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Alapító Okirat  

 

1. Intézmény neve: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

2. Intézmény székhelye: 8660 Tab, Templom tér 2-6. 

            

3. Intézmény telephelye: 8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

 

4. Intézmény tagintézménye:  Katolikus Óvoda 

 

5. OM azonosító: 034005 

 

6. Létesítés napja (alapító okirat kelte): 1994.március 29. 

 Működési engedély száma: 3431/1994 (Tab, 1994.április 20.) 

7. Alapító neve: Római Katolikus Püspökség, Kaposvár 

 

8. Alapító címe: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

 

9. Fenntartó neve: Kaposvári Egyházmegye 

 

10. Fenntartó címe: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

 

11. Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

12. Az intézmény oktatási munkarendje: nappali rendszerű nevelés-oktatás 

 

13. Felügyeleti szerv: 

  a / szakmai, törvényességi felügyelet:  

     Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága 

        7400 Kaposvár, Zárda u. 4. 

   b/ a fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

7400 Kaposvár Csokonai u. 3. 
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14. Működési terület:  

 Intézményünkben az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás köznevelési feladat vallási 

elkötelezettséggel a tabi lakosú, valamint a székhely települést körülvevő falvak 

gyermekei, tanulói részére. Az ide beiratkozók nem esnek területi korlátozás alá. 

 

15. Az intézménybe feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

Óvoda: 75 fő 

 

Általános iskola: 176 fő 

 

16. Iskolatípusonként az évfolyamok száma:  

Nyolc évfolyammal működő általános iskola 

 

17. Az intézmény feladata a következők szerint: 

a/Alapfeladatok: 

0911 Óvodai nevelés 

    091110    Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

    091120    Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai;  

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban. 

  091140    Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1–4. évfolyamokon 

    091211    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

    091212    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 1–4. évfolyamon 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése, 

oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe mozgásszervi, 
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beszédfogyatékos gyermek, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek. 

    091220    Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok  

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5–8. évfolyamokon 

    092111    Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

    092112    Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának 

szakmai feladatai 5–8. évfolyamon 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése, 

oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos gyermek, a 

fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás 

zavarral) küzdő gyermek. 

    092120    Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

 b/ Kiegészítő tevékenység 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

    096015     Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

A gyermekétkeztetés saját konyhán történik.  

    096025     Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben  

 

18. Az intézmény jogállása:  

Önálló jogi személy, vezetője az igazgató, aki a mindenkori megyéspüspök megbízásával 

működik. 
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19. Az intézmény ellátását szolgáló vagyon: 

8660 Tab, Templom tér 2-6. 5652m
2 

területű ingatlan. Az oktatás és az irodák céljára 

használt épületek alapterülete 2560m
2
. 

Helyrajzi szám: 204 

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 33. 1180m
2
 területű ingatlan, 627m

2
 alapterületű épülettel. 

Helyrajzi szám: 28 

Az ingatlan vagyon tulajdonosa az Utolsó Vacsora Plébánia, melyet határozatlan időre 

átadott a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda részére nevelési-

oktatási célra. 

 

20. Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

Az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó 

hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani. 

 

21. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

 Az intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező 

  szervezet vezetői felelősség mellett. 

 

22. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az igazgatót a mindenkori megyéspüspök bízza meg az intézmény vezetésével 5 év 

határozott időre. Az igazgató felett a Kaposvári Püspök gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

 

23. Az intézmény képviseletére jogosult személy neve: 

Weiszné Illés Anikó 

24. Az intézmény adószáma: 

     18761016-2-14 

25. Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: 

     11743112-20016375-00000000 

26. Fenntartó képviseletére jogosult személy neve: 

     Varga László megyéspüspök 
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27. Jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos 

alapítói, fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok: 

 

5216/2-6/2017; 

 

Dátum: Tab, 2017. május 18.     

 

 

 

........................................................  …………………………………………… 

 intézményvezető     fenntartó képviselője 
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Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

 

8660 Tab, Templom tér 2-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Arról tudják meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok,hogy 

szeretettel vagytok egymás iránt”(Jn 13,35).  
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1. BEVEZETŐ 

 

1.1. Az iskola küldetésnyilatkozata 
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Iskolai munkánk célja, hogy a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény 

életformával, s felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben. Korszerű, értékálló tudást 

biztosítsunk számukra. Megtanítsuk őket az önálló tanulásra, melyet életük során is használni 

tudnak. Megismertessük velünk nemzeti hagyományainkat, hogy globalizálódó világunkban 

is megmaradjanak magyarnak. Olyan emberekké alakítsuk őket, hogy tudjanak 

keresztényként úgy élni, hogy hasznára váljanak hazánknak és embertársainknak. 

 

1.2. A pedagógiai program törvényi háttere 

 

Egyházi törvény 

A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a 2002. évi IX. tv. 

2011.éviCXC.törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.) sz. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról 

 

1.3. Az iskola működésének törvényi alapja: az Alapító Okirat 

Az intézmény neve:  

Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

OM azonosító: 034005 

 

Az intézmény fenntartója:  

Római Katolikus Püspökség 

Kaposvár, Zárda u. 4. 

Az alapító neve, címe: Veszprémi Püspökség, Veszprém, vár. U. 6. 

 

Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 

Eredeti: 1994. március 29. 

Módosított:  1997. március 06. 

  2003. augusztus 07. 

  2004. március 22. 



12 

 

  2005.06.25. 

  2009.07.03. 

  2010.06.16. 

   

A működési engedélyt kiadó szerv: 

Tab Város Önkormányzatának Jegyzője 

A működési engedély kelte: 

194. 04. 20. 3431/1994. Módosítva: 1997. 03. 17. 853/1997.  

Módosítva: 2004. 03. 02. 742/2004. Módosítva: 2004. 04. 08. 742/2004. június 4. 

Módosítva: 2005.08.01. 2664/2005. Módosítva: 2009.11.16. 21243/2009. 

  

 

Az iskola működési területe: 

Nincs területi korlát 

 

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 

Gazdálkodás szempontjából önállóan gazdálkodó egyházi jogi személy. 

Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám: 

8 évfolyam, évfolyamonként 1-1 osztály, maximálisan 240 fő 
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2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

- Munkánkat a Katolikus Egyház tanítása szerint végezzük, ebből kifolyólag nálunk 

természetesen érvényesül az egyenlő bánásmód, a tolerancia elve 

„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” 

(CIC 803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

 a nevelő jelleg dominál, 

 a nemzeti értékeket szolgálja, 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

- Munkánkban a nevelést tartjuk elsődlegesnek 

 A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az 

erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

 Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 

mindig indokolt legyen. 

 

- Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, de számunkra ez nem a mindent ráhagyást és 

megengedést jelenti 

 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. 

Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. 

„a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók 

tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”
1
 

  

- Az oktatásban törekszünk a korszerű és időtálló ismereteket megtanítani, s olyan tanulási 

módokat, melyekkel képesek lesznek tanítványaink az önálló ismeretszerzésre, tanulásra. 

                                                           
1
        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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 Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az 

emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a 

személyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

 Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a 

pontosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt 

vevő diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

 Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.  

 

2.2. Az iskolában folyó nevelő munka értékei 

 

Az iskolában folyó nevelő munka értékei: 

 

 A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése 

 Az egyetemes kultúra közvetítése 

 Az erkölcsi érzék és a szellem-érzelmi fogékonyság elmélyítése 

felelős polgárrá nevelés 

 A tanulókban a hazafiság érzelemvilágának kialakítása 

 A reális önismeret és szilárd erkölcsi ítélőképesség megteremtése 

 A szűkebb és tágabb közösségekben találja meg a helyét 

 Tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására vagy képesség  

 Tudjon felelős döntéseket hozni 

 Legyen képes az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselekvésre, 

 Ismerje és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat 

 Tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését 

 Hitéleti és vallási ismeretek elsajátítása a helyi tantervek alapján 

 Ismerje meg és sajátítsa el az ünnepek és ünnepkörökhöz tartozó vallási szokásokat, 

értékeket 

 Alakítsa életét a római katolikus illetve saját- vallásának erkölcsi tanítása szerint 
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2.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka célja 
 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 A diákok segítése abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt 

emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, 

felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 

váljanak. 

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a 

tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének 

megalapozása. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismeretek közvetítése, alapvető 

képességek és alapkészségek fejlesztése. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrend kialakítása, illetve elősegítése. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeinek fejlesztése. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjainak és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeinek kimunkálása. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének, készségének és 

kreativitásának fejlesztése. 

 Tanítványainknak a liturgiába való aktív bekapcsolódásra való ösztönözése. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatásának példaként való állítása diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

 A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre nevelni: - az igazság és 

igazságosság, a jó és a szép iránt.  

 A szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi társas és testi képességek fejlesztése a 

harmonikus személyiség kibontakoztatásához.  
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2.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

- A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e 

téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 
2
Ezért iskolánk feladata:  

- Az egyéni életélmények szerzésének, az egyéni képességek kibontakozásának elősegítése a 

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában 

és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei 

iskola, iskolaújság, stb. 

- A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének, a morális 

kérdések megítélésének fejlesztése osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 

intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

- Az egyéni képességek kibontakozásának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal 

történő támogatása. 

- A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

teremtése.  

- Szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

- A személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakításának és érzelmi-

szellemi megerősítésének elősegítése, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok 

alapján. 

 

- Nevelő-oktató munkánk feladatai az alábbi területekre terjednek ki: 

 

 A személyiség fejlesztése 

 A személyiség fejlesztése 

 A beilleszkedési, magatartási problémák megoldása 

 A közösség építése, fejlesztése 

 Iskolai közösségek, hagyományok 

 Gyermek és ifjúságvédelem 

 Szociális hátrányok leküzdése 

 

 

                                                           
2
 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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 Képesség kibontakoztatását célzó feladatok 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 

 Egészségnevelés 

 Környezeti nevelés 

 Testi nevelés 

 Esztétikai nevelés 

 Tantárgyi programok kidolgozása 

 Hitéleti nevelés 

 

Alkalmai: 

Hétköznapi közös szentmisék, hittan órák, lelki napok, Szent Gellért nap, vasárnapi 

szentmisék, családos misék, lelki áhítat, közös imádkozás tanítás előtt és után, 

imádkozás ebéd előtt és után, az egyházi ünnepek megünneplése 

A helyi tantervekben is megjelenik a katolikus szellemiség. 

 

2.5. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 

 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. 

 

 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 

kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 

jutalmazást, stb. 

 

 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 

nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött 

szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 
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 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.). 

 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás, stb.). 

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 

 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 

 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás); szóbeli és írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói 

figyelmeztetés, intés, rovás; nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos 

osztályba való áthelyezés. 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

 

2.6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 

lesz a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ 

világossága." (Mt 5,14) 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 

mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket 

és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a 

nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, 

hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony 

is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:  
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- A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi képességek, az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére, az egész életen keresztül való tanulásra való 

törekvés igényének kialakítása. 

 

- A tanulók erkölcsi nevelése 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, 

a keresztény erkölcs tanítása szerint. 

Felelősség tudat elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elmélyítése. 

Önálló gondolkodásra és a majdani önálló felelős életvitelre történő felkészülésük 

segítése. 

Kötelességtudat, a munka megbecsülése, mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, a 

tisztelet, tisztesség, a korrupció elleni fellépés, türelem, megértés, elfogadás 

készségeinek megalapozása, fejlesztése. 

 

- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Megalapozott önismeret kialakítása.  

Az empátia képességeinek fejlesztése. 

A kulturált egyéni és közösségi élet, mások megértése, tisztelete, szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakítása. 

 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció 

elsajátítása.  

 

- A tanulók akarati nevelése 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatása. A kitartás, a 

szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása.  
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- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A szülőhely, a lakóhely, a haza múltjának és jelenének megismertetése. A helyi, a 

nemzeti hagyományok, a kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése, kialakítása. 

