SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS
A szem élyiségfejlesztéssel k apcsolatos pedagógiai feladatok
A pedagóguspálya szépsége abban rejlik, hogy nap mint nap gyerekek
között
élünk,
s
részesei
lehetünk
személyiségük
ezerféle
megnyilvánulásának, testi, lelki, értelmi fejlődésüknek.
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata:
· a tanulók teljes személyiségének fejlesztése
· általános emberi értékek közvetítése a tantárgyak
ismeretanyagán keresztül a különféle iskolai tevékenységek
megszervezésével.
A tanulók er k ölcsi nevelése.
Ennek érdekében:
· Megismertetjük, tudatosítjuk és meggyőződéssé alakítjuk az
alapvető erkölcsi értékeket.
· Kialakítjuk és megerősítjük a társadalmi együttélés normáit.
A tanulók ér telm i nevelése.
Ennek érdekében:
· Törekszünk az egyéni érdeklődés, képességek, hajlamok
fejlesztésére.
· Kialakítjuk és fejlesztjük az önálló ismeretszerzéshez
szükséges képességeket.
· Felkeltjük a világ megismerésére való törekvés igényét.
· Megalapozzuk a tanulók műveltségét, világszemléletüket,
világképük formálódását.
· Fejlesztjük személyiségüket a tanulók képességeinek
fejlődéséhez szükséges követelmények meghatározásával és
az ezekre épülő differenciálással.
A tanulók ér zelm i ne velés e.
Ennek érdekében:
· Kialakítjuk azokat a helyes cselekvésre és aktivitásra késztető
érzelmeket, amelyek az élő és élettelen környezet jelenségeire,
a tanulók közösségeire és önmagukra irányulnak.
· Kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre. ( szelektív
hulladékgyűjtés fontossága, légszennyezés, anyag és
energiatakarékosság, természeti kincseinkkel való helyes
gazdálkodás )

A tanulók k özössé gi (tár sas k apcsolatok r a felk észítő)
nevelés e.
Ennek érdekében:
· Megismertetjük az együttélés szabályait.
· Tudatosítjuk a társas kapcsolatok fontosságát.
· Kialakítjuk, formáljuk az együttműködési készséget,
hangsúlyozzuk a kulturált magatartás és kommunikáció
elsajátításának fontosságát.
A tanulók ak ar ati nevelése.
Ennek érdekében:
· Fejlesztjük a gyerekek önismeretét.
· Kialakítjuk önbecsülésüket.
· Irányítjuk önnevelésüket.
· Tudatosítjuk
az
önismeret
szerepét
a
helyes
pályaválasztásban.
· Hangsúlyozzuk a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság
fontosságát.
A tanulók m unk ár a nevelése .
Ennek érdekében:
· Tudatosítjuk a munka fontosságát.
· Gyakoroltatjuk önmaguk és környezetük rendben tartására
irányuló tevékenységeket.
A tanulók biztonságos k ö zlek e dés r e neve lése.
Ennek érdekében:
· Tudatosítjuk a biztonságos közlekedés fontosságát.
· Megismertetjük a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés szabályait.
A tanulók testi nevelése.
Ennek érdekében:
· Felkeltjük a testmozgás iránti igényüket.
· Törekszünk egészséges, edzett személyiség kialakítására.
· Tudatosítjuk az egészséges életmód és egészségvédelem
fontosságát.
· Törekszünk az egészséges életmód iránti igény kialakítására.
A tanulók nem zeti és állam polgár i nevelése.
Ennek érdekében:

· Megismertetjük a szülőhely és haza múltját, jelenét.
· Megtanítjuk őket a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra
tiszteletére, ápolására, megbecsülésére.
· Felébresztjük és erősítjük a hazaszeretet érzését.
· Megismertetjük az alapvető állampolgári jogokat és
kötelességeket.
· Felkeltjük az érdeklődést a társadalmi jelenségek és
problémák iránt.
· Kialakítjuk az igényt a közösségi tevékenységekben, az iskolai
és helyi közéletben való részvételre.
A szem élyiségfejlesztés k iem elt s zínter ei, szer ve zeti for m ái:
tanítási órák,
tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások,
szakkörök,
versenyek, vetélkedők, bemutatók,
ünnepségek, rendezvények,
tanulmányi kirándulások,
múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz
kapcsolódó foglalkozások.
· Tanulóink esztétikai érzékét formálja az iskolában működő
"Sugár Galéria" tárlatsorozata. Az ünnepélyes megnyitók után
több héten át megtekinthetők a kiállított művek, az iskola
nyitva áll minden érdeklődő, művészetet szerető ember előtt.
Így több funkciót is betölt: serkenti a déli városrész kulturális
érdeklődését, formálja tanulóink esztétikai érzékét, felkelti a
szép iránti igényt, aktív szerepet vállal a város művészeti
tevékenységében, otthont nyújt a különböző művészeti ágak
alkotásainak. Gyermekeinknek lehetősége nyílik a művésszel
való közvetlen beszélgetésre, munkájának megismerésére.
Galériánk kiállítói között minden tanév végén iskolánk
legtehetségesebb tanulói is megtalálhatók. A tanév során a
művészeti és rajz szakkörök keretében elkészített
legsikeresebb munkáikat bemutathatják az iskola közössége,
szüleik, valamint minden érdeklődő előtt.
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