Kulcsszavak: Szeretet, tisztelet, megbecsülés, harmónia, mértékletesség,
takarékosság, alázat, önkéntesség, esztétika, empátia, segítőkészség, tolerancia,
komplementaritás, együttműködés, kölcsönhatás, felelősség, öröm, vidámság,
globális gondolkodás, lokális cselekvés, szelídség, altruizmus, nemzettudat, család,
közösséghez tartozás, biztonság, összetartozás, balesetvédelem, megbocsátás,
fogékonyság a szépre, nyitottság, hála, jövőkép, derű, optimizmus, belső kontroll,
tanult leleményesség, reális önkép, önállóság, erkölcsösség, önelfogadás.
Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok az
iskolában
A személyes kompetencia motívumainak fejlesztése
Támogatni az egészséges és a kulturált életmód fogalmának megismertetését, az
egyéni önálló életvitelben való gyakorlat kialakítását, a tanulók életmódbeli igényességét
(sikeres megküzdési képesség, megszólalás- és kiállás biztonsága, belső kontroll
megerősítése)
A személyes képességek fejlesztése
Testi és önellátási képességek:
 kifejlesztése, és folyamatos karbantartása
 a testnevelési órákon, speciális foglalkozásokon
 a diáksportkörben,
 tánctanításban
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az osztálytermek és a környezet gondozásában.

Befogadóképességek
Célzott fejlesztése az iskolai élet minden arra alkalmas mozzanatában: így a zenei és
a vizuális esztétikai befogadás lehetőségeinek tudatos tervezésében (ünnepek,
vetélkedők, osztálytermek stb.)
Legyen az iskola lehetőleg minden részletében igényes esztétikus közeg.
Kifejezési képességek:
Az önkifejezés gazdag és igényes lehetőségeinek bemutatása, gyakorlása
tudatosítása szimultatív és valós élethelyzetekben (tantárgyi és osztályfőnöki témákon
belül, drámaórákon, színjátszó körökben) - a közéletiség igényeinek megfelelően.
Egészségvédő képességek:
Az egészséges életmód ismérveinek megismertetése, az alapvető szokások
folyamatos gyakorlása.
A szenvedélybetegségek és ezek kezelésének megismertetése szakemberek
bevonásával.
Egészségtudatos táplálkozás
Önkárosító magatartásformák kerülése
Önértékelő, önmegismerő, identitásvédő és önfejlesztő képességek:
Legyen folyamatos a tanuló önismeretének, én-képének fejlesztése,
Váljon rendszeressé a nevelőmunka során a tanulói önértékelés is.
Olyan szituációk, előadások, beszélgetések szervezése, amely során a tanulók
felfedezhetik ígéretes tulajdonságaikat, amelyek alapján kialakulhat a felismerés, mi iránt
van hajlamuk, rátermettségük.
A tehetség kibontakoztatásának segítése a személyiség fejlesztése érdekében
Mentális képességek fejlesztése
Sajátos nevelést igénylő tanulók fejlesztése
Társas képességek fejlesztése
Környezetbarát viselkedésével segítse elő a természet fennmaradását
Váljon érzékennyé környezete állapota iránt
Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére
törekvés váljon meghatározóvá
Szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok
közös kezelése és megoldása terén
Kommunikációs készségek kialakítása, tartalmas emberi kapcsolatok, intimitás
képessége
Kölcsönösség, közösséghez való tartozás, érett párkapcsolat
Nemzeti és kisebbségi azonosságtudat
A pedagógus feladatai
 segítse a tanulók kezdeményezéseit,
 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez,
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segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi
környezettel,
alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen
alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt az
életvitelt meghatározó erkölcsi alapelv legyen
adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség
megőrzésére,
fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész
magatartást,
a személyi, tárgyi környezet segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak,
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, ifjak
egészségi állapotát javítják,
foglalkozzon a szexuális kultúra, magatartás kérdéseivel, fordítson figyelmet a
családi életre, a felelős, örömteli, szeretetközpontú párkapcsolatokra történő
felkészítésre,
erősítse az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzését.

Konkrét feladatok
Feladatok

Várható eredmények

Mit?
A
különféle
szakhatóságok
vonatkozó
előírásainak
betartása
(ANTSZ,
tűzoltóság,
munkavédelmi
felügyelőség, stb.)

Miért?
Jogszerű
működés,
balesetek,
fertőzések
megelőzése, a munka
alapfeltételeinek
megteremtése.
A „rejtett tanterv”

Az
épület
karbantartása

Balesetveszélyektől
mentes intézmény

Az épület
tartása

Higiéniai követelmény
„rejtett tanterv”

tisztán

Osztálytermek
tisztán tartása
Taneszközök
felszerelések
karbantartása

Higiéniai követelmény
és

Az udvarok rendben
tartása

Energia-felhasználás

Balesetveszélytől
mentes,
használható,
„rejtett tanterv”
Balesetveszély
elkerülése,
„rejtett
tanterv”
Takarékos
szemlélet,
Egészség-óvás (minden
időszakban
világos
tantermek)
„rejtett tanterv”

Módszerek, eljárások
Hogyan?

Az előírások betartása,
folyamatos ellenőrzés,
szakszerű munkavégzés

A
fenntartó
által
biztosított pénzen – éves
terv alapján
A munkaköri leírások
alkalmazásával
Környezetbarát
tisztítószerek
alkalmazása
„Vigyázzunk
a
tisztaságra,
tartsunk
rendet!”
A
javítandókat
a
szaktanár jelzi az oktatás
technológusnak
Megelőzzük
rongálódást

a

Nyílászárók javítása,
tető szigetelése. Neonok
cseréje
energiatakarékos
izzókra

Felelősök,
közreműködők
Ki?

Megvalósítás időszaka,
gyakorisága, határidő
Mikor?

Az
intézmény
vezetősége,
egyes területek kijelölt
felelősei

Folyamatos

Gondnok, karbantartó

A költségvetés tervezése
és
végrehajtása
folyamán – folyamatos

Gondnok,
karbantartó

Folyamatos

takarítók,

Diákok,
szaktanárok,
gondnok, takarítók

Házirend,
illetve
munkaköri leírás szerint,
Folyamatos

Szaktanárok,
technológus

Szükség
folyamatos

Diákok,
(udvaros)

oktatás
gondnok

Gondnok, karbantartó

esetén,

Folyamatos
A költségvetési tervnek
megfelelően
Folyamatos

103

Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek

Feladatok
Mit?

Várható eredmények
Miért?

Módszerek, eljárások
Hogyan?
Víztakarékos öblítés,
csapok karbantartása
víztisztító
szűrők
alkalmazása

Felelősök,
közreműködők
Ki?

Megvalósítás időszaka,
gyakorisága, határidő
Mikor?

Gondnok, karbantartó

Költségvetési
megfelelően
Folyamatos

Ellenőrzés

Diákok,
pedagógusok,
takarítók

A munkaköri leírások
szerint
Folyamatos

Szeméttároló edények,
pedagógusok
felvilágosító munkája,
nevelési feladata, diákok
egymásra hatása
Technikai
személyzet
kellő munkavégzése

Pedagógusok,
diákok,
kortárscsoport,
takarítók

Folyamatos

Lehetőség a dolgozók
önbecsülésének
fenntartására,
motiválásra,
felelősségtudatuk
erősítésére

Szakmai
fórumok,
lehetőség
a
véleményalkotásra,
véleménynyilvánításra,
konfliktuskezelés
Komfortérzet biztosítása

Intézményvezető, illetve
az adott helyzetben
megfelelő
hatáskörrel
rendelkező dolgozók

Folyamatos

Munkaegészségügyi
feltételek biztosítása

A dolgozók jó fizikai
állapotának megőrzése

Munkaegészség-ügyi
előírások
betartása,
munkaegészség-ügyi
orvos
rend-szeres
felügyelete

Igazgató,
munkaegészségügyi
orvos

Folyamatos

Külső
kapcsolatok
továbbépítése
(Biokom, Zöld Híd
stb.)
illetve
a
meglevők(OMSZ,
ANTSZ) fenntartása

Egy-egy
kapcsolás

programba

Adott
alkalommal
személyes megkeresés

Igazgatóhelyettes,
diákönkormányzat
vezetője

Munkaterv
meghatározott
időpontban

Pályázat-figyelés

Meglévő
törekvések
támogatása

Igazgató,
munkaközösség-vezetők

Folyamatos

Iskolai büfé ökobüfévé alakítása

Egészséges táplálkozás
lehetősége

Írott és elektronikus
sajtó
Gyümölcsteák friss és
szárított
gyümölcsök,
sajtok,
joghurtok,
árusítása

Igazgatóhelyettes,
diákönkormányzat,
tanárok, szülők

Munkaterv szerint

Vízfelhasználás

Szemlélet-változás
„rejtett tanterv”

Mellék-helyiségek
megfelelő állapotban
tartása, rendeltetésszerű használata

Alapvető
higiénés
követelmény
„Rejtett tanterv”

A szemét megfelelő
kezelése
Szelektív
hulladékgyűjtés

Tudatosság,
formálás,
tanterv”

Megfelelő pszichés
környezet
kialakítása a kreatív
és hatékony munka
feltételeinek
biztosítására
az
intézmény dolgozói
számára