 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A főbb állampolgári kötelességek és jogok megismertetése. A társadalmi jelenségek és 

problémák iránti érdeklődés felkeltése. A közösségi tevékenységekre, az iskolai és a 

helyi közéletben való részvételi igény kialakítása.  

A nemzeti öntudat erősítése, az egyéni célok és a közjó közötti összhang teremtése. 

 

- A tanulók munkára nevelése 

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

a környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.  

 

- A testi és lelki egészségre nevelése 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a helyes táplálkozás és a testmozgás iránti 

igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása.  

A környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló, cselekvésre 

és aktivitásra késztető helyes érzelmek kialakítása.  

A családdal együttműködve a tanulók felkészítése az önállóságra, 

betegségmegelőzésre, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében.  

A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése.  

 

- A családi életre nevelés 

A harmonikus családi minták közvetítése. A családi közösségek megbecsülése. 

Ismeretek közvetítése a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére.  

 

 

 

 



21 

 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítása. Az együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás képességének fejlesztése.  

 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Felkészítés a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. A közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésének és gyarapítására nevelés.  

 

- Pályaorientáció 

Az iskolának a tanulók életkorának igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó kép 

kialakítása a munka világáról. 

 

- A tanulás tanítása 

Érdeklődés felkeltése a tananyag iránt.  

A módszerek (megfigyelés, kísérlet, könyvtárhasználat, stb.) helyes alkalmazása. 

 

- A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.  

 

Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

- Kialakítandó személyiségjegyek: 

 A helyes önértékelés  

 Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

 Józan, megfontolt ítélőképesség  
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 A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 A szelídség, az alázat, a türelem  

 Alaposság kialakítása  

 A mértékletesség 

 A bűnbánatra való készség 

 A belső csendre, elmélyülésre való igény  

 Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

 

- Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

 Alapos, rendszeres és pontos munka. 

 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

 A házirend felelős betartása. 

 

2.7. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Célja: 

 

Minden gyermek részesüljön az intézményben eltöltött időben a teljes testi-lelki jólétét, 

egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztési tevékenységben. 

Feladatok: 

 

 A tanulók testi, lelki és szellemi egészségének megalapozása, harmóniájának 

megteremtése, az egészséges életmód kialakítása és megtartása. 

 

 Az életvezetési képességek fejlesztése (konfliktuskezelés, családi életszerepek 

tisztázása, érzelmi intelligencia fokozása). 
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 A tanulók felelősségérzetének fejlesztése az egészségük megőrzésében (egészséges 

állapot örömteli megélése, egészséges táplálkozás, mozgásgazdag életmód, 

személyi higiéné, járványügyi és élelmiszerügyi biztonság, a környezet (háztartás, 

iskola, közlekedés) veszélyes anyagainak kezelése, felismerése, tárolása). 

 

 A tanulók felkészítése a stresszhatások feldolgozására (konfliktuskezelés, 

stratégiák, a szabadidő hasznos, aktív eltöltésének módjai, ezek megszervezése; 

felkészítés a gyalogos és tömegközlekedésre, utasbaleset megelőzés). 

 

 A környezeti és egészségtudatosságuk erősítése. (A nemzeti parkok és 

tevékenységük megismerése, a település környezeti problémáinak feltérképezése, a 

gyermekkori betegségek felismerése, megelőzése, egészséges ételek készítése). 

 

 A mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára (életmódsport, 

életminőség sport megismertetése, légzésgyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok). 

 

 Viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának 

megelőzése. 

 

 A bántalmazás és iskolaerőszak megelőzése.  

 

 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

 

 A személyi higiénia alapvető követelményeinek elsajátítása. 

 

2.8.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

2.8.1. Elvek  

 

Iskolánk tanárai, dolgozói és tanulói alkotják az iskola közösségét. Ennek a közösségnek 

mindenki, életkorának és státuszának megfelelően, felelős tagja. Mindnyájan azért kell, hogy 

dolgozzunk, hogy közösségünk minél jobban megvalósíthassa a krisztusi eszményeket. Az 

iskolai közösség tagjai tevékenységük nagy részét kisebb közösségeken belül végzik. Ezek 

közül a tantestület és az osztályközösség kiemelkedő jelentőségű.  
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A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, 

lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások 

 Diák önkormányzati munka 

 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi 

és a munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni 

munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség 

érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket 

koordinálni tudja. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit 

megélését. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, 

hogy a különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, 

erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. 

 A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, 

kézműves, stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősséget. 
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A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét 

célokat, amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, 

egyházi személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az 

önfegyelmet, az együttműködést. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, 

pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

2.8.2. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. 

 

Kapcsolatok: 

Püspökkari Konferencia, Püspökkari Titkárság 

Római Katolikus Püspökség Kaposvár, mint fenntartó 

A városi és vidéki önkormányzatok 

Tab Város Jegyzője 

Katolikus Óvoda 

Művelődési Központ 

Gyermekjóléti Szolgálat (Tab, Petőfi S. u. 4.) 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (Budapest, Városligeti fasor 42.) 

Helyi oktatási intézmények 

Egészségügyi Szolgálat 

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Tagintézményének Rudnay Gyula 

Szakképzője  (Tab, Virág u. 12-14.) 

Takáts Gyula Többcélú Intézmény 

Városi Könyvtár 

Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézete (Kaposvár, Bajcsy Zs. 

10.) 
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A fenntartó:  

 

- Jóváhagyja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pedagógiai Programot, az 

Intézményi Minőségirányítási Programot, a Házirendet, az Esélyegyenlőségi Tervet és 

az intézményi szabályzatokat.  

- Működteti az iskolát. 

- Jóváhagyja és ellenőrzi az iskola költségvetését. 

- Megbízza az igazgatót. 

- Felügyeleti jogokkal rendelkezik, fellebbezési hatóság az igazgató és a nevelőtestület 

döntései felett. 

- Az éves munkatervet és az éves beszámolókat jóváhagyja. 

 

Az intézmény vezetője megküldi a fenntartónak a szokásos jelentéseket, statisztikákat, és 

minden rendkívüli eseményről köteles értesíteni. 

 

Iskolánkban a gyermekvédelem körében felmerülő problémák jelzése minden pedagógus 

feladata. Az osztályfőnökök jelzik a problémát az igazgató felé, aki kapcsolatot tart a 

Gyermekjóléti Szolgálattal. Az osztályfőnökök rendszeresen beszámolnak 

formanyomtatványon a Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott tanulók tanulmányi 

előrehaladásáról, folyamatos és akkut problémáiról. Tájékoztatják az új segítségre szorulókat. 

A Gyermekjóléti Szolgálat meghívja értekezleteire az igazgatót. 

 

Iskolánkban két szakmai munkaközösség működik, egy alsó tagozatos, és egy osztályfőnöki 

munkaközösség. Mivel minden évfolyamban egy osztály működik, a Pedagógiai Programban 

a további évekre is csak ennyit tartunk szükségesnek. 

A szakmai munkaközösségek feladatait a közoktatási intézmény Pedagógiai Programja és 

Éves Munkaterve irányozza elő. 

 

A szakmai munkaközösségek az alábbi tevékenységeket folytatják: 

- Javítják az intézményben folyó oktató-nevelő munka szakmai színvonalát, minőségét. 

- Fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. 

- Kialakítják a közel egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszintjét. 
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- Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására.  

- Figyelemmel kísérik és támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját. 

- A pályázatokon, tanulmányi versenyeken való részvétel megszervezése. 

- A javító, illetve osztályozó vizsgák kikérdezéseinek összeállítása, értékelése. 

 

Együttműködésük, kapcsolattartásuk rendje: 

 

 

A szakmai munkaközösség munkáját a munkaközösség vezető irányítja. Munkájukat a 

munkaköri leírás alapján végzik. A munkaközösség vezetőjét az igazgató bízza meg a 

munkaközösség véleménye alapján. A megbízás többször meghosszabbítható. A 

munkaközösségek az iskolai munkaterv és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján 

összeállított éves munkatervek szerint tevékenykednek.  

A szakmai munkaközösség dönt szakterületén: 

- a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 

- továbbképzési programokról, 

- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 

A szakmai munkaközösség szakterületét érintően véleményezi a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz továbbfejlesztésére.  

A szakmai munkaközösség véleményét, szakterületét érintően be kell szerezni  

- a pedagógiai program elfogadásához, 

- a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához. 

 

Az iskolai munkaközösségek kapcsolattartási rendje: 

 

1. az iskolavezetés 

Az igazgatóhelyettes az alsós és a felsős munkaközösségek kapcsolattartásáért felel. Az 

igazgatóhelyettes a munkavégzéshez szükséges információkat átadja  a munkaközösség 

vezetőknek, melyet a továbbítanak a munkaközösség tagjainak.  

A munkaközösség vezetők ellenőrzik és aláírják a tanmeneteket.  

 

2 a munkaközösség vezetők kapcsolattartás rendje 

A munkaközösség vezetők elkészítik az éves munkaterveket az iskolai éves munkaterv 

alapján, és leadják az igazgatóhelyettesnek.  
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A szakmai és pedagógiai feladatok elvégzésében a munkaközösségek közötti 

kapcsolattartásért a munkaközösség vezetők felelnek. 

A tanévzáró értekezleten szóban vagy előzetesen írásban beszámolnak a munkaközösség elért 

eredményeiről, elvégzett munkájáról és a feladatok teljesítéséről.  

 

Kapcsolattartásért 

felelősek 

Kapcsolattartás 

módja 

Kapcsolattartás 

gyakorisága 

Értékelés Dokumentálás 

módja 

Munkaközösség 

vezetők 

Szervezett 

megbeszéléseken 

és napi 

munkakapcsolatban 

Munkaközösség 

vezetők 

megbeszélése 

napi 

gyakorlatban 

folyamatosan 

Igazgatóhelyettes 

értékelés szóban 

és írásban az 

éves pedagógiai 

értékelésnél 

Feljegyzés, 

jelenléti ív 

 

A munkaközösségek és az iskolavezetősége közötti kapcsolattartás rendje: 

 

A munkaközösség vezetők, az igazgató, a helyettesek, a gazdasági vezető minden hónap első 

hétfőjén vezetőségi értekezletet tartanak az aktuális feladatokról. Megbeszélik a következő 

havi programokat és feladatokat. A havi program minden irodában kifüggesztésre kerül a 

hónap elején. A munkaközösség-vezetők továbbítják az információkat a nevelőtestület tagjai 

részére.  

 

2.8.3.  Az iskola vallási élete, ünnepei, hagyományai 

 

A katolikus iskolában kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit 

ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak 

megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás „ alapvetően 

különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a 

vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye.’’ ( Kat. Isk. 50.) 

Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell 

lenni a gyerekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor 

Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében. 
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Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi életbe 

beépülő lehetőségek: 

 

o A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, 

Te Deum). 

 Napi ima: reggel a tanítás kezdete előtt az iskola összes tanulója közös reggeli imával 

kezdi a napot, melyet az órát tartó tanárral együtt mondanak. 

 Az utolsó óra után, osztálykeretben közös imát mondunk. 

 Az étkezések előtt és után közös imát mondunk. 

 A hét egy napján közös reggeli diákmisén vesznek részt a tanulók tanáraikkal együtt. 

 A kiemelt egyházi ünnepeken - akkor is, ha hétköznapra esnek - szentmisén vesznek 

részt az iskola tanulói, tanárai, dolgozói. 

 A vasárnapi szentmiséken minden gyermek és nevelő a saját plébániáján vesz részt. 

 A misén résztvevő gyermekek olvassák fel az olvasmányt, könyörgést. 

 Alkalmanként a szülői értekezleteken az iskola hitoktatói közül valaki, szól a 

szülőkhöz a vallásos neveléssel kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni. 

