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A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA
Az iskolai beszámoltatás, a számonkérés rendje, követelményei, formái, súlya:
-

-

-

Az év eleji felmérések csak diagnosztikus jellegűek.
Egy-egy tantárgyi egység lezárása témazáró dolgozattal történik. (A témazáró dolgozat
időpontját a tanulókkal egyeztetni kell. Egy tanítási napon csak két témazáró dolgozat
iratható.)
Az iskolai szintű tudásszint mérés – pl. a pedagógiai szakaszhatárok végén – a témazáró
dolgozatokkal azonos módon, s úgy is jelölendő.
A folyamatos szóbeli számonkérés segíti a kifejezőkészség fejlődését, a tantárgyi
szaknyelv elsajátítását, egyes tanulók számára – akiknél az írásbeli kifejezés problémát
okoz - biztosítja az elsajátított tananyagról való beszámolás lehetőségét.
Egy-egy anyag vagy rövidebb tematikus egység számonkérése írásban is történhet.
A szorgalmi feladatok, gyűjtőmunka érdemjeggyel is értékelhető.
A 3 hetet meghaladó projekt, témahét, erdei iskola tevékenységei a tantárgyakhoz,
tananyagokhoz kapcsolódnak. Motiváló célzattal, elsődlegesen szövegesen, önértékeléssel
és csoportértékeléssel értékeljük a tevékenységforma időtartama alatt a tanulók munkáját.
Tantárgyhoz kapcsolódóan a produktum, a gyűjtőmunka, a portfolió értékelésére is sor
kerülhet osztályzat formájában, amennyiben ez a tanulói motiváltságot erősíti. Erről
előzetesen a tanulókat tájékoztatni kell.
Az itt szerzett tudásanyag beépülése, ismételt tanórai feldolgozása és
számonkérése után kaphat a tanuló érdemjegyet a tantárgyi értékelésnek
megfelelően.

Az otthoni, egész napos iskolai, iskolaotthoni, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli
és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
Iskolánk törekszik az önálló tanulás képességének kifejlesztésére, a tanuló nyitottságának,
tanulási kedvének megőrzésére, kibontakoztatására. Ez az elv érvényesül a házi feladatok
meghatározásában is. Törekszünk arra, hogy az önálló feladatvállaláson alapuló egyéni és
kisebb csoportban végzett közös feladatokkal, önálló megfigyelést, adat-és
információgyűjtést, elemző munkát, véleményformálást, a vélemények ütköztetését, a teendők
közös megbeszélését, az egyéni és közös értékelést igénylő feladatokkal biztosítsuk a
továbbhaladáshoz szükséges feltételeket.
Célunk belső igényévé tenni tanulóinkban a feladatok elvégzését, s ez által önállóságra,
együttműködésre és szervezettségre neveljük tanulóinkat.
Fontos, hogy a felkészülés, az aznapi órákat figyelembe véve, zavartalan és ne megterhelő
legyen.
Hétvégére és szünidőre csak annyi írásbeli és szóbeli házi feladat adható fel, amennyi a
szokásos tanulnivaló egyik tanóráról a másikra.

A projektoktatás, témahét megkívánja az otthoni egyéni és csoportos munkával készített
produktumok elkészítését, a gyűjtőmunkát, kutatást természetesen úgy, hogy a pedagógus
ezen a területen is éljen a differenciálás lehetőségével és módszerével.