A nebulók egészségi
állapotának és testi
fejlődésének
figyelemmel kísérése
A
szükséges
védőoltások és egyéb
orvosi
prevenciós
eljárások
A személyes higiénia
kialakítása,
fejlesztése
A
megfelelő
öltözködés
igényének
kialakítása
Egészségvédelmi
Napok -11. évfolyam

szemlélet„rejtett

tervnek

által

A
dákok
megfelelő
fejlődése, a betegségek
megelőzése, kiszűrése

Rendszeres szűréssel –
iskolaorvos,
védőnő
közreműködésé-vel

Iskolaorvos,
védőnő,
valamennyi szaktanár

Védőnői
szerint

munkaterv

A tanulók megfelelő
fejlődése,
betegségek
megelőzése

Iskolaorvos,
védőnő
közreműködésé-vel

Iskolaorvos, védőnő

Védőnői
szerint

munkaterv

Emberi együttélés és az
egészségmegőrzés
alapkövetelménye

Osztályfőnöki órán –
védőnő
bevonásával,
beszélgetéssel,
szerepjátékokkal

Osztályfőnök,
iskolaorvos

Folyamatos

Fizikai és lelki egészség
pozitív befolyásolása
„rejtett tanterv”

Osztályfőnöki munka és
a napi élet során

Pedagógusok

folyamatos

Egészségmegőrzés,
elsődleges prevenció

Előadások,
beszélgetések

Igazgatóhelyettes,
iskolaorvos, védőnő

Minden
tanév
júniusában – 3 nap

védőnő,
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Feladatok

Várható eredmények

Mit?

Miért?

A pihenés, az alvás
fontosságának
tudatosítása

Törekvés
a
csökkentésére

zaj

Mozgás fontossága

Törekvés
a
rendeltetés-szerű
mosdó- és vécéhasználatra
A reklámok és a divat
káros hatásai

A helyes szexuális
viselkedés
kialakításának
segítése
Az
emberi
kapcsolatok szerepe
a lelki egészség
megőrzésében
Környezet
egészség
kapcsolatának
feltárása

és

Helyes
viszony
kialakítása
önmagunkhoz,
az
emberekhez,
a
bennünket
körülvevő emberi és
természeti
környezethez
A helyes lakás és
környezetkultúra,
harmonikus
tantermi környezet
kialakítása

Megfelelő teljesítmény
csak
megfelelő
pihentségi fok mellett
várható

Módszerek, eljárások
Hogyan?
Arányos
terhelésre
törekvés
(órarend)
Tanórák közti szünetek
biztosítása, Légző, lazító
gyakorlatok
elsajátíttatása
A csend és az igénye,
megfelelő
hangerejű
zene
iránti
igény
kialakítása

Felelősök,
közreműködők
Ki?

Megvalósítás időszaka,
gyakorisága, határidő
Mikor?

Igazgatóhelyettes,
igazgató, pedagógusok

Órarendkészítésnél,
tanév tervezésénél

Pedagógusok

Folyamatos

Testnevelés
–
mindennap, tömegsport:
osztályok
közötti
versenyek
Sportnapok,
kirándulások

Igazgató,
testnevelő
tanárok,
szaktanárok,
osztályfőnökök

A
testnevelési
munkaközösség
beosztása szerint, illetve
a kirándulási tervek
szerint

Igény
kialakítása,
odafigyelés

Osztályfőnökök,
gondnok

Folyamatos

Osztályfőnöki
óra
anyaga,
beszélgetés,
szerepjáték, vita

Minden pedagógus
Osztályfőnök

Folyamatos
Tanterv szerint

Egyéni
beszélgetés,
patrónus
rendszer,
osztályfőnöki
óra,
Egészségvédelmi Napok

Pedagógusok,
patrónusok,
Védőnő, iskolaorvos

Folyamatos
Tanterv szerint

Osztályfőnöki óra
Etika óra témája
Minden foglalkozás

Osztályfőnök,
pedagógus

Minden

Tanmenet szerint
Folyamatos

Tananyagkapcsolatok
Osztályfőnöki óra
Osztálykirándulás

Minden
pedagógus,
osztályfőnök

Tanmenet szerinti
Folyamatos

Az egészség előfeltétele

„Rejtett
tanterv”,
anyanyelvi és művészeti
tantárgyak
szerepe,
osztályfőnöki munka

Minden pedagógus, az
intézmény
minden
dolgozója, szaktanárok,
osztályfőnökök

Tanmenet szerint, a
mindennapi helyzetnek
megfelelően

A
lakás
és
a
környezetkultúra
az
egészséges
életmód
része

Szemléltetés,
beszélgetés,
vita,
a
tanterem
megfelelő
berendezése

Szaktanárok,
osztályfőnökök

Osztályfőnöki
tanórán
programokon

A
zajok
fáradttá,
idegessé
tesznek,
zavarják
a
kommunikációt
A fizikai és a szellemi
megterhelésnek
harmóniában kell lennie
– így fokozzák egymás
hatékonyságát,
elkerülhetők
a
mozgásszegény életmód
káros következményei
Egészség
érdekében

megőrzése

A
tizenévesek
a
megcélzottak, emellett
kiszolgáltatottak
a
divatnak és a reklámnak.
Meg kell tanulniuk, hogy
dönthetnek
Nemi
identitás
–
személyiségformáló
tényező.
A
nemi
szerepek
természetes megélése
A
személy
emberi
kapcsolatainak
minősége
döntően
befolyásolja
a
lelki
egészséget
Környezetünkre,
egészségünkre
való
nagyobb
fokú
odafigyelés. Az egészségés a környezettudat
fejlesztése
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Feladatok
Mit?
Az
épületek
megfelelő
berendezése,
dekorációja,
osztályok
dekorációja

Külső-belső rend és
fegyelem

Káros szenvedélyek
kialakulásának
megelőzése
Veszélyes anyagok –
legális és illegális
drogok
Szorosabb kapcsolat
a szülői házzal – az
egészség – valamint a
környezeti nevelés
terén
Téli madáretetés
Kulturált viselkedés
fejlesztése – illemtár

Várható eredmények
Miért?

Hogyan?
A fenntartó által a
költségvetésben
biztosított pénzből – a
tanárok és a tanulók
tervei alapján – közös
munkával

Rejtett tanterv

A rend a biztonságérzet
egyik tényezője, a lelki
egészség
egyik
megnyilvánulási
formája, hiánya a lelki
egészség elvesztéséhez
vezethet
Alapvető
egészségmegőrzés
A
veszély
segítheti
elkerülését

Módszerek, eljárások

ismerete
annak

Csak közösen érhető el
siker
Megfigyelés,
rendszerességre
szoktatás
Kapcsolataink
harmonikusabbá
válhatnak

Felelősök,
közreműködők
Ki?

Megvalósítás időszaka,
gyakorisága, határidő
Mikor?

Igazgató
Osztályfőnökök

A
költségvetés
tervezésekor
és
végrehajtásakor , ill.
folyamatos

Iskolavezetés, tanárok,
gondnok, karbantartó,
takarítók

Folyamatos

Igazgató, szaktanárok,
osztályfőnökök,
iskolaorvos,
védőnő,
kortárs segítő

Tanmenete
szerint,
illetve alkalmak szerint
(pl.:
Egészségvédelmi
Napok)

Szaktanárok,
osztályfőnökök,
iskolaorvos, védőnő

Tanmenet, illetve az
adódó
lehetőségek
szerint

Együttműködés,
találkozások – szülői
értekezlet,
fogadóóra,
konferenciák

Iskolavezetés,
Pedagógusok

Folyamatos
Évente több alkalommal
a munkaterv szerint,
illetve szükség szerint

Odúk kihelyezése

Környezetvédő
munkacsoport

Téli időszakokban

Házirend felülvizsgálata

Iskolavezetés, tanárok,
diák-önkormányzat

Folyamatos

Tradíciók,
szabályok
megélése, kialakítása
Rendre, rendszerességre
nevelés
A pszichés tényezők
kialakításával. Vita,
beszélgetés, szerepjáték,
szemléltetés,
kortárs
segítők bevonása
Előadások
(kortárs
segítő, rendőr), kiállítás
megtekintése, szakóra

Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Tanórai keretek
tantárgyakba beépítve – az adott tantárgy által adott lehetőségek szerint
tanulmányi kirándulás
sportnap
osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák
testnevelés
Nem hagyományos tanórai foglalkozások
Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan új tanítási-tanulási
módszer, amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátíttatása a célja, de színtere akár az
iskolán kívül is lehet. (De tanítási naplóba beírt óra!)
A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője, kritériuma
a komplexitás. Ennek lényege:
a tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú
megközelítése, valamiféle “egymásra hajtogatottság”
a sokféleség összekapcsolódása a különféle tevékenységek által
a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése
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kapcsolatközpontúság
értelem és érzelem egysége
módszerek sokfélesége
Témanap, témahét
A terepi tanítási projekteket a lebonyolítás időtartama szerint szokás témanapnak,
témahétnek nevezni. Ilyenkor a lakóhely, illetve az iskola környékének valamilyen
környezeti értékét vagy problémáját vizsgáltatjuk a projektmódszer alkalmazásával. Egy,
az adott helyszínen megismerhető, fellelhető, megtapasztalható valódi probléma köré
rendezzük tehát a tanulást.
Témanapot, illetve e téren tapasztaltabb tanulók számára témanapokat, vagy
témahetet szervezni természetesen a kötelező tanórákkal azonos időkeretben lehet. A
témanapok a hagyományos módszereknél jobban, eredményesebben szolgálhatják a
feladatok végrehajtásának megtervezésében, a valóságos problémák kollektív
megoldásában megszerzendő jártasságot. Engedik, hogy a tanulók folyamatosan
szembesüljenek döntéseik következményével. Gyakorlatot szerezhetnek különböző
ismerethordozók kezelésében, tájékozódhatnak különböző információs központokban,
alkalmazhatják a többi tantárgyban megtanultakat és mozgósíthatják a tananyagon kívüli
ismereteiket is. Természetesen a projekt típusú tanulásra is folyamatosan fel kell
készítenünk tanítványainkat. E tanulási módhoz könnyen és sikerrel illeszthetők a
különböző drámatechnikák, drámapedagógiai módszerek. Az előkészítő munkában pedig
helyet kell kapnia a könyvtári munkának, az internetes lehetőségeknek, az
információszerzési, -feldolgozási gyakorlatoknak.
A tanulók környezeti, egészségi ismereteinek bővítésével, azok rendszerezésével, az
összefüggések feltárásával, a szemléletformálással meg lehet alapozni, hogy a
középiskolában kialakuljon a környezetért, a jövő generációkért felelősséget vállaló
személyiség.
Ezt célozza az iskola komplex egészségfejlesztési, szabadidős tevékenységi
programja. A program során a diákoknak olyan pozitív életvezetési stratégiákat
mutassunk be, melyek elsajátításával egészséges, helyes döntéseket hozó, felelősségteljes,
boldog életet élő felnőtté válhatnak. Célunk, hogy felhívjuk tanítványaink figyelmét arra,
az egészség érték, melynek tudatos megőrzése mindannyiunk kötelessége.
A választott programok és az alkalmazott módszerek céljai
fejlesszék a tanuló szociális képességeit,
adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség),
rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket,
szintetizálják az egyes tantárgyak nyújtotta analitikus ismereteket, tanítsanak
rendszerszemléletre,
alakítsanak ki kritikus gondolkodást,
fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket
(pl.: problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív
gondolkodás),
ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására,
alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat,
neveljenek a hagyományok tiszteletére,
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mutassanak követendő mintákat,
ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló
egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében); tárják fel a
tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék
világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor van esélye a
boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkodni akar felette.
A környezet- és egészségvédelem jeles napjai
A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba
beépítve illetve külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a
jelentőségüket.
Február 2.
Március 6.
Március 22.
Március 23.
Április 3.
Április 4.
Április 7.
Április 22.
Április 24.
Május 8.
Május 10.
Május 15.
Május 15.
Május 18.
Május 24.
Május 31.
Június 5.
Június 8.
Június 17.
Június 21.
Június 25.
Július 11.
Augusztus 9.
Szeptember 16.
Szeptember 22.
Szeptember 23.
Október 1.
Október 4.
Október 8.
Október 8.
Október 10.
Október 15.
Október 16.
Október 21.
Október 31.

Vizes Élőhelyek
Nemzetközi Energiahatékonyság Nap
Víz Világnapja
Meteorológiai Világnap
Csillagászati Világnap
Laboratóriumi Állatok Napja
Egészségügyi Világnap
Föld Napja
Kísérleti Állatok Védelmének Napja
Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Madarak és Fák Napja
Állat- és növényszeretet napja (Magyarországon)
Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap
Múzeumi Világnap
Európai Nemzeti Parkok Napja
Dohányzásmentes Világnap
Környezetvédelmi Világnap
Óceánok Világnapja
Világnap az Elsivatagosodás Ellen
A Nap Napja
Barlangok Világnapja
Népesedési Világnap
Állatkertek Napja
Ózon Világnapja
Autómentes Nap
Takarítási Világnap
Habitat Világnap
Állatok Világnapja
Madárfigyelő Világnap
Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapja
Lelki Egészség Napja
Nemzeti Gyaloglónap
Élelmezési Világnap
Földünkért Világnap
Takarékossági Világnap
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November 17.
November 27.
December 1.
December 29.

Füstmentes Nap
Fogyasztásszüneteltetési Nap
AIDS elleni világnap
Biodiverzitás Védelmének Napja