 Az iskola rendszeresen járatja a katolikus újságokat, folyóiratokat. 

 

   A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és 

stabilitást adnak. 

2.8.4. Ünnepeink 

A tanév jeles napjai 

- Veni Sancte és tanévnyitó 

- Te Deum, tanévzáró és ballagás 

- lelki napok, lelki gyakorlatok, gyónási alkalmak 

- farsang 

- anyák napja 
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Egyházi ünnepek 

-jan. 18. Árpád-házi Szent Margit,   

-febr.- márc. NAGYBÖJT, HÚSVÉT  

-febr. 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony, 

-márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony, 

-máj.-jún. Pünkösd,   

-szept. 12. Mária nevenapja,   

-szept. 24. Szt. Gellért a katolikus iskolák napja , 

-okt. 08. Magyarok Nagyasszonya,   

-nov. 01. Mindenszentek,   

-nov. 02. Halottak napja   

-nov. 05. Szt. Imre,   

-nov. 19. Árpád-házi Szent Erzsébet,   

-dec. 06. Szt. Miklós 

-dec. 08. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása, 

-dec. Adventi gyertyagyújtások, KARÁCSONY 

 

 

Állami ünnepek és emléknapok 

jan. 22. A magyar kultúra napja 

febr.25. Kommunista és egyéb diktatúráinak 

áldozataira emlékezés 

márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

ünnepe 

ápr.16. A holokauszt áldozataira emlékezés 

jún.04. Nemzeti összetartozás 

okt. 06. Aradi vértanúk emléknapja 

okt. 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
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2.8.5. Az ünneplés módjai 

 

Az ünnepek, jeles napok évenkénti pontos megünneplését a mindenkori éves munkaterv 

tartalmazza, amely a törvényi előírásokat és az iskolai hagyományokat figyelembe veszi. 

 

2. 9.  A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

 

Minden pedagógus tudatában legyen annak, hogy élete példájával nevel. Ez igaz az iskola és 

az iskolán kívüli magatartására is. Az iskola tanulóitól illetve azok szüleitől jogtalan előnyt 

nem fogadhat el. A hivatali titok megőrzésére az iskola minden dolgozója köteles. Az iskola 

egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és keresztény kibontakozását.  

 

Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról nem szabad megfeledkeznie. 

Feladatainak ellátásában esetleges akadályoztatását időben jelezze! Óra elhagyását csak 

komoly indok alapján, az igazgató beleegyezésével tegye. 

 

Munkaköri kötelességei: 

- kötelező óraszámban képességeiknek megfelelő oktatás 

- a tanítási órákra való felkészülés 

- hatékony nevelési és oktatási módszerek alkalmazása a sikeres munka érdekében 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák 

adminisztrálása 

- a PP-ban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatainak teljesítése 

- a hivatali titok megőrzése 

- a hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása 

- az osztályozó, az osztály- és a javítóvizsgák lebonyolítása 

- a kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása 

- a tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 

- a vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete 
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- az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladatok 

ellátása 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

- a szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása 

- pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves 

munkatervben meghatározott rendezvényeken 

- részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint 

folyamatos önképzés 

- a tanulók felügyelete az óraközi szünetekben 

- az ebédlői ügyelet ellátása 

- a tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és 

lebonyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken 

- a tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka 

elvégzése 

- az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való 

aktív közreműködés 

- az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltár készítése 

- a szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés 

- együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, 

szakemberekkel 

- gyenge tanulók korrepetálása, a tehetségek gondozása 

- rendszeres önképzés és továbbképzés a jobb munka érdekében 

- rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel és az osztályában tanító nevelőkkel 

- tanévi munkájukhoz vagy központilag kiadott és a saját osztályára átformált 

tanmeneteket, vagy a terv anyagát egyénileg elkészített tanmenetben feldolgozva 

használnak 

- a tanulók dolgozatait, feleleteit, írásbeli munkáit kijavítják, értékelik a kerettantervben 

és a pedagógiai programban meghatározottak szerint, az érdemjegyet közlik a 

tanulóval 

- az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése 

- az iskolán kívüli programok, osztálykirándulások, nyári táborok, erdei iskolák 

megszervezése. 
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A munkaidő heti 40 óra. Év végén a pedagógusok csak akkor kezdhetik meg szabadságukat, 

ha munkájukat befejezve az iratokat az igazgatónak hiánytalanul leadták. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: 

 

Az osztályfőnököt a felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az 

osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

 

Feladatai a következők lehetnek: 

 

- az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint neveli osztályának 

tanulóit, figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés elveit 

- segíti a tanulóközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával 

- segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

- kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály 

fegyelmi helyzetét, neveltségi szintjét 

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, szaktárgyi tudását és ezeket a 

nevelőtestület elé terjeszti 

- szülői értekezletet és fogadóórát tart 

- ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket:  

 

- félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása 

- bizonyítványok, törzslapok megírása 

- továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése 

- hiányzások igazolása 

 

- nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát 

- ellátja osztályában a gyermekvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az iskola 

gyermekvédelmi felelősével és a segítő szakemberekkel 

- rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán 

kívüli tevékenységek szervezésében 

- élményszerű szabadidős programokat szervez 
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- javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására, büntetésére 

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását 

- órát látogat az osztályában 

 

Tervezés 

 

- az iskolai munkaterv és osztályfőnöki munkaterv alapján elkészíti az éves 

osztályfőnöki tanmenetet 

- csoportelemzést végez a saját osztályában, mely alapján célokat, feladatokat határoz 

meg 

- a reá bízott osztály éves feladatainak, programjainak megtervezése. 

- a közösségformálás feladatainak megtervezése 

- a munkaterv figyelembe vételével az osztály és a szülők közös alkalmainak 

megtervezése 

- szülői értekezletek tervezése, előkészítése 

 

Szervezés: 

 

- megszervezi az osztályközösség éves programjait és az iskolai programok 

szervezésében is részt vesz (kirándulás, anyák napja, karácsony, lelki napok, sportnap, 

Szent Gellért nap, színházlátogatások)  

- szorgalmazza, példát mutat a katolikus valláshoz kapcsolódó alkalmakon való aktív 

részvételt  

- a jó közösségi szellem kialakítása → közösségfejlesztés 

- szülői értekezletek megszervezése 

- a munkatervben rábízott ünnepély lebonyolításának megszervezése 

 

Irányítás: 

 

Tervszerűen irányítja a családdal együttesen az alábbi terülteken reá bízott osztály tanulóit: 

- a szabadidő helyes eltöltése 

- a viselkedés helyes szabályainak kialakítása 

- a tanulók személyiségének fejlesztése 
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- a tanulóközösség fejlesztése a tanulók életkori fejlettségének figyelembevételével 

- az igazi értékekre irányítja a tanulók figyelmét 

- az egészséges életmódra nevelés 

- ráirányítja a tanulókat az öntevékeny munka érzésére (szakkör, udvar rendbe tétele a 

Föld napján, tisztasági verseny stb. ). 

 

Segítő, patronáló: 

- segíti a HH-s és a HHH-s tanulók beilleszkedését az osztályközösségbe 

- segíti a szociális hátrányok leküzdését (felismerés, jelzés, leküzdés) 

- szükség esetén családlátogatás 

- segíti a különleges figyelmet igénylő tanulók fejlesztését, tanulási esélyeinek 

növelését 

- patronálja a tehetségeket 

- rendszeres kapcsolatot tart a szaktanárokkal, szülőkkel a problémák megelőzése, 

megszüntetése érdekében 

 

Ellenőrzés, értékelés: 

- folyamatosan ellenőrzi az osztály tanulmányi munkáját 

- havonta értékeli a tanulók magatartás és szorgalom jegyeit 

- folyamatosan ellenőrzi és jelenti az igazgatónak a tanulói igazolatlan hiányzásokat 

- osztályfőnöki dicséretet és büntetést adhat  

- javasolhat igazgatói dicséretre, jutalomkönyvre, oklevélre, nevelőtestületi dicséretre, 

Tab Város által alapított Jó tanuló kitüntetésre 

 

Dokumentáló feladatai: 

- az osztálynaplót pontosan vezeti 

- bizonyítványok, törzslapok kitöltése 

- adatok szolgáltatása a statisztikához 

- jelenléti ívek vezetése 

- beszámolók készítése 

- tanulói jellemzéseket készít 

- a 8-os osztályfőnök a felvételi eljárást lebonyolítja  

 

 



36 

 

 

A pedagógus jogai, kötelességei   

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. A 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű 

tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. 

 

a) a nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek 

személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek 

érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek 

egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét,  

b) a hátrányos helyzetű tanuló felzárkózásának elősegítése, szükség szerint 

együttműködve gyógypedagógussal, 

c) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok 

betartására, 

d) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére 

és megbecsülésére, együttműködésére, környezettudatosságra, egészséges 

életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

e) a munka és balesetvédelmi előírások ismertetése, betartása, betartatása,  

f) a tanulók és a szülők, a munkatársak emberi méltóságát és jogait 

maradéktalanul tartsa tiszteletben, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ 

adjon, 

g) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges 

tanulókat, 

h) vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan 

képezze magát, 

i) a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy 

szövegesen a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját, 

j) munkáját szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók 

tevékenységét, 

k) a szülőket rendszeresen tájékoztassa a tanulók teljesítményéről, 

magatartásáról, 

l) a Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai 

és adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse, 

m) pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a 

fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti 

rendezvényeken, 

n) megőrizze a hivatali titkot, 

o) hivatásához méltó magatartást tanúsítson, 

p) a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más 

intézményekkel,  

q) köteles részt venni az évi rendszeres leltározásban,  

r) ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket az igazgató rábíz.  
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2.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 

2.10.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

 

Intézményünk integrált nevelést-oktatást valósít meg azoknak a sajátos nevelési igényű: 

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése, 

oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján enyhe mozgásszervi, 

beszédfogyatékos gyermek, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek.  

 
A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanuló iskolai nevelése, 

oktatása. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékos gyermek, a 

fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás 

zavarral) küzdő gyermek. 

 

Iskolánk felkészült arra, hogy a sajátos nevelési igénylő tanulók nevelését-oktatását is 

felvállalja, hogy e tanulók számára a közoktatási törvényben megfogalmazott módon 

többlettámogatást nyújtson, kedvezményeket biztosítson. 

Iskolánk a teljes körű befogadásra, integrációra törekszik, ezért a tanulókat nem elkülönített 

osztályokban / csoportban, hanem a többi tanulóval együtt neveli-oktatja. 

Külön foglalkozást – egyéni vagy csoportos foglalkozást, rehabilitációs, vagy fejlesztő 

foglalkozást szervezünk a számukra. 

Az együttneveléssel intézményünk többet vállal, hiszen tanítványaink nyitottabbá, 

toleránsabbá válnak, és megtanulják az igazi felelősségvállalást egymás iránt. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása, különleges gondozása érdekében 

iskolánk az alábbi pedagógiai rendszert építette ki, illetve az alábbi pedagógiai gyakorlatot 

folytatja. 
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2.10.2.  Tanórán belül a tanítók által végzett feladatok: 
 

 Gyakori ismétlések beiktatásával segítik a felzárkózást és a tananyag alaposabb 

elsajátítását 

 Differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítanak a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyerekek számára. 

 A tanulási zavarral küzdő tanulókat segítik a tanulási készségek s az önálló tanulás 

 szokásainak kialakításában a tanulási technikák (szövegértés, olvasástechnika), 

megismerésében, alkalmazásában. 

 Felzárkóztató foglalkozások biztosítása. 

 

 

A pedagógus: 

 

 Figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásait. 

 Egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít,  

 A differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz. 

 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti. 

 Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 

 Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

Tanórán kívül a gyógypedagógus által végzett feladatok: 

 

 Szoros figyelemmel kíséri a gyermek fejlődését az iskolába kerüléstől fogva a zavar 

 fenn álltáig. 

 A gyermekeket egyéni fejlesztési terv szerint részesíti terápiában, melyet az év eleji 

 vizsgálat alapján készít el és korrigál,ha szükséges. 

 Kapcsolatot tart a gyermekkel foglalkozó tanítókkal, szaktanárokkal, és az iskolán 

 kívül dolgozó segítő szakemberekkel, pl.: szakorvos, pszichológus, valamint a 

gyermeket vizsgáló nevelési tanácsadóval, szakértői bizottsággal. 
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 Részképesség-zavar, diszlexia, diszgráfia esetén a gyermekek számára 

szükségleteikhez igazodó kiscsoportos, vagy egyéni fejlesztő foglalkozásokat végez 

heti rendszerességgel, ahol a diagnózisnak megfelelő differenciált feladatokkal, egyéni 

haladási tempóval, egyéni motiválással segíti továbbhaladásukat. 

 

 

Egyéb felzárkózást segítő feladataink: 

 

 Egyéni haladási tempó biztosítása. 

 Kevesebb és differenciált feladat adása. 

 Hosszabb felkészülési idő biztosítása. 

 A tanuló képességéhez és tudásszintjéhez alkalmazkodó ismétlő-rendszerező 

foglalkozások. 

 Társas kapcsolatok kialakításának bátorítása. Az osztályközösségen belüli helyzetük, 

 beilleszkedésük figyelemmel kísérése, a peremhelyzet elkerülése érdekében. 

 Az önállóság erősítése, az önálló tanulási módszerek megtanítása, szorgalmazása. 

 Énképük, önképük pozitív oldalainak az erősítése. 

 Szükség esetén további vizsgálatok biztosítása. 

 Szakértői vélemény alapján felmentés adása, vagy az értékelés egyéni módjainak 

lehetővé tétele (pl. értékelés csak szóbeli felelet alapján). 

 A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos és elengedhetetlen annak érdekében, 

hogy a szülők megértsék a rendszeres otthoni gyakorlás fontosságát és felülvizsgálat 

szükségességét. 

 

2.10.3 A mozgásszervi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

 

2.1. A mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanuló 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett 

vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, 

melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

A mozgáskorlátozott tanuló sajátos nevelési igényét a károsodás keletkezésének ideje, 

annak formája és elhelyezkedése, akadályozottságának mértéke egyedileg határozzák meg. Az 

ennek megfelelő különleges bánásmódot, a fejlesztés szakszerű feltételeit, formáját 

biztosítjuk. 
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2.2.1.3. Kiemelt feladatok 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe vesszük, hogy a mozgáskorlátozott 

tanulók többsége meg tud felelni a Nat-ban, illetve a kerettantervben megfogalmazott 

elvárásoknak. A szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók. Az integráció 

eredményességéhez szükséges, hogy a mozgáskorlátozott tanuló fogadása az integráló iskola 

vezetésének és nevelőtestületének szándékával, döntésével összhangban történjen. 

Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, csökkentése az 

ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés stb.) a szakértői véleményben ajánlott 

fejlesztések alapján történik. A mozgásfejlesztést a szakértői vélemény alapján jogosult 

gyógypedagógus végzi az előírt habilitációs, rehabilitációs óraszámban. A módszertani, 

technikai támogatás tervezéséhez, kivitelezéséhez a pedagógus segítséget kérhet a 

gyógypedagógustól, konduktív nevelés esetén a konduktortól, a pedagógiai szak- és szakmai 

szolgáltatók szakembereitől. 

 

2.10.4. 7. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

7.1. A beszédfogyatékos tanuló 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer 

szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai 

képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus 

fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak 

minősít. 

A szakértői vélemény alapján integráltan oktathatók. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok 

fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 
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A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztése, speciális nevelési igényeinek kielégítése a 

szakértői véleményben ajánlott fejlesztések alapján történik. A beszédfejlesztést a szakértői 

vélemény alapján jogosult gyógypedagógus végzi az előírt habilitációs, rehabilitációs 

óraszámban. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján 

komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történik.  

Az integráció eredményességéhez szükséges, hogy a beszédfogyatékos tanuló fogadása az 

integráló iskola vezetésének és nevelőtestületének szándékával , döntésével összhangban 

történjen. 

 A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a minél gyorsabban 

automatizált jó beszédszint elérése érdekében - a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt 

partner. 

 

 

2.10.5. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tanulási, 

figyelem vagy magatartási zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

 

A súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok hátterében 

részképességzavarok, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar, 

az iskolai teljesítmények eléréséhez szükséges pszichikus funkciók kialakulatlansága, 

fejletlensége vagy halmozott előfordulása áll fenn. 

 

a) A részképességzavarok körébe az iskolai teljesítmények - elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei, a képességek deficitje, 

valamint az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttese tartozik. 

 

A fejlesztésük alapelvei: 

 

- A részképességzavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 

gyógypedagógiai tanár, terapeuta és/vagy pszichológus közreműködését igényli. A 

rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztése egyéni terápiás terv alapján történik. 
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A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a 

számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai: 

 

Diszlexia, diszgráfia: 

 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől független olvasási 

és helyesírási gyengeség. Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális 

emlékezet. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi 

képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során 

nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a 

sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás 

kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem 

megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, 

lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 

íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete 

töredezett lesz. 

 

A fejlesztés célja: 

 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata az iskolás korban, hogy kialakítsa a tanulóban az 

osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező készségét, segítse az 

olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) a testséma biztonságának kialakítása, 

b) a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

c) a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

d) a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
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e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és 

auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

f) az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

 

Diszkalkulia: 

 

A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 

megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, 

a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának 

nehézsége. A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, 

kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság. Súlyos 

elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális 

kifejezésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése, 

b) a testséma kialakítása, 

c) a téri relációk biztonsága, 

d) a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

e) a szerialitás erősítése, 

f) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

g) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 

vizuális megerősítés, 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 
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2.10.6. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység  

 

 - Egyéni bánásmód. 

- Kapcsolatfelvétel a családokkal, a lehetséges okok felderítése miatt; a továbbiakban pedig a 

tanácsadás miatt 

- Tanórákon és a szabadidőben fokozott figyelem a problémás gyerekekre 

- Szükség esetén szakember bevonása (pszichológus, nevelési tanácsadó), súlyos esetben 

speciális intézménybe utalás elérése 

- Felzárkóztató foglalkozások biztosítása 

- A differenciált nevelés-oktatás céljából individuális módszerek, technikák alkalmazása, 

 

 A tanulási folyamatban a legkisebb lépésekben való haladás elve. 

 Hosszabb gyakorlási, bevésési idő biztosítása. 

 Állandó, visszatérő, változatos jellegű gyakoroltatás. 

 Az állandó motiváció elve: a konkrétumokhoz kötődő, manipuláltató, sokat 

szemléltető, lassan elvonatkoztató metódus. 

 Mozgásos manipuláltatás, nagy- és finommotorikára egyaránt kiterjesztve. 

 Játékosság: a gyermek életkori sajátosságaiból fakadóan a játékos 

tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés. A csoportos játékhelyzetek pedig 

kitűnő alkalmat biztosítanak a szociális, társas viselkedés pozitív alakulására 

is. 

 Tanórán belül differenciált foglalkozást, fokozott segítségnyújtást biztosítunk. 

 Szükség esetén további vizsgálatokra küldjük tanulóinkat. 

 A kötelező tanítási órákon kívüli foglalkozásokon, szakkörökön is  lehetőséget 

biztosítunk a tanulók személyiségfejlődését elősegítő tevékenységekre 

(szaktárgyi, kézműves, sport szakkörök) 

 

 

 



45 

 

2.10.7. A kiemelten tehetséges tanulók tehetséggondozása  

2.10.7.1. Tehetséggondozás 

 

A tehetség a legnagyobb emberi érték, melyet óvnunk és gyarapítanunk kell. Az 

adottságok felismerése, a képesség kibontakoztatása, a mindennapok tanóráinak része.  

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott 

adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 

 

Minden gyereknek meg kell kapnia a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumokért, de nem is 

képessége felett, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán 

múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, 

segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik.  

Vagyis minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és 

nekünk, hanem saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges 

velejárója az életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos.  

   A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és országos 

versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok kiadása 

szolgálja.  

 

Cél: 

A tehetség minél sokoldalúbb kibontakoztatása 

 

Feladat: 

A tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezőkészségének, problémamegoldó 

módszereinek szélesítése, alkotóképességének előtérbe állítása, kreativitásának fejlesztése, a 

kulcskompetenciák megalapozása, bővítése, megszilárdítása és az egyénhez igazodó 

fejlesztés. 
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A fejlesztés lehetőségei tanórán, tanórán kívül és önálló formában: 

- Kiscsoportos és egyéni foglalkozások 

- Differenciálás, csoportbontás 

- Iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló/csoportos 

használata 

- Kiegészítő anyagok tanulói feldolgozása, önálló ismeretszerzés segítése 

- Motiválás: személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak 

alkalmazása 

- Versenyek 

 

A tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. 

Segít abban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség 

fölismerése elsődleges pedagógiai feladat. A tanuló akkor mondható tehetségesnek, ha 

átlagon felüli szellemi képessége, invenciója átlagon felüli szorgalommal párosul. Egyik a 

másik nélkül nem vezet eredményre. 

  Jól gondoljuk meg, hogy a tehetséges tanuló nem lehet a tanár személyes ambíciójának, 

előbbre jutásának eszköze.  

   Ügyelni kell arra, hogy a versenyre készítés, készülés ne menjen az iskolai tananyag 

elvégzésének rovására. 

 

 A versenyek rendszere: 

- Iskolai házi versenyek és pályázatok 

- Katolikus iskolák közötti, az MKPK Iskolabizottsága, KPSZTI által kiírt versenyek 

- A Minisztérium, vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, terület, 

országos versenyek  

A versenyeken való részvételt az éves munkatervben kell meghatározni. 

2.10.7.2.  Továbbtanulás 

 

Iskolánkban a továbbtanulással kapcsolatos feladatok pontos koordinálása mindig a 8. osztály 

osztályfőnökének feladata. Ő az iskolaigazgatóval együtt figyelemmel kíséri a környező 

szakiskolák-, szakközépiskolák és gimnáziumok felvételi felhívásait, azokról értesíti a  4., 6. 

és 8. osztályos tanulókat és szüleiket. A tanulók részére középiskolai előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból. 
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 A nyolcadik évfolyamosok részére az állami iskolák jelentkezési határideje előtt kellő időben 

pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a katolikus 

középiskolák felvételi határideire. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje. 

 

2. 11. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 
jogai, gyakorlási rendje 
 

 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje 

és formái 

 

 

2.11.1. Kötelezően és/vagy szabadon választható tantárgy felvétele 

 

1. Az iskola igazgatója minden év május 15-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz 

kapcsolódó, azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját. 

2. A tanulónak joga, hogy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és járjon. 

3. Iskolánk az angol, informatika, természetismeret és testnevelés tantárgyhoz kapcsolódóan 

biztosít kiegészítő, tanórán kívüli foglalkozásokat. 

4. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól 

az évtől kezdődően, amelyben a gyermeke a 14. életévét eléri, gyermekével közösen 

gyakorolja. 

5. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni csak 

rendkívüli, kivételes esetben lehet igazgatói engedéllyel. 

 

2.11.2.Az iskolai diákönkormányzat 

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttek 

irányítják, élükön a közülük kiválasztott diákönkormányzat elnökével. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  
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4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

 

2.11.3.Véleménynyilvánítás 

 

1. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, kérdéseit feltenni, 

véleményt nyilvánítani.  

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. 

