
„Az igazi csapatmunka olyan, mint egy 

nagyszerű zenemű. Szólhat az összes hangszer 

egyszerre, mégsem versenyeznek egymással.  

Egyenként különféleképpen hangzanak, 

különféle dallamokat szólaltatnak meg, 

különböző időben tartanak szünetet,  

mégis egy egészként hoznak létre  

  csodálatos hangzást - szinergiát.”  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kiemelt céljaink a 2017/18-as tanévben 

 

Céljaink a nevelés területén 

A korábbi évek gyakorlatát folytatva: 

 A kulturált viselkedés normáinak kialakítása, fejlesztése. 

 A fenntarthatóság fogalmának, a környezettudatos gondolkodásnak és életmódnak 

megismertetése; igény kialakítása a környezettudatos viselkedésre. 

 Egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás igényének kialakítása. 

 A tanulói aktivitás növelése és a felelősségvállalás erősítése: részt vállaljanak az 

iskolai programok és rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. 

 Az önismeretet erősítő tevékenységek rendszeres alkalmazása, az életkornak 

megfelelő módszerek megválasztásával.  

 A szociális és a kommunikációs kompetencia fejlesztése. 

 A tolerancia erősítése, előítélet-mentességre nevelés, az egymással való 

együttműködésben rejlő lehetőségek megismertetése. 

 Egységes nevelői szemléletmód kialakítása, egységes nevelői módszerek alkalmazása 

mindennapi pedagógiai munkánkban.  

 Ebben a tanévben folytatjuk a KiVa programot. A megfogalmazott cél az iskolai, 

gyerekek közti zaklatások, bántalmazások elkerülése a megfelelő gondolkodásmód és 

magatartásminták kialakításával. 

 Érzékenyítő programok által egymás erősségeinek és gyengeségeinek megismertetése, 

a gyengeségeket elfogadó magatartás kialakulása a programokon való részvétel által. 

 

Céljaink az oktatás területén 

A korábbi évek gyakorlatát folytatva: 

 A belső mérési – értékelési rendszer működtetése a pedagógiai programunkban 

megfogalmazottak szerint. A mérések eredményeiből levont következtetések 

ismertetése a nevelési értekezleteken; a mérési eredmények és tapasztalatok 

megosztása a mérésben érintettekkel. A szerzett tapasztalatok felhasználása a további 

belső mérések során. 



 A tanulók eltérő, egyéni fejlődési ütemére alapozott felzárkóztatás és 

tehetséggondozás. 

 Tevékenység- és élményközpontú tanulásszervezési technikák alkalmazása. 

 Korszerű IKT eszközök és digitális tananyagok használata. 

 A digitális oktatási környezet további fejlesztése, ezek maximális kihasználtságával a 

tanulók digitális kompetenciájának erősítése. Interaktív tanulási módszerek 

alkalmazása a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon.   

 

Céljaink hagyományaink ápolása területén 

 

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe alkalmából, az iskola összes 

tanulójának részvételével ellátogatunk Komáromba, a Monostori Erődbe.    

 

 

         (Sean Covey) 

 

 

 