Módszerek
Szempontok a módszerek kiválasztásakor:
alkalmazkodjanak az életkori sajátosságokhoz
vonjanak be minél több tanulót
az iskola keretein túl is legyenek hatással
a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen
alapvetően pozitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát
a lakóhelyi vagy közeli konkrét példára alapozzanak, kötődjenek a napi élethez
nyújtsanak sok élményt a tanulónak
az érzelmeken át hassanak
a személyes megtapasztaláson alapuljanak
együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb iskolai dolgozók, külső
szövetségek, szülők stb.)
alapozzanak a korosztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére,
megismerési vágyára, korszerű technikai ismeretére
legyen bennük sok játékos elem
a tanulói aktivitást igénylő módszereket helyezzük előtérbe
fejlessze az önismeretet
biztosítson döntési helyzetet
Célunk a környezeti és egészség nevelés szempontjából kiemelkedő jelentőségű
élmény- és, tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél sokoldalúbb
alkalmazása.
Játékok
szituációs
memóriafejlesztő
kombinációs
érzékelést fejlesztő
ráhangolást segítő
bizalomerősítő
kapcsolatteremtést segítő
drámapedagógia (immateriális értékek jelentőségének kifejezése)
Modellezés
hatásvizsgálatok
rendszermodellezés
előrejelző
működő modellek készítése, elemzése
Riport módszer
kérdőíves felmérés
direkt riportok
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fotóriport
Projekt módszer
analízis – akció projektek
Terepgyakorlati módszerek
terepgyakorlatok (ember és táj harmóniájára, kulturális örökségeinkre nevelés)
térképkészítés
mintavételezés
egyszerű megfigyelések
célzott megfigyelések, mérések
Aktív, kreatív munka
természetvédelmi és fenntartási munkák
rekonstrukciós munkák
madárvédelmi feladatok
szelektív hulladékgyűjtés
Közösségépítés
csoportszervezés a környezeti és egészségi nevelés érdekében
Művészi kifejezés (érzelmi nevelés)
vizuális művészet a környezeti nevelésben
irodalmi alkotások
zeneművészet
fotóművészet
táncművészet
népművészet
esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése
a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén
Egyéb:
Ok-okozati fa felrajzolása – problémaháló (rendszerszemlélet)
A célfa felállítása – a stratégiai gondolkodásra való nevelés
Indikátor-módszer – ökológiai lábnyom, a zöld iskola indikátorai
Fogyasztói kosár módszere - fogyasztási szokásaink, a kosárban lévők eredete,
megtermelésének közvetett és közvetlen összetevői
Az iskolai környezet
Feladatunk a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének átalakítása
a környezeti és egészség nevelési program szellemében. Fontos megtervezni az iskola
mindennapi életének ezernyi mozzanatát, s azt, hogy ezeken keresztül hogyan válhat az
iskola környezetbarátabbá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját
környezet-tudatosabbá.
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Ezt segíti, avagy a példamutató iskolai környezet tényezői
termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása
növények, élősarok
anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés
egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé
gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése
szelektív hulladékgyűjtés
pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása
iskolai médiumok zöld rovatai
Az iskolai életvitel
Épüljenek be az iskola mindennapi életébe az ún. jeles napok pl. egy témanap vagy
témahét keretén belül.
Az iskolai büfé öko-büfévé alakulása, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése.
A szakmák hagyományai, ünnepei méltó megtartásra kerüljenek, legyen lehetőség
múzeum-látogatásra, vagy idős mesterek meglátogatására.
A diákönkormányzat“zöld szemmel” tevékenykedjen vagy alakítson ki egy zöld
tagozatot, mely szem előtt tartja a diákok és az iskola érdekeit. pl. iskolakörnyéki
közlekedés, higiénés viszonyok, könyvtári állomány összetétele stb.
A megvalósítási tervben a munkaközösség vezetőkkel közreműködve kidolgozni a
konkrét feladatokat.
Kapcsolatrendszer, kommunikáció
Tudatosítani kell, hogy a környezeti és az egészség nevelés közügy, a szűkebb vagy
tágabb lakókörnyezet is részt vesz benne.
Hatékonyságát és sikerét segíti és meghatározza, hogyan tudunk kommunikálni
partnereink felé.
Iskolán belüli kommunikáció:
iskolai faliújság
iskolagyűlés, rendezvények
személyes megkeresések
plakátok
internet stb.
Iskolán kívüli kommunikáció:
helyi és országos média
személyes megkeresések
kiadványok (Leőwey évkönyv)
Az iskola kapcsolatrendszere, együttműködő partnereink:
Baranya megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve – Pécsi
Kistérségi Népegészségügyi Intézet (PKNI)
Baranya megyei Rendőrfőkapitányság Ifjúságvédelmi osztálya
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Gyermek Jóléti és Családsegítő Szolgálat
PTE – ÁOK – Népegészségügyi Intézet
Nevelési Tanácsadó
Pályaválasztási Intézet
Biokom Kft.
Drogambulancia FÜGE csoport
Tett-Hely
Pedagógiai Szakszolgálat
Zöld Híd Egyesület
Duna-Dráva Nemzeti Park Oktató Központ
OMSZ
Minőségbiztosítás / Minőségellenőrzés
A környezeti és az egészségnevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt
követelményei határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Az
értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkozunk, a tanuló teljes
személyiségét fejlesztjük.
A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi
elvárások megítélésével.
Rendelkezzenek
mindazon
ismeretekkel,
szakmai
hozzáértéssel
és
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál alakítása
során mintaként szolgálnak.
Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés.
Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítanak sokoldalú,
személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet.
Adjanak alkalmat az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának.
Segítsék a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő
példáinak és a szükségszerűségeknek felismerését.
Olyan lehetőségeket biztosítsanak, hogy a tananyag legyen természetes valóságában
tanulmányozható és élményt nyújtson.
Szervezzék meg az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítsák a differenciálás
lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában.
A rendszerszemléletű gondolkodás kialakulását célozzák meg.
A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák:
a tanulói kíváncsiság megőrzését;
az aktivitás fenntartását és megerősítését;
a belső motivációs bázis fejlesztését;
az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését;
a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit;
a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak
módosítására, az új utak keresésére;
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az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás
folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények
számbavételére is.
Ellenőrző-értékelő tevékenységünk szempontjai:
Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon.
Ennek alapján lehetséges a további célmeghatározás.
Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet.
Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű
információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítve a személyes
előrehaladást és határozott instrukciókat adva a továbblépéshez.
Fontos az összefüggések meglátásának segítése.
A környezeti és egészségnevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon,
mint a tantárgyi tudás. Az sem egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi
nevelés eredményének! A fejlődés folyamatos követése és az iskolai célokkal történő
összevetése alapvető nevelői kötelesség. Tanulóink neveltségi szintje és beállítódásának
értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként jelenjék meg.
Eredményvizsgálatunk
Egyes tanulók esetében
az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulására
a szociális képességek alakulására
a beállítódások és értékorientáció fejlődésére
a csoporthelyzet megismerésére
a konfliktuskezelés módjára irányul.
Osztályközösségek esetében
a csoportviszonyok alakulásának
a közvéleménynek, a morális gondolkodásnak
az informális kapcsolatrendszernek
a tevékenységrendszernek a megismerésére irányul.
Eredményvizsgálati módszereink a következők lehetnek:
folyamatkövető megfigyelés
célzott megfigyelés
helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat)
tevékenységelemzés
egyéni és csoportos megbeszélés, interjú.
A nevelői követelmények teljesítéséről az intézmény belső ellenőrzési szabályzata
részletes előírásokat tartalmaz.
Választott módszereink lehetnek:
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a személyiségjellemzők és a feladatellátás minőségének megfigyelése
spontán és irányított személyes beszélgetések
írásos felmérés, illetve kérdőíves vizsgálat
nevelői teljesítmény és dokumentáció elemzése
a helytállás aktivitásának és minőségének követéses vizsgálata
Az értékelés célja:
A tanulók észlelési tudatossága, ismereti, környezeti etikája, állampolgári cselekvési
készségei hogyan fejlődtek
A program hatékonyságának meghatározása
A tantervi tartalom egységének és értelmes sorrendiségének ellenőrzése
Annak meghatározása, hogy a tanulók hogyan fogták fel a tapasztalatokat, hogyan
válaszoltak azokra és azok miképp hatottak rájuk
A tanárok és diákok hogyan fogadták az új tanítási stratégiákat illetve tanulási
tevékenységeket
A program költséghatékonyságának meghatározása
A közvélemény a tanulók tevékenységének eredményeképp bekövetkezett
változásának meghatározása
Pedagógus-továbbképzések
Az iskola vezetősége szorgalmazza, hogy minden munkaközösségből legyen olyan
tanár, aki környezeti, illetve egészség neveléshez kapcsolódva akkreditált
továbbképzésen vesz részt.
A fizikai és adminisztratív dolgozók számára iskolai szintű tájékoztatás szervezése
az iskolai környezeti, egészség nevelési program megismertetésére, beszélgetés
feladataikról és lehetőségeikről a szemléletmód formálásában.
Belső (helyi) továbbképzés
Értekezlet valamilyen meghatározott témában, melyre a pedagógusok készülnek fel.
Tanulmányutak
Továbbképzés az iskolában meghívott vagy helyi szakértő segítségével az egész
tanári kar és a többi dolgozó számára.
Külső továbbképzés
Részvétel környezeti, illetve egészségi neveléssel kapcsolatos akkreditált
továbbképzéseken (pl FÉK program). Meg kell tervezni, egy évben hány főt küld
továbbképzésre az iskola, és milyen hiányterületek vannak, amihez jó lenne, ha a
tantestületből értene valaki.
Környezeti és egészségnevelési program összegzése
Osztályfőnöki órák lehetőségei
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Önismeret – jellemformálás, önértékelés, személyiségformálás
Személyiségtípusok
Konfliktuskezelés
Kommunikációs készség fejlesztése
Egészség-tudat, termékenység-tudat kialakítása
Barátság, szerelem, párválasztás
Választás - döntés
Szeretettípusok
Az önuralom és a lemondás értéke
Elköteleződés, hűség
Fogyatékkal élők – elfogadás, együttlét
Család, családtervezés
Az Élet tisztelete
Abortusz-prevenció
Drog-prevenció – kortárs-oktatók
Nagyobb családunk – a nemzetünk
Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás a háztartásban
Egészség-napok tematikája
Önismeret
Helyes táplálkozás
Drog-prevenció
AIDS prevenció
SZTB
Gerinc-prevenció
Egészségügyi szűrések
Korai betegségfelismerő egészségügyi szűrővizsgálatok
Bőrgyógyászati szűrés
Sport-nap (ld.5. sz. melléklet)
Terepgyakorlat, terepnapok
Szemléletformáló, szokáskialakító háttér feladatok:
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése (szárazelem, műanyagpalackok)
Önkéntességre épülő programok szervezése, felkínálása
Az egészségnevelési és környezeti nevelési program megvalósítása elsősorban a
tantestület elkötelezettségén, a személyes példamutatáson és azon múlik, hogy mennyire
sikerül a családokat az általunk képviselt értékek és követelmények mellé állítani.

115

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

13. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
Esélyegyenlőségi programunk célja, hogy biztosítsuk az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését, segítsük az iskola szolgáltatásaihoz való hozzáférés
egyenlőségének lehetőségét a szelekciós mechanizmusok csökkentésével. Célunk a
sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességének javítása innovatív pedagógiai
eszközök alkalmazásával. Fontos szerepet játszik továbbá ezen a területen a kisebbségi
kultúrából érkező tanulók számára a multikulturális tartalmak, elemek beépítése a helyi
tantervbe. Az oktatási esélyegyenlőség két dimenziója az igazságosság és a befogadás. A
multikulturális nevelés értékeit szem előtt tartva mindent elkövetünk azért, hogy a
személyes és társadalmi körülmények, szociális helyzet, etnikai származás, vallási
hovatartozás ne jelentsen akadályt az oktatási lehetőségek kihasználásában. A befogadás
(inklúzió) azt fejezi ki, hogy a tanuló a számára legmegfelelőbb körülmények között
bontakoztathassa ki egyéni képességeit, individuális szükségleteihez mérten sajátíthassa
el a tananyagot.
A szerető család mellett az iskolai közösségben tapasztalt bizalom bír a legnagyobb
jelentőséggel a kölcsönösséget, szolidaritást, együttműködési készséget tanúsító érett,
autonóm emberi személy kialakulásában. Ha lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanuló
megtalálja saját és mások értékeit, az elfogadáshoz és együttműködéshez vezet.
Iskolánkban hangsúlyos a közösségen belüli segítségnyújtás fontossága, a tolerancia és
empátia fejlesztése. Támogatjuk a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti
elfogadó és segítőkész magatartást. Az iskola nyitott a sérült gyermekek befogadására.
Alapvető céljaink megvalósulásakor szem előtt tartjuk tanulóink mindenekfelett álló
érdekeit, személyiségük tiszteletét, az esélyegyenlőség megteremtését és a hátrányos
megkülönböztetés elkerülését. A hátrányos helyzet önmagában nem veszélyezteti az
egészséges személyiségfejlődést, de a frusztrációk sorozata belső hátránnyá válik.
Az intézményi integráció pedagógiai eszközei:
 az árnyalt értékelés
 a kooperatív tanulás
 kompetencia alapú oktatás
 heterogén csoportok létrehozása
Feladataink, hatékony intézkedések:
 Az esélyegyenlőség biztosításában minden pedagógus kollégánk szerepet vállal. Az
osztályfőnökök felelőssége különösen nagy, de a tanulói veszélyeztetettség
felismerésében, jelzésében az egész tanári kar felelős.
 Az iskolai rendszer figyelembe veszi a család rendszerét, folyamatos a
kommunikáció a tanuló családjával. A családlátogatás, a fogadóóra, a szülői
értekezlet, a segítő beszélgetés ezt szolgálja.
 Mentálhigiénés csoportunkban együttműködik az iskolapszichológus, a gyermekés ifjúságvédelmi felelős és a fejlesztő gyógypedagógus. Fogadóórájuk, az iskolai
fejlesztés, a segítő beszélgetés a konzultációs szobában történik.
 Az iskolaorvos, a védőnő sokat tesz a veszélyeztetettség korai kiszűrésében.
 A HH és HHH tanulók és szüleik figyelmét felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás igénylésére. Szeptemberben hirdetjük az Útravaló Programot, nyomon
kísérjük a pályázati lehetőségeket.
 Az SNI tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátásban részesülnek.
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A tartósan beteg tanulóknak az iskola biztosítja a szükségleteiknek megfelelő
gondoskodást.
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk a szociálisan rászorult diákoknak.
A DÖK aktív szerepet játszik az iskola életében, a diákok részeseivé lesznek sorsuk
irányításának, gyakorolják az önérvényesítést. Megtapasztalják, hogy választhatók
és választók a diákönkormányzatba, és van egy érdekképviseleti fórumuk.
Az iskola jó tárgyi felszereltségével nagyban hozzájárulhat a szociális
problémákkal küszködő tanulók gondjainak enyhítéséhez.
A személyiség súlyos torzulása esetén, amennyiben a korrekció meghaladja
szakmai kompetenciánkat, más szakemberek segítségét kérjük.
Szorosan együttműködünk a közoktatáshoz kapcsolódó intézményekkel és civil
szervezetekkel.
A szülő kérésére egy alkalommal az iskola igazgatója engedélyezheti az adott
évfolyam megismétlését az érvényben lévő jogszabályok szerint.