3. A diákközgyűléseken minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint 

az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a 

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 

5. A tanulónak joga az iskolát és tanulóközösséget érintő ügyekben, megfelelő hangnemben 

véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretein 

belül. 

6. Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartja a kapcsolatot az iskola 

vezetésével és a diákönkormányzatot koordináló tanárral. 

7. A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlásának területeit. 

8. A tanulók egyéni problémáikkal bármikor osztályfőnökükhöz, szaktanáraikhoz, indokolt 

esetben az iskola vezetéséhez fordulhatnak segítségért. 

9. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülők 

közösségével. 

 

A diákönkormányzatnak véleményezési joga van az alapdokumentumok elfogadása előtt: 

- Házirend, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Pedagógiai Program. 
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A tanulók a Diákönkormányzaton keresztül kaphatnak a Pedagógiai Programról, a Szervezeti 

és Működés Szabályzatról tájékoztatást.  

Amennyiben kérdés merül fel, az igazgató fogadó óráján is tájékoztatást kaphatnak a tanulók. 

 

A Diákönkormányzat ülésein az osztály képviselők személyén keresztül javaslatot tehetnek az 

iskolai élet bármely területével kapcsolatban.  

Az írásbeli megkeresésre 15 munkanapon belül kapnak írásbeli választ.  

 

2.12. A szülő, a tanuló és a pedagógus partneri kapcsolattartásának formái 

 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 

bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 

koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és 

ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

Célja: folyamatos kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok 

erősítése. 

 

A pedagógusok és a diákok együttműködésének formái: 

 igazgatói tájékoztatók 

 DÖK vezető tanár tájékoztatói, megbeszélések 

 osztályfőnökök folyamatos tájékoztatói 

 közös értékelések 

 személyes beszélgetés 

 honlap 

 faliújság 

 iskolai rendezvények, programok 

 ellenőrző, tájékoztató füzet 
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Az iskola és a szülők között kialakult a kapcsolattartásnak egy hagyományos rendszere, 

melyet tovább kívánunk működtetni.  

Ennek módjai: 

 szülőértekezlet (évente három) 

 fogadóóra (évente legalább kettő) 

 új tanuló esetén családlátogatás 

 negyedévente a szülők tájékoztatása szöveges formában is gyermekük előmeneteléről 

az első osztályban 

 honlap 

 faliújság 

 helyi média 

 iskolai rendezvények, programok 

 ellenőrző, tájékoztató füzet 

 levél 

 

Az iskola és a közvetlen/közvetett partnerek közötti kapcsolattartás formái: 

 

(KPSZTI, Kaposvári Püspökség, Kormányhivatal, Katolikus Óvoda, Plébánia, 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola, Szivárvány Óvoda, 

Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ, Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 

Krúdy Gyula Tagintézményének Rudnay Gyula Szakképzője, Városi Könyvtár, Kaposvári 

Egyetem Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet, KEK, Védőnői Szolgálat, 

Munkaügyi Központ, Koppány-völgyi Alapszolgáltatási Központ) 

 személyes találkozó 

 levél 

 elektronikus kapcsolat 

 megkeresés 

 együttműködési szerződések  
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2.13. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

Osztályvizsga 

 

Iskolánkban hagyomány, hogy a 8. osztályosok tanév végén osztályvizsgával adnak 

számot tudásukról. Az osztályvizsga írásban történik.  

Ideje június első hete.  

Az osztályvizsga tantárgyai: matematika, magyar, idegen nyelv, és történelem. 

 

A vizsgák tanítási órán történnek írásban, az előre megadott és kidolgozott tételek alapján.  

A helyi tanterv követelményeit figyelembe véve állítják össze a nevelők ezeket a tételeket. 

Egy nap három írásbeli vizsgánál több nem iratható.  

Ezt osztályzással értékelik a pedagógusok. Ez az osztályzat az év végi érdemjegynél dupla 

jegynek számít. 

 

Osztályozó vizsga: 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása  

 

- együttesen meghaladja a 250 órát,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja az igazolatlan mulasztás 

és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát. 

A nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása száma meghaladja a 20 tanórát. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai 

Program helyi tanterve határozza meg.   

 

Eljárás rendje:  

 

Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény értesíti a tanulót egy hónappal korábban.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai alsó tagozaton: matematika, magyar, környezetismeret, 

idegen nyelv, hittan. 
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Felső tagozaton: matematika, magyar, történelem, természetismeret, földrajz, kémia, 

fizika, biológia, idegen nyelv, hittan, informatika.  

  

Ha az osztályozó vizsga írásban történik, egy nap három iratható, és is szóban három 

tantárgyból lehet számon kérni.  

Az ellenőrzés, értékelés a helyi tanterv követelményeinek megfelelően történik. 

 

Az osztályozó vizsga feladatait a szaktanár állítja össze. Az osztályozó vizsgán a nevelő 

testület három tagja van jelen: a szaktanár, mint kérdező, az igazgató, mint ellenőr, és a 

vizsgabizottság elnökét az igazgató bízza meg. 

 

Az osztályozó vizsga eredményéről a szaktanár egy héten belül értesíti a tanulót. 

Amennyiben az osztályzat elégtelen, a tanuló javító vizsgát tehet augusztus végén.  

 

Javító vizsga: 

 

Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A javító vizsgák ideje augusztus 3. hete. 

A vizsgabizottság létszáma 3 fő. A szaktanár a kérdező az igazgató az ellenőr, a 

vizsgabizottság elnökét az igazgató bízza meg. Az ellenőrzés, értékelés a helyi tanterv 

követelményeinek megfelelően történik. Az eredményről egy héten belül értesíti az 

intézmény a tanulót. 

 
A felvétel és átvétel helyi szabályai 

 

A tanulói jogviszonyról az igazgató dönt. 

A tanuló átvételének szabályozása: 

 az osztályok száma évfolyamonként egy 

 az osztályok létszáma maximum 27 fő  

 csak angol nyelv tanulására van lehetőség 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén az alapító okirat szerint. 
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A fentiek alapján dönt az igazgató a tanuló átvételéről. Az elutasításról írásban értesíti a 

tanuló képviselőjét, mely ellen jogorvoslattal élhet. 

 

2.14. Elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 
iskolai tervek 
 

Az elsősegély-nyújtás alapelveit egyrészt szakemberek segítségével a délutáni foglalkozások 

keretében ismertetjük meg.  

Az alsó és felső tagozatos tanulókkal az életkori sajátosságaiknak megfelelően a tanítási 

órákba beépítve tanítjuk a helyi tanterv tananyagának megfelelően. (környezetismeret, 

testnevelés, természetismeret, biológia) 

 

A balesetek megelőzése érdekében tett intézkedések, illetve ezek elmaradása szorosan 

összefügg az elsősegélynyújtással. A házirendben és az SZMSZ-ben meghatározzuk azokat a 

védő és óvó intézkedéseket, amelyeket a felnőtteknek és a gyerekeknek meg kell tartaniuk.  

Az életvitel és gyakorlat, valamint az ember és természet műveltségterület foglalkozik a 

balesetek előfordulásának lehetőségeivel és az elsősegélynyújtással.  

Az életvitel és gyakorlat a munkához, a környezethez, közlekedéshez, a hétköznapi 

tevékenységhez kapcsolódóan az életkori sajátosságok figyelembe vételével körüljárja a 

következő területeket: 

- baleseti veszélyek és más biztonsági kockázatok felismerése és elhárítása 

- a balesetek megelőzésének módja és eszköze 

- a balesetet előidéző okok beazonosítása 

- az elsősegélynyújtás lehetőségei és ezek gyakorlása 

- gyermekbalesetek 

- katasztrófavédelmi alapismeretek 

- használati tárgyak veszélyforrásai, háztartási balesetek veszélyforrásai és az 

ezekhez kapcsolódó elsősegély nyújtási ismeretek 

 

Az ember és természet műveltségterület koncentráltabban foglalkozik az ember egészségével, 

a balesetek bekövetkezése miatt szükséges életkornak megfelelő elsősegélynyújtással.  
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Területei: 

- a betegség és a baleset megkülönböztetése 

- betegség felismerése 

- a környezeti állapot és az ember egészsége közötti kapcsolat felismerése 

- igény az egészséges életkörülmények kialakítására 

- baleset megelőzése, segélykérés 

- alapfokú elsősegély nyújtási ismeretek 

- betegjogok elsajátítása 

 

Leggyakrabban előforduló balesetek elsősegély nyújtási gyakorlata és oktatandó ismeretek: 

1. Vérzés: 

1. a vérzések típusai és felismerésük 

2. a különböző típusú vérzések ellátási módja 

3. bőrfelület megtisztítása, kórokozók elleni védekezés 

4. kötözések típusai ezek gyakorlása 

 

2. Égés és marás: 

1. A biztonsági előírások betartása 

2. Ruházat eltávolítása a sebről és folyamatos hűtés 

3. Fedőkötés 

 

3. Ájulás és hosszabb idejű eszméletvesztés: 

1. Különbségek a két típus között 

2. Bekövetkezésének okai, árulkodó jelek 

3. Az életfunkciók vizsgálata 

4. Shock- fektetés 

5. Stabil oldalfekvés gyakorlása 
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3.HELYI TANTERV 
 

3.1. A választott kerettanterv 
 

51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet 7. § a kerettantervek kiadásáról 

 

1. számú melléklet Általános iskola 1-4. évfolyam 

 

ének „A „ változat 

magyar nyelv és irodalom „A” változat 

 

2. számú melléklet Általános iskola 5-8. évfolyam 

ének „A” változat 

biológia „A” változat  

fizika „B” változat 

 

3.1.1.Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1–4. évfolyam 
 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 

óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és 

nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti 

vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának 

folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas 

tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és 

alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és 

kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 

gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 

részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 

Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 

tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 
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csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 

eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel 

és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 

tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 

valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 

kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 

szükségleteit tekinti irányadónak. 

 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló  erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a 

hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok 

elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan 

viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő 

szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egy-egy 

hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes 

elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, 

műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását 

segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések 

készítése). 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit 

egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. 

Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és 

követi a közösségi hagyományokat. 
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a 

saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten 

ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának megfelelő 

kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget 

és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 

A családi életre nevelés 

A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a 

családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. 

Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi 

szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját 

feladatait napi rendszerességgel elvégezze. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és 

felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel 

egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete 

igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az 

egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) 

megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. 

Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs 

technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) 

önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos 

környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több 

formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott 

helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. 

Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja 

tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 
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Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása 

alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 

műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 

vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 

pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 

arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 

gyerekek.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 
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az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 

és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 

Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 

értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 

és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 

méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 

matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 

fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 

felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 
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Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 

iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 

törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 

végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 

használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 

törekszik a helyes magatartásminták követésére. 

 

Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 

az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 

létrehozása, továbbítása). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 

megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 

kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 

út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 

felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 

előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 

elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 

ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 

improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 

elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 
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A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 

képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 

sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 
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ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Magyar nyelv és irodalom  1 1 0,5 1 

Hittan 1 1 1 1 

Angol nyelv   1,5  

Informatika    1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

 

 

3.1.2.Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5–8. évfolyam 

 

 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 

pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 

személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos 

más színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is 

az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás 

fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. 

évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. 

évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 

gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt 

neveli a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő 

továbbtanulásra, illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakaszára, összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését 

támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes 

tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való 
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részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 

tulajdonságok fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek 

megismerésén alapuló önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, 

önbizalmának növelését. Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és 

feladathelyzetek teremtését az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a 

feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

Az erkölcsi nevelés 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket. A szabályokat minden 

körülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más 

társadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló 

erkölcsi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a 

társadalom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és 

véleményeket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló 

megérti a normakövetés fontosságát. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az 

ünnepkörökhöz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb 

közösségében nemzeti hagyományaink ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó 

műalkotásokat. Annak érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, megismeri azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és 

szimbólumait. Fel tud sorolni néhány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a 

hungarikum fogalmát. Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és 

ezeket tantárgyi ismereteihez is kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és a nemzet 

fogalma, az ezekhez való kötődés igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, 

hogy Magyarországon milyen nemzetiségek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy 

magyarországi nemzetiség, kisebbség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet 

beszélő népek kultúrájának egy-egy jelentős vonását. A tanulóban kialakul egy kép az európai 

kultúra értékeiről, és ismer ennek megőrzéséért munkálkodó intézményeket, programokat.  
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés 

képességére. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítja tevékenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári 

jogokkal, kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Alkalmazza a méltányosságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben 

való tevékeny részvétele során. Részt vesz olyan tevékenységekben, amelyek a közösség 

jobbítását szolgálják. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 

egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, vagyis 

cselekedetei, reakciói, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról, ismeri a stressz 

és stressz kezelés lényegét. Képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, be tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a 

személyiségének megfelelő humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések 

egységében, képes elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő 

jellemzőit. Több szempontból is rálát egy vitás helyzetre, konfliktusra, képes vitatkozni. 

Felismeri társadalmi szerepeit (férfi-nő, gyerek-szülő, diák-tanár). Képes felismerni bizonyos 

előítéletes magatartásformákat és a sztereotípia megnyilvánulásait.  

 

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai 

funkcióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során 

előforduló súlyos problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. 

A szakasz végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

Tisztában van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel 

kapcsolatos felelősséget is. Tud a pozitív és negatív családtervezés különböző lehetőségeiről, 

ismeri a művi terhesség megszakítás lelki és fizikai veszélyeit. A tanuló alkalmazás szinten 

ismeri a csecsemőgondozás néhány alapvető lépését.  
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A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, 

majd megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás 

és művészeti tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan 

kialakul az igénye ezek iránt. A tanuló (az iskola és szülei segítségével) igyekszik olyan 

kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az 

aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív pihenési formákat. Tisztában van a feltöltődés 

és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan figyel testi egészségére, képes szervezetének 

jelzéseit szavakkal is kifejezni. Ismer és alkalmaz stressz oldási technikákat, tisztában van a 

nem megfelelő stressz oldás következményeivel, ennek kockázataival (különösen az alkohol, 

a dohányzás és a drogok használatának veszélyeivel), és tudatosan kerüli ezeket. Ismeri a 

stressz okozta ártalmakat, a civilizációs betegségeket és ezek megelőzésének módját. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. 

Bizonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a 

környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, 

fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget 

biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, 

amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és 

a mindennapokban is.  

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezetharmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 

minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival 

együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az 

iskola belső és külső környezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek 

kialakításában a környezetbarát módokat, előnyben részesítve a természetes, 

újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat. Érzékennyé válik az anyag- és 
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energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság 

fogalmát. 

 

Pályaorientáció 

A tanuló képes megfogalmazni, hogy mi érdekli őt leginkább, és felismeri, hogy érdeklődési 

körét, motivációját, saját adottságait mely szakmákban tudná hasznosítani. Megfelelő 

ismeretekkel rendelkezik a továbbtanulással, a választható iskolákkal, életutakkal 

kapcsolatban. Ismeri az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Tud célokat kitűzni és jövőképet 

felállítani. Van önkritikája, képes különbséget tenni a társas befolyásolás és saját elképzelése 

között. Érti a tanulás és a karriercél elérésének összefüggéseit. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, 

viszonylagosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az 

egyes országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamatiba. 

Érzékeli az anyagi és kapcsolati tőke szerepét és értékét saját életében. Érzékeli, hogy mi a 

fenntartható gazdaság és hogyan valósítható ez meg globális és lokális szinten. Matematikai 

ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlítani, hogy 

különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer néhány 

összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes 

mértékével. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak 

megosztásának esetleges veszélyeivel. A közösségi oldalakon megjelenő verbális agresszió 

elhárítására megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik. Odafigyel arra, hogy 

magánszférájába ne engedjen be nem kívánatos médiatartalmakat. Kialakulóban van kritikai 

érzéke a médiatartalmak hitelességét illetően. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megismer olyan alapvető, tanulást segítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülését, pl. a tanuláshoz szükséges külső (rend, fény, 

csend) és belső (munkakedv, jutalom, kíváncsiság, elérendő cél) feltételeket. Tud a tanult 
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témák kapcsán tájékozódni a könyvtárban (a gyermekirodalomban, egyszerűbb 

kézikönyvekben) és a világhálón. Ismer tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. Képes 

gondolatait, megállapításait kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. A tanuló megismeri 

saját tanulási stílusát, ezzel hatékonyabb információfeldolgozásra képes, tudatában van, mely 

területeket kell fejlesztenie. Elegendő önismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik 

ahhoz, hogy megfelelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő 

fizikai állapotban kell lennie. Ismer olyan módszereket, amelyekkel ezt megteremtheti.  

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú 

szövegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott 

szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a 

szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű 

szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és 

értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható 

és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes 

rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb 

szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, 

törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges 

interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 

tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 

mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi 

kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a 

tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb 

mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi 
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szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben 

egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján 

az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok 

megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb 

technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza 

az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 

megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind 

önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is 

tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre 

önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi 

tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően 

végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 

környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések 

meghozatalára. 

 

Digitális kompetencia 

A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető 

számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a 

tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb 

biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által 

biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A 
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megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani 

prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, közösségi 

portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális 

kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó 

tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. 

 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az 

állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai 

és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 

közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó 

problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, 

ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes 

megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni 

mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével 

kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozás tudata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései 

következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező 

lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és – esetenként 

segítséggel - meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a 

végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és 

kitartó. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, 

képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes 

szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző 

művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. 



71 

 

Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és 

mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló 

ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, 

alakításában is. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, 

olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan 

tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes 

a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A 

tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, 

egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy 

saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen.  

 

 

 

Egységesség és differenciálás 

 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

 



72 

 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba.  
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret  1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Magyar  1 1  

Matematika  1 1 1 

Hittan 1 1 1 1 

Technika    1 

Informatika 1    

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

3.2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az Oktatási Minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

A hivatalos tankönyvlista elektronikus formában érhető el az Oktatási Minisztérium 

honlapján. 

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.), ezeket a funkcionális felszerelési jegyzéket 
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figyelembe véve kell a szaktanároknak meghatározni. 

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők munkaközösségei (illetve ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

3. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetére a szülők kötelessége. 

 

4. A taneszköz kiválasztásánál a munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 A taneszközök kiválasztásánál mérlegelni kell a költségeket. 

 

5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen 

használhatják. (Tartós könyvek beszerzése.) 

 

6. A 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben térítésmentesen biztosított tankönyvek az 

iskola könyvtári állományába kerülnek. 
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3.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
helyi megvalósításának részletes szabályai 
 

Alsó tagozat 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot 

- vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai 

tanulás tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe 

- teremtsen esélyt a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az 

egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel 

és értékeléssel 

 

 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a nagyobb közösségek értékei iránt 

- az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen 

- a tanulók fejlettségére és fejlesztési szükségleteire ügyelve differenciálással 

fokozatosan növelje a tanítói terhelést és teljesítményelvárásokat 

 

 Felső tagozat 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- a nevelő-oktató munka célja, hogy folytassa az előző évek munkáját, a 

képességek, a készségek, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, képességegyüttesek fejlesztését, esélyt adva az 

eredményesebb munkára 

- a szakrendszerű oktatással fektessen hangsúlyt a tudástartalmak 

megalapozásának folytatására 
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- a 10-12 éves tanulók esetében az ismeretszerzés folyamatában a képi 

gondolkodás fejlesztése kerül előtérbe, amely a tapasztalatra, a felfedezésre 

épül 

 

 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

- a nevelő-oktató munka célja, hogy 13-14 éves kortól az elvont fogalmi és az 

elemző gondolkodás képességének fejlesztése kapjon nagyobb hangsúlyt 

- a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 

készítse fel a továbbtanulásra 

- alapozza meg a felkészülést a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, 

készítse fel őket a társadalomba való beilleszkedésre 

- készítsen fel az önművelésre 

- neveljen önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, 

intenzív alkalmazására 

- fejlessze, bővítse az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikákat és 

tanulásszervezési módokat 

- fejlesztő értékeléssel és az önértékelés képességének fejlesztésével, az 

önismeret alakításával az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a 

társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban 

 

3.4.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás heti 5 óra keretében valósul meg a következőképpen: 

A délelőtti tanítási órák keretében 3 testnevelés óra, a fennmaradó heti 2 óra a délutáni 

kötelező foglalkozások keretében valósul meg.  

 

Ezek a foglalkozások a következők: 

tömegsport, fociedzés, röplabdaedzés, kosárlabdaedzés,úszás 

A tanulók május 15-ig jelentkeznek a következő tanévre vonatkozóan a délutáni 

sportfoglalkozásokra. Ennek alapján állítja össze az intézmény az adott tanév kötelezően 

választható edzéseit. 
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 tornateremben csapatosan játszható labdajátékra az életkori sajátosságoknak 

megfelelően (zsinórlabda, tűzharc, röplabda, kosárlabda, pókfoci, futball) heti 

váltásban más-más labdajátékokkal ismerkedhetnek meg diákjaink. 

 Edzőteremben különféle izomerősítő, kondicionáló gyakorlatok végzésére 

nyílik lehetőség (szobakerékpár, fekve nyomópad, súlyzók, stb.) 

 Az időjárás függvényében a sportpályán futball, kosárlabda, tollaslabda, stb. 

várja a gyerekeket. 

 

Iskolánkban a Hungaro.fit-rendszer alapján zajlanak a fizikai állapot felmérések. 

Évente egy alkalommal sportnap kerül megszervezésre, melyen az előzetes igényfelmérések 

alapján, a gyerekek által választott sporttevékenységekben mérhetik össze tudásukat 

diákjaink.  

Iskolánk tanulói bekapcsolódnak a különféle városi, területi, megyei versenyekbe (atlétika, 

futball, stb.)   

 

3.5.A választható foglalkozások szabályai 

 

1. Az iskola igazgatója minden év május 15-ig elkészíti és közzé teszi a tantárgyakhoz 

kapcsolódó, azok ismereteit gazdagító tanórán kívüli foglalkozások listáját. 

2. A tanulónak joga, hogy nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezzen és járjon. 

3. Iskolánk az angol, informatika, matematika, magyar technika, ének, hittan és testnevelés, 

tantárgyhoz kapcsolódóan biztosít kiegészítő, tanórán kívüli foglalkozásokat. 

4. Iskolánk biztosít a tanulók részére napközis és tanulószobai foglalkozásokat is, melyre 

május 15-ig az előre kiküldött nyomtatvány alapján kell jelentkezni az osztályfőnöknél. 

5. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól 

az évtől kezdődően, amelyben a gyermeke a 14. életévét eléri, gyermekével közösen 

gyakorolja. 

6. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. A választott foglalkozást abbahagyni csak 

rendkívüli, kivételes esetben lehet igazgatói engedéllyel. 
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3.6.A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

A magatartás és szorgalom minősítésének elvei (lsd.3.9.) 

 

3.6.1.Az írásbeli beszámoltatás formái, gyakorisága: 

 

a) Diagnosztikus mérés 

 

Célja: A tanulók előzetes ismereti szintjének megállapítása, helyzetfelmérés, 

feladat meghatározó jelleggel az adott tanulócsoportra. 

 

Értékelés: A teljesítményeket pontszámokban ill. százalékokban kifejezve adjuk 

meg, nem osztályozzuk. 

 

Gyakoriság: A diagnosztikus mérést valamely osztályfokra való belépéskor (pl.: 5. 