Az esélyegyenlőséget segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk alapelvei:
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során minden esetben a gyermek
érdekeit kell szem előtt tartani, ezt semmilyen más érdek nem előzheti meg. Minden
gyermeket megillet a védelem, ha bármilyen problémája van, ami fejlődésére
kedvezőtlenül hat. A gyermekek védelme során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés. Tiszteletben tartjuk a törvényekben megfogalmazott gyermeki
jogokat, az adatkezelés szabályait, és védelmet biztosítunk tanulóink számára az erőszak
minden formájával szemben. Ifjúságvédelmi munkánk központi elemei a prevenciós és
korrekciós tevékenység.
Ifjúságvédelmi munkánk kiemelt célja a társadalmi leszakadás megakadályozása.
Feladatunk tehát a szociális hátrányokkal küzdők, a HH, a halmozottan HH, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM), valamint a megismerő funkciók
vagy a viselkedés fejlődésnek organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő (SNI) tanulók gyerekek integrációjának biztosítása,
szocializációjuk elősegítése. Ennek érdekében segítségnyújtásunk a különös bánásmódot
igénylő és sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteihez igazodik. A tehetséges,
kiemelkedő képességű tanulók, valamint a tartósan beteg tanulók külön célcsoportot
képeznek, egyéni bánásmód, törődés illeti meg őket. Minden tanuló számára biztosítjuk
az esélyt a fejlődéshez.
Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:
Olyan környezetet biztosítunk, amelyben a tanulók jól és biztonságban érzik
magukat, védettek a külső és belső ártalmaktól, agressziótól. Szoros kapcsolatot tartunk
a családdal. Szükség esetén igénybe vesszük a szakszolgálatok segítségét. A törvényben
megfogalmazott szülői jogokról és kötelességekről írásban tájékoztatjuk a szülőket. A
tanulók adatainak továbbításánál és az adatkezelésnél szigorúan betartjuk a törvényi
előírásokat. Az iskolai teljesítmény mérésénél, értékelésénél önmagához képest is
figyelembe vesszük a tanuló fejlődését, képességeit, készségeit, erősítjük az egyéni
kiemelkedő tehetségeket. Pedagógiai munkánkkal hozzájárulunk az iskolai kudarcok
csökkentéséhez.
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Kiemelt feladatok:
 Helyes önismeret és énkép kialakítása
 hatékony gyermek-és ifjúságvédelem
 fogadóóra tartása, elérhetőség
 részvétel szülői – és SZM - értekezleten
 hátránykompenzáció és prevenció, intervenció, korrekció
 családlátogatás, környezettanulmány
 tanulási zavar szűrésének, felülvizsgálatának szervezése
 foglalkozás deviáns tanulókkal
 szakemberhez delegálás
 a HHH eredményes oktatása, szociális hátrányaik kompenzálása, oktatási
sikerességük javítása
 együttműködés az iskolai jelzőrendszer tagjaival (iskolapszichológus,
fejlesztőpedagógus, iskolaorvos, védőnő)
 az AJTP diákjainak mentorálása
 DÖK patronálása
 veszélyeztetett tanulók gondozása (családon belüli agresszió, testi-, lelki-szexuális
bántalmazás esetén)
 átmeneti –és tartós nevelésbe vett tanulók és nevelőcsaládjaik gondozása
 a hiányzás fokozott figyelemmel kísérése
 diszkriminációmentes oktatás-nevelés
 empatikus, elfogadó, befogadó és toleráns légkör, inkluzív szemlélet megteremtése
 szociális kompetenciák fejlesztése
 individuális szükségletekre épülő oktatás – nevelés
 egyéni és kiscsoportos képességfejlesztés, egyéni fejlesztési terv alapján
 drogprevenció
 önkéntes munka segítése, koordinálása
 az önkormányzattól rendszeres / rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylése
 szociális-, anyagi támogatás: normatív -, étkeztetési-, tankönyvtámogatás
 segítő -, mentálhigiénés beszélgetés diákokkal
 egyéni tanrendű (korábban magántanulók) tanulók gondozása
 ösztöndíj-kérelmek továbbítása
 kapcsolattartás társ- és segítő intézményekkel (kollégiumok, gyermekjóléti
szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, gyámhivatal, Gyermekvédelmi
Központ)
 pályaorientáció (szervezés, diákok kísérése pályaválasztási tanácsadóba)
 osztályfőnöki órák tartása (szeptemberben meghatározott témák szerint)
 esetmegbeszélés kollégákkal
 beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdők segítése
 pályázatfigyelés, pályázatírás
 fegyelmi tárgyalásokon való részvétel
 az igazolatlan hiányzók, alulteljesítők gondozása
 folyamatos továbbképzés, szabadidős programok szervezése
 bukott, tanköteles tanulók mentorálása
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14. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium az ország, a régió és a város kiemelkedő
eredményeket hozó középiskolája. Az eredmények a nevelés-oktatás folyamatának teljes
vertikumában jelentkeznek, a készségek általános fejlesztésének apró, de nagyon fontos
lépcsőfokainak elérésétől, a sportteljesítményeken és a művészeti díjakon át, a
tanulmányi versenyeken elért eredményekig. Egyúttal a közösségi-kulturális élet
rendkívül differenciált rendezvénysorozata árulkodik a szociális kompetencia
fejlesztésének magas nívójáról. Mindezek az eredmények részben a tanórákon, részben a
tanórákon kívüli tevékenységek során érlelődnek, hála a klasszikus gimnáziumi
pedagógiai kultúra hagyományos eszközeinek, a frontális osztálymunkák során gyakorolt
kiváló retorikai tanári adottságoknak. Másrészt köszönhető ez az eredményesség
azoknak a sajátos pedagógiai módszereknek, amelyeket az iskola különböző pedagógiai
műhelyeiként működő innovatív munkaközösségek, valamint a kreatív tanáregyéniségek
alkalmaznak.
Drámapedagógia
Oktatási rendszerünk nyitott a drámapedagógia értékeire, és utakat keres arra, hogy
e pedagógiát alkalmazva
 egyrészt a normál tanórákat tegye hatékonnyá és élményszerűvé
 másrészt a speciális programokba beépítve hasznosítsa
 harmadrészt, mint önálló tantárgyat beépítse az oktatási rendszerbe és az új típusú
érettségi struktúrába.
A Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban több mint másfél évtizede vert gyökeret a
dráma, így nagy rálátásunk van működésére, eredményeire. Tapasztalataink segítségével
rendszerbe foglaltuk a drámapedagógia, mint módszer, tanulási terület és szabadidős
tevékenység helyét és szerepét a középiskolánkban.
A dráma egyrészt egy módszer, mely bármilyen tanulási terület szolgálatába
állítható, lényege, hogy a diákok aktív érzelmi bevonásával a tanulás élményszerűségét –
így hatékonyságát – növelje, a tudást elmélyítse és gyakorlativá tegye. Mint módszer,
segítségünkre van a diákok személyre szabott személyiségfejlesztésében. Olyan
reformpedagógiai irányzat, mely a gyerek személyiségét globálisan (testi, lelki, szellemi
tényezőit egyaránt) látja, és nem mond le ezek szerves fejlesztéséről. Különösen az
érzelmi nevelést fontos kiemelni, mert a közoktatásban jelenlévő tantárgyak és
módszerek közül majdnem egyedüliként hangsúlyozza az érzelmi élet fejlesztésének
fontosságát, melyet összekapcsol a társas, szociális kapcsolatok elemzésével,
értelmezésével.
Másrészt a drámapedagógia a ma ismert reformpedagógiai módszerek közül az
egyik leghatékonyabb az érzelmi, szociális nevelés elmélyítésében, melyet az iskolának
egyre fokozottabban fel kell vállalnia, hiszen a társadalmi, szociális konfliktusok
kereszttüzében áll. Erre a legalkalmasabbnak a tanítási dráma tűnik, mely mindig egy
meghatározó társas konfliktust tár fel, ám a választ, megoldást nem kínálja tálcán, inkább
az ahhoz vezető utakat mutatja meg, tehát alkalmas kritikus, szabadon gondolkodó,
problémamegoldó emberek képzésére. A dráma érettségi tárgy, amelynek meghatározott
tartalma és kimeneti követelményei vannak. A dráma érettségi különösen azért fontos a
tanulóinknak, mert „önmagukat, és nem csak tudásukat” mutathatják meg.
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Iskolánkban a dráma négy területen is megjelenik, s amellett, hogy szerves részét képezi
a tantárgyaknak, sokak által választott szabadidős tevékenység, illetve érettségi tárgy.
1. Dráma mint önálló tantárgy
A dráma és tánc tantervi modul olyan gyakorlati és elméleti ismeretek tanítását
helyezi a középpontba, amely során a tanulók dramatikus tevékenységen keresztül a
színház eszköztárát, valamint a különböző színházi nyelvek elemeit tapasztalják meg. E
tárgyon belül felkészítjük őket színháztörténet, színházelmélet, drámatörténet,
drámaelmélet, színházi műfajok témakörében az érettségire.
2. Dráma az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő osztályában
Nagy eredmény, hogy az előkészítő év tanmeneti struktúrája jóval nyitottabb a
drámapedagógia értékeire, és utakat keres arra, hogy e tárgy(iasult módszer)
eredményeit a speciális programokba beépítve hasznosítsa. Az ötéves programban az
első évben a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi képzésben, informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és
tanulásmódszertani programokban vesznek részt. Az előkészítő év célja, hogy
felkészítse a fiatalokat arra a feladatra, amelyet tudatosan, de gyakran az eljövendő teher
igazi ismerete nélkül vállaltak fel: egy 4 évig tartó speciális tanulási időszakra, amelyet
nagyon megnehezítenek a család távollétéből fakadó problémák. Ehhez tud segítséget
nyújtani a dráma tárgy a személyiségfejlesztéssel, önkifejezésre ösztönzéssel.
3. Dráma a magyar-francia két tanítási nyelvű tagozaton
Az önismeret- és személyiségfejlesztés, valamint az empatikus és kommunikációs
készségfejlesztés elismerten hatékony területe a dráma tantárgy. A dráma által fejlesztett
kompetenciák nagyrészt egybeesnek a hatékony nyelvtanuláshoz szükséges fejlesztési
területekkel, tehát az intenzív nyelvtanulás bármely szintjén kiválóan alkalmazhatók a
dráma által ajánlott dramatikus tevékenységek. A nyelvi előkészítő osztályok fő
célkitűzése abban rejlik, hogy speciális tantárgyak keretében fejlesszék a verbális
kifejezőkészséget, hogy új kommunikációs technikák elsajátítására adjanak lehetőséget,
hogy ezeket a készségeket aztán a hatékony nyelvtanulás szolgálatába állíthassák. A
dráma a következő két évben az egyik franciául tanított tárgy lesz, s innentől kezdve a
dráma, mint tantárgy tartalmaival működik tovább.
4. Dráma és színjátszás, mint szabadidős tevékenység (szabadon választható kreatív
színházi műhely)
A dráma összekapcsolódik a színházzal, mint összművészeti tevékenységgel.
Egyrészt, ahogyan az érettségi követelményekből is jól látszik, itt a színház, mint
művészeti ág története és létmódja kerül előtérbe, másrészt a színházcsináláson keresztül
e művészet törvényszerűségei, tehát esztétikai szempontok érvényesülnek. Ugyanakkor
a színházművészettel párhuzamosan változó színészpedagógiák is előtérbe kerülnek,
ahol az esztétikum mellett a személyiségfejlesztés és önkifejezés is érvényesül, vagyis a
drámapedagógia lényegéhez jutunk vissza.
„Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a
köznevelési intézményekben című projekt keretében, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát
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alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú és az
epochális tanulásszervezési formákat is), valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató
munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a
szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.”
Projektmódszer
Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályaiban minden évben
projektnapot szervezünk. A tagozat előkészítő osztályának (9/AJTP) és 9-11.
évfolyamának diákjai a tanév során egyénileg vagy párokban egy általuk választott
tantárgyhoz kötve, a mentortanár által megadott témakörben projekteket hoznak létre. A
választható tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, természettudomány és a
11. évfolyamon angol. A mentortanárok a diákok tantárgyi törzsanyagához kapcsolódó
kiegészítő figyelembe veszik a feladatok meghirdetésekor, valamint a diákok a kollégiumi
hétvégéket is felhasználják a feladatok sikeres megoldásához. A projekteket változatos
módon egy projektnap keretében mutatják be a diákok az iskola és a kollégium
képviselőinek. A projektfeladat célja, hogy a diákok egy témakörben elmélyülve igényes
munkát hozzanak létre, megismerkedjenek az anyaggyűjtés folyamatával, a bemutatás
különböző formáival.
Projekt-utak Franciaországba
A magyar-francia két tanítási nyelvű képzésben minden osztály számára egy-egy
alkalommal az ötéves képzés során megszervezésre kerülnek a franciaországi utazások,
mint projektfeladatok. Az úticélok általában a Cote d’Azur és Párizs, amely helyszínek igen
gazdag lehetőségeket kínálnak a francia kultúra tanulmányozására anyanyelvi
környezetben a projektfeladatok megoldásával.
Projektoktatás a német nemzetiségi képzés során
Érettségi
A német nemzetiségi népismeret tantárgy középszintű írásbeli érettségijét egy
projekt készítése váltja ki. Az előkészítő szakaszban a tanuló témakörétől függően
beszélget a téma szakértőjével, felkészül az adatközlőkkel való beszélgetésre,
szakirodalmi szemelvényeket dolgoz fel, elemzi motivációját, kérdőívet állít össze,
elsajátítja a dolgozat megírásának technikáját. A kivitelezési szakaszban felkeresi az
adatközlőket, levéltárat, múzeumot, feldolgozza gyűjtött anyagát és elkészíti dolgozatát.
A bemutatási szakaszban leadja kész dolgozatát és a szóbeli vizsgán prezentációs anyag
segítségével röviden bemutatja munkáját. A projekt-érettségi a személyes
tapasztalatokon keresztül erősíti az identitástudatot, bővíti a diákok látókörét.
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DSD nyelvvizsga
DSD II. (Deutsches Sprachdiplom II.) vizsga szóbeli részének egyik követelménye
egy prezentációval támogatott, problémaközpontú, érvelő előadás készítése, bemutatása.
Az előkészület munkálatait és eredményeit a tanuló portfólióban is dokumentálja. A több
hónapig tartó munka számos, az egyetemen és a munka világában hasznos készséget,
elvárást fejleszt: időbeosztás, anyaggyűjtés, szelektálás, szakirodalom feldolgozása,
prezentációs anyag összeállítása, érvelés.
Hagyományápolás
„Treu den Traditionen – Hűen a hagyományokhoz” címmel rendezi meg a német
nyelvű képzés éves projektnapját. A németes osztály diákjai ellátogatnak egy baranyai
német faluba, ahol a magyarországi németek életével ismerkednek meg: pl. kézművesség,
néphagyományok, népzene, néptánc, színház, média, történelem, irodalom, nemzetiségi
oktatási intézmények. A projektnap célja, hogy közelebb hozza, kézzelfoghatóvá tegye a
diákok számára a hagyományokat, a kulturális örökséget és megmutassa nekik, hogy
miként lehet a múlt értékeit a mában hasznosítani, erősíti a nemzetiséghez, valamint a
közösséghez tartozás érzését.
Cserekapcsolatok a Leőwey Klára Gimnáziumban
A német nemzetiségi képzés és két testvériskolánk (Borg HIB Graz-Liebenau,
Rainer-Maria-Rilke-GymnasiumIcking) cserekapcsolata minden alkalommal projekt
formában valósul meg, melynek célja a két ország közötti kulturális kapcsolódási pontok
(pl. történelem, irodalom, zene, képzőművészet) megismerése, feldolgozása és
bemutatása. A projektmunka előzetes anyaggyűjtésből, közös feldolgozási fázisból és
prezentációból áll. A cserekapcsolat ilyen formája nagyban segíti a diákok közötti
kommunikáció kialakulását, ezzel a nyelvgyakorlást és többlettartalommal gazdagítja a
külföldi utakat.
A magyar-francia két tanítási nyelvű képzés során szintén fontos szerepe van a
külföldi cserekapcsolatoknak (Aix-en Provence – Franciaország; Namur – Belgium).
Terepgyakorlat
A természettudományos tagozat, valamint a biológia fakultációs képzésbe jól
illeszkednek a terepnapok, illetve a terepgyakorlatok, melynek egyik célkitűzése az
elméleti ismeretek elmélyítése, a komplex látás- és gondolkodásmód kialakítása. Ezért a
növényhatározásra, a társulástani ismeretekre, az ember és környezetének kapcsolatára
helyezzük a fő hangsúlyt, természetesen figyelve az adódó kitekintésekre.
A közvetlen iskolakörnyék élőlényeinek megismerése mellett elsődlegesen a
Mecsekben, illetve távolabbi területeken gyarapíthatjuk diákjaink faj- és cönológiai
ismeretét. A növényhatározásokat, növényelemzéseket (morfológiai leírás) a vizsgált
terület geológiájának, ökológiai jellemzőinek feltérképezése követi. Emellett az adott
terület vizeinek tisztaságáról, a talaj jellemzőiről szerezhetünk megfigyeléssel
egybekötött és kísérletes adatokat.
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Arany János Tehetséggondozó Program – tematikus kirándulások
Osztályfőnöki órák témaköreihez kapcsolódóan a tagozat diákjai kirándulásokon
vesznek részt, melyek során megismerkednek a hazánkban, a régióban élő
nemzetiségekkel, történelmükkel, szokásaikkal, mindennapjaikkal a múltban és
napjainkban. A végzős évfolyam diákjai látogatást tesznek Budapesten a Holokauszt
Emlékközpontban, innen pedig Auschwitzba utaznak, kapcsolódva az évfolyam
történelem tananyagához és az érettségi témakörökhöz. A tagozat kiemelkedő
tanulmányi eredményeket elérő diákjai évente egy hosszabb és több rövidebb tanulmányi
kiránduláson vesznek részt, amelyeken az osztálytermekben megszerzett tantárgyi
tudásukat egészíthetik ki gazdagító programok keretében (színház- és
múzeumlátogatások, csapatépítő és önismereti foglalkozások).
Angliai nyelvtanfolyam és kirándulás
Az iskola és a kollégium közös programja a 11. évfolyam diákjainak kirándulása
Angliába, melynek során a diákok nyelvtanfolyamon is részt vesznek. Ehhez a
programhoz az iskola tagozaton kívüli diákjai is csatlakozhatnak. A kirándulás egy
komplex nyelvi és kulturális élményt nyújt, hiszen a kint tartózkodás alatt a családi
elhelyezés során a tanulók bepillantást nyerhetnek átlagos brit emberek hétköznapjaiba,
anyanyelvi környezetben, a mindennapi élet szituációiban használhatják, fejleszthetik
nyelvtudásukat, megtekinthetnek történelmi, kulturális, természeti látnivalókat
Arany János Tehetséggondozó Program Művészeti Fesztiválja
Országos kulturális seregszemlénken a tagozat előkészítő évfolyamának diákjai
vesznek részt az ország minden Arany János programot működtető intézményéből.
Színvonalas egyéni és csoportos szerepléseikkel, tudásuk, tehetségük megmutatásával
lehetőségük nyílik különböző fokozatok, különdíjak elnyerésére a művészeti
kategóriákban. A főbb kategóriák: ének, zene és tánc (klasszikus, népi és modern); dráma;
képzőművészet; előadóművészet; mozgókép, vers és prózamondás.
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15. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok
meghatározásának elvei és korlátai
Az otthoni felkészülés célja:az otthoni tanulásnak nagy jelentősége van: a tanulók
számára a tanórai munka mellett szükséges és rendszeres tevékenységet kell, hogy
jelentsen. A házi feladat nem nélkülözhető a gimnazisták mindennapjaiból. A tanulók
otthoni tanulással, házi feladattal eltöltött ideje és az iskolai teljesítményük között szoros
kapcsolat van.
A házi feladat pedagógia szerepe: növeli a tanulói teljesítményeket, megerősíti az
órán hallottakat, az ismeretek rögzítését szolgálja, fejleszti a különböző készségeket,
önálló munkavégzésre nevel, erősíti a tanulói motivációt, felébreszti a kutatási, alkotási
vágyat, pontos időbeosztásra, rendszerességre nevel.
Az otthoni feladatok lehetnek:
 minden tanuló számára egységesek,
 tanulói csoportonként differenciáltak,
 egyénre szabottak.
Az otthoni felkészülés elvei: el kell érnünk, hogy diákjaink minden tanórára
felkészülten, a házi feladatok teljesítésével érkezzen. Az is nagyon fontos, hogy ne csak az
előző tanórán tanultak legyenek elsajátítva, hanem az otthoni tanulás szerves része
legyen a rendszeres ismétlés is.
A nagyobb lélegzetű feladatok (házi dolgozatok, kiselőadások, projektek,
prezentációk, önálló kísérletek/vizsgálatok) teljesítésének határidejét előre rögzítsük, de
legalább egy hétvége álljon rendelkezésre. A határidő legyen a tanulók számára is
elfogadható, reális. Ha több hasonló feladat elvégzése esik egy osztályban ugyanarra az
időpontra, a szaktanároknak kötelességük egyeztetni a teljesíthető ütemezéseket illetően.
A házi feladatok elvégzését rendszeresen kell ellenőrizni, szükség esetén a
minőségét is. Értékeléskor az iskola értékelési elveihez kell igazodni. A kiemelkedőket
jutalmazzuk.
Az otthoni felkészülés korlátai:
Nem szabad büntető jellegű házi feladatot adni. Az iskolai szünetekre, hétvégékre
nem adható a szokásosnál több - egy átlagos hétköznapi szintnél több - otthoni írásbeli és
szóbeli feladat.
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16. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
16.1. A közösségi szolgálat teljesítésének szabályai a Pécsi Leőwey
Klára Gimnáziumban
Jogszabályi háttér:
 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) paragrafusa szerint az
érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
 A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.
04.) kormányrendelet célul tűzi ki hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek iránti
szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását saját élményű tanuláson keresztül.
Ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást.
 Közösségi szerepek.
 Civil szervezetek céljai, lehetőségei, tevékenysége.
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
A közösségi szolgálat fogalma: „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”
Köznevelési törvény 4.§ (13).
Közösségi tevékenység a diákok nevelésének fontos színtere, olyan tevékenység, amely
 szolgálja a diákok demokratikus készségfejlesztését pl. környezetvédelmi kampány,
jótékonysági futás,
 melynek világos célkitűzése és eredménye van,
 melyben a diák jól érzi magát, élményként éli meg,
 melyben sikerélményre tehet szert,
 melyben közösségi élményben lehet része,
 melynek teljesítése során tapasztalati úton fejlődjenek a diákok alábbi kompetenciái:
 társadalmi felelősségvállalás
 döntéshozatal
 konfliktuskezelés
 empátia,
 elfogadás,
 együttműködés,
 felelősség,
 hiteles vezetői képesség,
 kommunikáció
 vitakészség,
 interperszonális készség,
 szociális érzékenység, valamint
 fejlődik a diákok önbizalma, önismerete, érzelmi intelligenciája, kritikai gondolkodása,
a közjó iránti érzékenysége,
 mely segíti a diákokat pályaválasztásukban, tudatos karrierépítésében,
 mely a tevékenység projekt jellege miatt fejleszti rendszerlátásukat.
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16.2. A közösségi szolgálat teljesítésének időbeni ütemezése




9. évfolyam: a diákok felkészítése a közösségi szolgálatra, esetleg a szolgálat
megkezdése,
10. évfolyam: a közösségi szolgálat teljesítése, ill. lezárása, értékelése.
11. évfolyam: indokolt esetben, pl. elhúzódó betegség, hosszabb külföldi tartózkodás
stb., esetén a hiányzó közösségi szolgálati órák teljesítése, a közösségi szolgálat
lezárása, értékelése.

16.3. A közösségi szolgálat iskolán belüli szervezeti keretei
A közösségi szolgálatot iskolai szinten a nevelési igazgatóhelyettes fogja össze:
 előkészíti a külső szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat,
 segíti az egyes területekért felelős koordinátorok munkáját,
 ellenőrzi az osztályfőnökök adminisztrációját.
A közösségi szolgálat egyes területeiért az iskola igazgatója által ezzel a feladattal
megbízott koordinátorok felelősek, akik
 feltérképezik az iskolán belüli lehetőségeket, ill. a pécsi, Pécs környéki együttműködő
szervezeteket, folyamatosan bővítik a diákok felé kiajánlott választható közösségi
szolgálati helyek listáját,
 kapcsolatot tartanak a külső szervezetekkel,
 tájékoztatják a diákokat az osztályfőnöki órákon a közösségi szolgálat egyes területeiről,
a választható lehetőségekről,
 segítik a diákokat abban, hogy az egyéniségüknek, érdeklődési körüknek leginkább
megfelelő közösségi szolgálati helyeket megtalálják,
 a diákkal kitölteti a Jelentkezési lapot, majd az összesített információk alapján elkészíti
a beosztást,
 ellenőrzik, hogy a diákok valóban teljesítették-e a naplójukban rögzített időpontban a
vállalt tevékenységet, mely alkalmanként nem lehet több 1x-3x 60 percnél. és azt
aláírásukkal elfogadják,
 felelősek a közösségi szolgálat pedagógiai feldolgozásáért (mentorálás)
 kapcsolatot tartanak a diákok osztályfőnökeivel, tájékoztatják őket a tanulók közösségi
szolgálati tevékenységének előrehaladásáról, ill. arról, ha a diák a vállalt tevékenységet
nem teljesíti.
Az osztályfőnökök
 tájékoztatják a tanév első szülői értekezletén a szülőket arról, milyen formában és
milyen időbeni ütemezés szerint kell teljesíteniük a diákoknak az 50 óra közösségi
szolgálatot,
 elvégzik a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt: rögzítik, a törzskönyvben
és év végén a tanuló bizonyítványában, hogy összesen hány órát teljesített a diák az
adott időszakban (hónapban, tanévben),
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A diákok
 szabadon dönthetnek, mely tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi
szolgálatot (az SNI-s tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a
közösségi szolgálat teljesítésétől),
 részt vesznek az előkészítő foglalkozáson /foglalkozásokon (max. 5 óra),
 a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki, melyet a szülő is
aláír jóváhagyása jeléül,
 a folytatott tevékenységéről, annak helyéről, időpontjáról, időtartamáról, személyes
tapasztalatairól naplót vezet (az ellenőrző könyvbe beragasztott dokumentációs lapon),
amelyet minden alkalommal aláírattat/lepecsételtet a tevékenység helyszínén és
aláírattat a koordináló tanárral,
 tevékenysége során együttműködik az adott tevékenységet koordináló tanárral
(koordinátorral)
 részt vesz a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozáson/foglalkozásokon
(max. 5 óra), esetleg portfóliót készít, amelyben beszámol tapasztalatairól (fogalmazás,
fotók, esetleg film, stb. formájában)