évfolyam), tanárváltáskor, iskoláztatás szakasz határain ill. egyéb 

objektív tényező hatására végzünk az adott célcsoportban. 

 

b) Formatív mérés 

 

Célja:  A tanulási folyamat eredményének követése. 

 

Formái:  - írásbeli felelet, 

    - röpdolgozat, 

    - témaközi felmérés, 

    - témazáró dolgozat. 

 

 Értékelés: A teljesítményeket – a tantervi követelményekkel való összehasonlítás 

alapján – osztályozzuk. A témazáró dolgozatok értékelésénél a már 

korábban is alkalmazott teljesítmény (pontszám) érdemjegyekké történő 

átváltását alkalmazzuk a szaktárgyak esetében: 

  Teljesítmény    Érdemjegy 

    0 – 33 %    elégtelen (1) 

  34 – 50 %    elégséges (2) 

  51 – 74 %    közepes (3) 

  75 – 89 %    jó (4) 

  90 %      jeles (5) 
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 Gyakoriság: A tanulási folyamat által meghatározott időben rendszeresen 

tervszerűen elosztott gyakorisággal végezzük. 

 

c) Szummatív mérés 

 

Célja: Az adott évfolyamon, vagy az iskoláztatás határán a tanítási – tanulási 

folyamat eredményének mérése. 

  

Formái:  - év végi felmérés, 

    - szintmérés, 

    - képességmérés, 

    - ismeret és tájékozottság mérése. 

 

Értékelés: A teljesítményeket a törzsanyag követelményeivel (minimum, átlagos, 

optimum szinthez) összehasonlítva pontokban és százalékokban 

kifejezett értékkel adjuk meg. 

 

Gyakoriság: Előre kijelölt év végi időpontokban. 

 

 

3.6.2.  Az írásbeli beszámoltatás rendje 

a) A szaktárgyak értékelési rendszerét a helyi tantervek alapján a pedagógusok, szaktanárok 

dolgozzák ki. Egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozat íratható. 

b) A magyar oktatás helyzetének, színvonalának megállapítását célzó országos és 

nemzetközi mérések (OM – OH által kijelölt mérések), amelyeket minden évben az 

Oktatási Miniszter rendeletben határoz meg. Az OH által kijelölt mérésekben minden 

évben részt veszünk. A felkéréseknek képességeink szerint eleget teszünk. 

c) Az írásbeli beszámoltatás különféle formáit alkalmazni hivatott személyek: 

 

- tanító, szaktanár, 

- munkaközösség-vezető, 

- szaktanácsadó, 

- igazgató, igazgató-helyettes, 

- mérési szakértő. 
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3.6.3. A tanulmányi eredmények értékelése 
 

1. Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel (kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul) határozzuk meg a tantárgyi követelmények teljesítését. A 

második évfolyamon év végétől kezdve tanulóinknál a hagyományos érdemjeggyel 

történő minősítési formát használjuk. 

 

2. A 2. évfolyam második félévétől a 8. évfolyam végéig a pedagógus a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden tantárgyból rendszeresen 

érdemjegyekkel értékeli, félévkor és a tanév végén osztályzattal minősíti. A félévi és 

az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája 

alapján kell meghatározni. 

 

3. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

(Dicséret a szaktanár javaslatára adható.) 

 

4. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

5. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök 

negyedévente ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

6. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében – 

kivétel a minimum követelmények felmérésénél és javítóvizsgán – a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 
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Teljesítmény    Érdemjegy 

   0  -  33 %    elégtelen (1) 

  34 -  50 %    elégséges (2) 

  51 -  74 %    közepes (3) 

  75 -  89 %    jó (4) 

  90 - 100 %    jeles (5) 

 

3.7. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
- Az első két évben a differenciálás a haladási ütem szerint történik. 

- A biztos alapozásra fektetjük a hangsúlyt: az olvasás, az írás, a számolás, a beszédkészség 

fejlesztésére.  

- Választható órákat a sport, valamint a matematika, magyar, hittan tantárgyakhoz 

kapcsolódó délutáni foglalkozások keretében vezetünk be az alsó tagozaton. 

- A harmadik évfolyamtól fokozatosan nő az érdeklődés és képesség alapján szervezett 

foglalkozások száma idegen nyelv, informatika.  

- Az egységes alaptevékenységet osztályszerkezetben végezzük, a választható  

tevékenységet tagozat (alsó, felső, délutáni foglalkozások) szinten szervezzük. 

- Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelv, az  informatika a technika, matematika 

tantárgyat a magas 25 fő feletti osztálylétszámoknál.  

 

A nem kötelező délutáni foglalkozások: 

 

- tehetséggondozó szakkörök:  -    matematika 

- magyar (színjátszó, anyanyelvi) 

- idegen nyelv (angol, francia) 

- informatika 

- tömegsport 

- edzések (röplabda, kosárlabda, foci, úszás) 

- énekkar 

- kézműves 

- felkészítő (magyar, matematika, angol nyelv) 

- hittan 

- társadalomtudomány 

- természettudomány 

- az indítható minimális létszám 5 fő, maximális 15 fő. 
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- napközi, tanulószoba 

 

- felzárkóztató: korrepetálás:  

- magyar 

- matematika 

- társadalomtudomány 

- természettudomány 

- angol 

 

- fejlesztő foglalkozások:  

 

A nem kötelező délutáni foglalkozásokra történő jelentkezés május 15-ig az 

osztályfőnököknél történik. 

 

 

3.8.A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 
A köznevelési törvény a tanulók évenkénti kétszeri teljesítménymérését írja elő. Ennek a 

feladatnak a végrehajtásához figyelembe kell venni: 

 - a végrehajthatóság lehetőségeit 

 - a tesztelméleti követelmények megalapozottságát 

 - a helyi sajátosságokat. 

 Mindezek figyelembe vétele mellett alapvetően szem előtt kell tartani, hogy a tanulók 

motorikus képességeinek vizsgálata csak a koordinációs és kondicionális képességek együttes 

mérésével jellemezhető optimálisan. 

 

  A tesztek képességek szerinti csoportosítása: 

 

       Képességek                                  Tesztek 

Erő Karhajlítás, -nyújtás fekvőtámaszban 

Gyorsasági erő Helyből távolugrás, tömöttlabdadobás hátra 

Erő-állóképesség Függés hajlított karral, hanyatt fekvésből felülés 

Gyorsaság 60 m-es vágtafutás 

Aerob 

állóképesség 

12 perc futás 
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Koordináció Négyütemű fekvőtámasz, egyensúlyozás, szlalomfutás 

 

 Az ajánlások szerint az állóképességi tesztekből egyet-egyet célszerű használni, míg a 

koordinációs próbákból több is használható. Eddig hét tanév során mértük tanulóinkat 

évenként kétszeri rendszerességgel különféle módszerek szerint. Minél több mérést 

alkalmazunk, annál jobban közelíthetünk a vizsgált csoport tényleges teljesítőképességéhez. 

Összefüggés mutatható ki továbbá a testméretek folyamatos változásának hatásáról ezekre az 

eredményekre. Meg kell persze említeni, hogy igen szélsőséges eredményeket hozhat a 

különféle oktatási intézmények vizsgálódása, amely az átlagot valószínűsíthetően eltolja az 

optimumtól. 

 

 Alapvetően pozitívumként élik meg tanulóink is a teszteket, mert versenyzési 

késztetést, motivációt rejtenek magukban, amiből félévenként ők is visszajelzést kapnak 

testük állapotáról. Általánosságban elmondható, hogy a tesztek alapján is alátámasztható az a 

tény: a fiatalok túl kényelmesek, nehezen késztethetőek aktivitásra, sokan szenvednek 

különböző betegségben, elváltozásban, s a sportiskolák kivételével igen kevés helyen tudnak 

átlag feletti teszteredményeket produkálni. 

 Reménykedünk benne, hogy a vizsgálatok által sikerül majd egy olyan koncepcióval 

előrukkolni testnevelésünk – rekreációs szinten is – terén, amelyben a jövőre nézve lesz 

konkurenciája civilizációs vívmányainknak! 

 

3.9.Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

3.9.1. Az egészségnevelés alapelve, célja: 
 

 

 Segítse a tanulókat a testi, lelki és szellemi egészség harmóniájának 

megteremtésében, az egészséges életmód kialakításában és megtartásában. 

 

 Fejlessze az életvezetési képességeket (konfliktuskezelés, családi életszerepek 

tisztázása, érzelmi intelligencia fokozása). 

 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzésében (egészséges állapot 

örömteli megélése, egészséges táplálkozás, mozgásgazdag életmód, személyi 
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higiéné, járványügyi és élelmiszerügyi biztonság, a környezet (háztartás, iskola, 

közlekedés) veszélyes anyagainak kezelése, felismerése, tárolása). 

 

 Készítse fel a tanulókat a stressz hatások feldolgozására (konfliktuskezelés, 

stratégiák, a szabadidő hasznos, aktív eltöltésének módjai, ezek megszervezése; 

felkészítés a gyalogos és tömegközlekedésre, utas baleset megelőzés). 

 

 Segítse elő a környezeti és egészségtudatosság erősödését. (A nemzeti parkok és 

tevékenységük megismerése, a település környezeti problémáinak feltérképezése, a 

gyermekkori betegségek felismerése, megelőzése, egészséges ételek készítése). 

 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára (életmódsport, 

életminőség sport megismertetése, légzésgyakorlatok, izomerősítő gyakorlatok). 

 

3.9.2. Az egészségnevelés területei 

 

 Tanév kezdetekor, az első szülői értekezlet alkalmával tájékoztatást szeretnének 

adni a tanévben aktuális védőnői iskola egészségügyi munkáról (oltások, szűrések, 

higiénéről előadások). 

 

 

 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával 

 

 Játéklehetőség: 

Az alsó tagozaton a tornaórák, énekórák keretében, valamint a délutáni udvari 

foglalkozások alkalmával különféle fogócskák, egyéni és csoportos labdajátékok, 

ugróiskolák- által a játék örömének megszerettetése, a csapatszellem, a 

kooperációs készségek fejlesztése 

 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 
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Minden évfolyamon az évszaknak megfelelő korszerű menüsor összeállítása. 

Alkalmanként az iskola háztartástan termében ezen ételsorok elkészítése az 

életkori sajátosságok figyelembe vételével. 

Zöldség és gyümölcsszárítmányok készítése, majd gabona magvak és a 

szárítmányok felhasználásával képek, tablók készítése. (pl. táplálkozási vagy 

sportolási témában). 

 

 Öltözködés 

Az időjárás és a ruházat megfeleltetése. 

A kamaszkor ruházkodása – praktikus, kényelmes, nem felhívó/kihívó 

ruhadarabok. 

Alsó tagozaton néhány technika óra  keretében öltöztetőbabák készítése a 

nemeknek megfelelően s az aktuális ruhadarabok megalkotásával. 

Felső tagozaton az öltözködés története tablókészítés a technika órák keretében. 

Anyagvizsgálatok- a gyapjú, a pamut, a műszál előnyei- hátrányai (kémia, 

biológia, technika órák keretében). 

Az öltözetek alkalomnak való megfeleltetése- iskola, házimunka, sport, 

szórakozóhely, kulturális rendezvény, bál.  

 

 Higiénia, tisztálkodás 

Személyi higiénia igényének kialakítása – ápolt külső, harmonikus belső 

összhangjának megteremtése. 

Alsó tagozaton  Mi szerepeljen a tisztasági csomagban? Miért? A higiéniához 

kapcsolódó eszközök, tárgyak összegyűjtése, használatuk megismertetése. 

 

Felső tagozat a serdülőkor higiéniája  

- védőnői előadássorozat a nemeknek megfelelően.  

Kozmetikumok helyes használata.  

– tanácsadás védőnők bevonásával.  