16.4. A közösségi szolgálat tevékenységi körei
a) Egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi,
e) környezet- és természetvédelemi,
f) polgári- és katasztrófavédelmi,
g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset
megelőzési területen folytatható tevékenység.
A tevékenységi köröket az iskola igazgatója által megbízott pedagógusok koordinálják.
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Záró dokumentumok
A Pedagógiai Program érvényességi ideje
Az iskola 2020. szeptember 1-től szervezi meg nevelő és oktató munkáját e
Pedagógiai Program alapján.

A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata
A Pedagógiai Programban megfogalmazott célokat és feladatokat a gimnáziumban
működő valamennyi munkaközösség véleményezte és elfogadta, azok
megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.
A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a
Pedagógiai Programban megfogalmazott általános célok és követelmények
megvalósulását.

A Pedagógiai Program módosítása
A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői,
illetve diák-önkormányzati képviselői útján javasolhatják.
A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az az igazgató
jóváhagyásával válik érvényessé.
A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptemberének
első tanítási napján kell bevezetni.

A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatalának módja és elhelyezése
A Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Pedagógiai Programja – az intézmény többi
alapvető dokumentumához hasonlóan – megtalálható az iskola honlapján.
A fenti dokumentumokról való tájékoztatás – előzetes időpont-egyeztetés után –
különösen az igazgató és az igazgatóhelyettesek kötelessége.

Pécs, 2020.05.08.
Dr. Zalay Szabolcs
igazgató
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Tantárgyi helyi tantervek

1. Tantárgyi helyi tantervek

A tantárgyi helyi tantervek külön dokumentumban, digitálisan szerkesztve az iskola
honlapján tekinthetők meg.
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2. Felsőbb évfolyamok órahálói
(A 2020/2021-es tanévtől kifutó rendszerben)




10. évfolyam: 2020/2021
11. évfolyam: 2020/2021, 2021/2022
12. évfolyam: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Arany János Tehetséggondozó Program
Heti óraszámok
10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika
Történelem

4
3

4
4

2

4
3
1
4

Angol nyelv

5

4

4

Második idegen nyelv
Informatika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Élet vitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

3
1
2
2
2
2
1
1

3

3

Összesen
Emelt szintű órák

2
2

2

0,5
1,5

5

2
1
5

2

2

1

1

1

2

2

2

36

35

34

2

2

5

Emelt szintű órák
Osztályfőnöki óra
Tanulásmódszertan
A.J. blokk
és kommunikáció

4
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Általános tantervű képzés angol specializációval
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

5

Angol

6

4

4

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

3

3

4

Etika

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

3

4

Fizika

2

2

Kémia

2

Biológia – egészségtan

2

Földrajz

2

Ének-zene

1

0,5

Vizuális kultúra

1

1,5

2

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika

1
1
5

5

5

4

4

1

1

1

36

35

35

Emelt szintű képzés
Osztályfőnöki
Összesen

2

2

Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

4
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Általános tantervű képzés német specializációval
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

5

Német nyelv

6

4

4

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

3

3

4

Etika

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

3

4

Fizika

2

2

Kémia

2

Biológia – egészségtan

2

Földrajz

2

Ének-zene

1

0,5

Vizuális kultúra

1

1,5

2

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika

1
1
5

5

5

4

4

1

1

1

36

35

35

Emelt szintű képzés
Osztályfőnöki
Összesen

2

2

Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

4
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Emelt szintű matematika-fizika képzés
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

Első idegen nyelv (angol vagy
német)

3

3

3

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

5

6

6

Etika

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

4

4

Fizika

4

4

4

Kémia

2

0

0

Biológia – egészségtan

2

2

2

Földrajz

2

Ének-zene

1

0,5

Vizuális kultúra

1

1,5

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika

2
1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

36

35

35

1

1

37

36

Összesen
Választható: első nyelv
Tényleges óraszám

35
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Emelt szintű matematika- informatika képzés
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

Első idegen nyelv (angol vagy
német)

3

3

3

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

5

6

6

Etika

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

4

4

Fizika

2

2

0

Kémia

2

0

0

Biológia – egészségtan

2

2

2

Földrajz

2

Ének-zene

1

0,5

Vizuális kultúra

1

1,5

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika

2
3

2

Életvitel és gyakorlat

4
1

Testnevelés és sport

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

36

35

35

1

1

37

36

Összesen
Választható: első nyelv
Tényleges óraszám

35
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Emelt szintű biológia-kémia képzés
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

Első idegen nyelv (angol vagy
német)

3

3

3

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

3

3

4

Etika

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

4

4

Fizika

2

2

0

Kémia

4

3

5

Biológia – egészségtan

4

4

4

Földrajz

2

Ének-zene

1

0,5

Vizuális kultúra

1

1,5

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Informatika

2
1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés és sport

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

Összesen

36

35

36

Választható: első nyelv

1

1

Tényleges óraszám

37

36

36
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Német nemzetiségi kétnyelvű képzés
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Nemzetiségi nyelv és irodalom

6

6

5

Magyar nyelv és irodalom

4

4

5

Második idegen nyelv

3

3

3

Történelem

3N

3N

4N

Matematika’

3N

3N

4N

1N

0 / 1*N

1N

1N

1N

Fizika

2

2

Kémia

2

Etika / Filozófia*
Honismeret (nemzetiségi)

Biológia’

2N

Földrajz

2N

Informatika

1

Ének

1

Vizuális kultúra

1

2N

2N

1

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1N

Életvitel és gyakorlat

1N

Osztályfőnöki

1

1

1

Testnevelés

5

5

5

4

4

35

35

Emelt szintű órák
Összesen

37
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Magyar-francia két tanítási nyelvű képzés
Tantárgyak

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

Francia nyelv

6

5

5

Második idegen nyelv

3

3

3

Matematika

3

3

3

Történelem

2

3

3

Etika

1

Biológia

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

Földrajz

2

Civilizáció

1

2

Ének

1

0.5

Vizuális kultúra

1

0.5

Dráma

2

1

Művészetek
Informatika

2

2
1

Életvitel és gyakorlat

1

Testnevelés

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

2

4

35

35

Emelt szintű képzés
Rendelkezésre álló
órakeret
Szabadon választható
Fakultáció
Matematika
Történelem
Összesen

36

2
1
1
37

37

36
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3. EFOP-3.1.2-16-2016-00001
Az intézmény 2019-ben (értelemszerűen módosítható) bekapcsolódott a Pécsi
Tudományegyetem és konzorciumi partnerei által megvalósított Köznevelés módszertani
megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – EFOP-3.1.2-162016-00001 c. pályázati program fejlesztő munkájába.
A projekt célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő
módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra
ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a
kidolgozott módszertan a pedagógusok körében történő országos elterjesztése.
Az intézmény pedagógusai a projekt keretében pedagógus-továbbképzéseken
vettek részt, az intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához
illeszkedő új módszertani fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését,
ill. a lemorzsolódás megakadályozását támogató pedagógiai módszertani eszközöket
beépíti az oktató-nevelő munkájába.
A Pécsi Tudományegyetemmel történő együttműködés alapja a projekt
megvalósítás időszakában a fenntartóval megkötött együttműködési megállapodás. A
Projekt megvalósítási időszaka 2017.01.01-2021.12.31.
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4. Legitimációs záradék

A Pedagógiai Programot:

Készítette:
Dr. Zalay Szabolcs
igazgató

Elfogadta:
Gara Szabolcs
Nevelőtestület képviselője

Véleményezte és
egyetértését kinyilvánította:

Dátum:
2020.05.08.

Dátum:
2020.05.12.

Dátum:
2020.05.25.
Dr. Kamarás Judit
Szülői szervezet képviselője

Véleményezte és
egyetértését kinyilvánította:

Dátum:
2020.05.28.
Zubán-Árvay Ábel
Diákönkormányzat képviselője

Véleményezte és
egyetértését kinyilvánította:

Flódung János
Pécsi Német Önkormányzat képviselője

Dátum:
2020.05.31.
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