A kozmetikumok és a környezet és állatvédelem  

– osztályfőnöki órán a  Könczey Réka S. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz 

című  könyve alapján (8. fejezet: Természetes szépség) 

 

 Egészségkárosító szenvedélyek megelőzése 
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Alkoholizmus, dohányzás, drogozás, játékszenvedély. 

Alsó tagozaton néhány ebbe a témakörbe tartozó történet feldolgozása magyar 

órákon. Fogalmazás készítése: pl. egy égve eldobott csikk története/meséje (Mondj 

nemet c. kiadványból)  

Felsősöknek felvilágosító osztályfőnöki órák rendőrségi munkatárs részéről. A 

megelőzés lehetőségeinek megismertetése a diákokkal és a szülőkkel egyaránt.  

Szituációs gyakorlatok 

– egy-egy szenvedélybetegség kialakulásának pszichés okai, a társaság szerepe.  

Egy-egy megkezdett történet többféle folytatásának kidolgozása. Felvilágosító 

videofilmek feldolgozása osztályfőnöki órák keretében. 

Dohányzás, alkohol, drog egészségkárosító hatásai. Szenvedélybetegségek címmel 

előadás a Védőnői Szolgálat részéről. 

 

 Ésszerű napirend kialakítása 

A napirend kidolgozása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 

– Reggeli, délelőtti, délutáni, esti tevékenységek. Beszélgetés arról, melyik  

      családban hogyan zajlik egy nap – hétköznap, ünnepnap. 

 

Szituációs játékokban egy-egy napszak eseményei  

– a gyerek, a szülő, a nagyszülő szemszögéből 

Idegen nyelvi órákon más népek mentalitása  

– hétköznapjai, ünnepei. 

 

 Részvétel a közlekedésben 

Alsó tagozatban 

 Felkészítés a gyalogos közlekedésre  

– séták a környezetismeret órákon – elemi tájékozódás (égtájak, utcanevek)  

      gyalogátkelőhely, járda, kerékpárút és járda, közlekedés gyalogosan az úttesten     

      járda hiányában. 

Lámpás kereszteződések  

–   Színházlátogatások alkalmával. 

Modellezzünk egy nagyváros közlekedését! (Útmintázott szőnyeg, játékautók, 

villamos, troli, elsőbbségadás szabályai. Környezetterhelés a közlekedés által.) 

Felső tagozatban  
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Felkészítés a tömegközlekedésre  

– autóbusz, vasút menetrendi információk gyűjtése, útvonaltervezés   

      kirándulásszervezés (országos, Budapesten belüli – várostérkép ismertetése,  

      használata) a magyarórák és a nem szakrendszerű órák keretében. 

Szituációs gyakorlatok (a pénztárnál, felszállás a járműre, viselkedési szabályok a 

tömegközlekedési eszközökön, átszállások) 

Közlekedési balesetek megelőzése  

– rendőri tájékoztató minden évben, minden évfolyamon az életkori   

      sajátosságoknak megfelelően (kerékpáros közlekedés, segédmotoros kerékpár). 

 

 Életvezetési képességek kialakítása 

A család. Szerepek a családban. Csonka család, három generációs család. 

Alsó tagozat fotógyűjtés  a családtagokról  

– jellemzések készítése a családtagokról külső és belső tulajdonságaik 

Dramatizálás  

-  Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül 

Olvasmányfeldolgozás: Beteg a családban 

Felső tagozat Harmonikus család, családi gondok (szenvedélybetegség, 

munkanélküliség, válás) filmeken  keresztül feldolgozva. 

Önismeret fejlesztése (Rudas J: Delfi örökösei) 

Munkamegosztás a családban  

– a házimunkában való részvétel – bevásárlás, mosogatás, takarítás, mosás. 

E feladatok gyakorlása egy-egy osztályrendezvény kapcsán. A háztartási anyagok 

kezelése, tárolása. 

 

Konfliktuskezelés: Gordon – értő figyelem gyakoroltatása  

- Énüzenetek 

 

Gyermekek közötti konfliktusok, gyermekek felnőttek közötti konfliktusok 

kiértékelése, megbeszélése. 

Ki milyen módon oldotta volna meg a problémát? 

Chapman: Gyerekekre hangolva 

       Chapman: Kamaszokra hangolva c. könyvek ismertetése 
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Szűrővizsgálatok 

 

Évente a gyermekorvos és védőnők szervezésében látás, hallás,  

fejtetvek, testmagasság, testsúly, stb. vizsgálatok. 

Évente a fogorvos szervezésében fogászati szűrés. 

 

 Egészségnevelési nap 

 

Évente egy alkalommal. Korcsoportoknak megfelelő tesztlap kitöltése, 

életmódsportok körfoglalkozás-szerű megismerése aktív részvétellel szülő, diák 

és pedagógus részéről. 

Fórum  

– beszélgetés a város egészségvédelmével foglalkozó felnőttekkel ( orvos- 

      gyermekjóléti szolgálat – sport referens) alkalmanként meghívott vendég  

     (neves sportoló, szakács, rekorder) 

3.9.3.  Az egészségnevelés színterei 

 

    Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 

     Példamutató iskolai hatás 

Termek, folyosó, udvar, orvosi szoba kialakítása, folyamatos rendben tartása, a     

termek és a folyosó ízléses dekorálása. 

 

A pedagógusok, a dolgozók példamutatása – étkezés, öltözködés, sportolás, 

dohánymentes életmód, konfliktuskezelés, stb.  

 

Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében.  

Pl. rendszeres légzésgyakorlatok a tanórák elején, egészséges tízóraik elfogyasztása, 

a nap problémáinak órák végén történő értékelése, az évszakoknak, alkalmaknak 

megfelelő öltözködés, alsó tagozaton „Minden napra egy alma” program 

bevezetése. 
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Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés pl: az étrend 

összeállításában való részvétel, javaslatok az egészségesebb ételek bevezetésére. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 

Tantárgyakba beépített egészségnevelés. 

 

Alsó tagozaton:  

Magyar órák olvasmánya a családról, a betegségekről, gyógynövényekről, stb.  

Környezetismeret órák tájékozódási gyakorlatai, egészséges ételek készítése, 

veszélyes anyagok kezelése stb 

Rajzórákon az egészségnevelési témákhoz kapcsolódó pályázatokon való részvétel. 

 

     Felső tagozaton:  

    Magyar órák olvasmányai családról, önismeretről (Kötelező olvasmányok :      

     családrajzai, közösségrajzai, pl.: A Pál utcai fiúk, A kőszívű ember     

                fiai). 

 

     Természetismeret órák egészségtani fejezetei, anyagvizsgálatai. 

Biológia órák nemzeti parkokhoz kapcsolódó témakörök,  a vírusok és      

baktériumok, az egészségtani témakörök. 

Kémia órákon környezetünk anyagai és azok tulajdonságai. 

Földrajz órákon a közlekedési lehetőségek, menetrend használati készségek, 

képességek fejlesztése. 

Technika órákon a családi munkamegosztás területei. 

 konyhatechnikai foglalkozások,  ételkészítési gyakorlatok stb. 

Testnevelés órákon a mindennapos testedzés szervezéséhez, gyakorlatához 

kapcsolódó ismeretek, jártasságok. 

 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanárón kívüli elemek  

 

 Szakkörök  – időszakos jellegű: elsősegélynyújtó 

- állandó: sportszakkör, kézműves szakkör, rajzszakkör 
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Előadások  – védőnő,  rendőrségi munkatárs részéről 

Gyalogtúrák  – a település környékének megismerésére, valamint 

osztálykirándulásokon felkeresett tájegység életközösségeinek 

alaposabb tanulmányozására 

 

3.9.4. Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek: 

 

 Információgyűjtés (szöveges, képi, könyvből, folyóiratokból, napilapokból, 

internetről, interjúkészítés az egészségnevelésben dolgozó felnőttekkel (szülők,  

rendőr stb.)). 

 

 Információ feldolgozás (tabló, plakát, cikk, hanganyag). 

 

 Szituációs játékok, érveléstechnika elsajátíttatása (előnyök és hátrányok 

mérlegelésével). 

 

 Kirándulások tervezése, szervezése, megvalósítása, értékelése, a gyerekek aktív 

bevonásával – döntéshozatal és közösségi cselekvés gyakoroltatása. 

 

 A szabadidő hasznos és értelmes eltöltésére programok szervezése, azt 

megelőzően ötletbörze, a lehetséges tevékenységek foglalkozások 

megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeik számbavétele, 

körültekintő, megalapozott szervezés. 

 

 Közösségépítés a csoportos feladatmegoldások, az együtt végzett tervező munka 

során. Kooperatív készségek fejlesztése, az önismereti feladatok megoldásával a 

saját személyiségben fellelhető hiányosságokra rávilágítva a lehetséges pozitív 

irányú változások elősegítése, a közösség elfogadása segítségével. 

 

 Művészeti ágak bevonásával a lélek harmóniájának megteremtése, meditatív 

jellegű képsorok képzőművészeti alkotásokról jól válogatott zenei aláfestéssel. 

Ember és betegség téma feldolgozása során Babits versei, Móricz Zs.: A hét 

krajcár, Molnár F.: A Pál utcai fiúk stb.  
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 A szépirodalmi szemelvények, a szabados megfogalmazást, a korrekt 

kommunikációt, a beszélő és hallgató tiszteletteljes kommunikációját  fejlesszék. 

 

Felvilágosító előadások (szülőknek, pedagógusoknak, diákoknak stb.) áldozatvédelem, 

kábítószer függőség megelőzése, közlekedés témaköréből személyes higiéné, 

kamaszkor testi-lelki változásai. 

 

Tegyük szebbé iskolánk környezetét! – akció – évi egy tavaszi nagytakarítás; a 

gyerekek bevonásával a tantermek és folyosók dekorációinak, állagmegőrzésének 

pontversenyben való értékelése havi rendszerességgel. 

 

3.9.5.. Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 

A)  belső (iskolai) résztvevők:  

pedagógusok  - különös tekintettel a biológia-egészségtant tanító, 

valamint az osztályfőnökök 

hitoktatók  - a Szentírás tanítása az emberséges magatartásról, a 

szolgáló szeretet, a megbocsátás a lelki egészség 

megvalósításának lehetőségei 

iskolaorvos, védőnők   -szűrővizsgálatok, felvilágosító előadások 

megszervezésével, lebonyolításával. 

 

A pedagógusok részére biztosítjuk a továbbképzés lehetőségét, különös tekintettel az 

osztályfőnökökre, akik a KPSZTI osztályfőnöki konferenciáin rendszeresen részt vesznek. 

Alkalmanként néhány pedagógus a 120 órás továbbképzési kötelezettségéből mentálhigiénés 

képzéseket is választhat, melynek költségeit  igyekszik az iskola a továbbképzési normatíva 

keretből fedezni.  

A felvilágosító előadásokon minden pedagógus évente egy alkalommal legalább részt vesz. 

 

B) Külső partnereink:  

-     gyermekjóléti Szolgálata 

- családsegítő Szolgálata jelzőrendszer tagjaiként rendszeres kapcsolatot tart fenn az 

iskola ezen intézményekkel  

- egészségügyi Szolgálat – fogorvossal 
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- városi Sportklub Vezetősége  

- az önkormányzat Humán Bizottsága  

 

3.9.6.A környezeti nevelés elvei 

 

A felelős, környezettudatos magatartás kialakítása 

Az iskolai környezeti nevelésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy:  

 kialakulhasson a felelős, környezettudatos magatartás, 

 a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek a személyes és környezeti 

értelemben egyaránt ésszerű , a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó 

egészséges életvitelhez,  

 a diákok megértsék a környezetvédelemmel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel 

kapcsolatos beállítódásaik szilárdak legyenek, és konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg.  

 

3.9.7. Területei 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

 Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet (iskola, tanterem, 

iskolaudvar) kialakítása. 

 Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés. 

3.9.8. A környezetei nevelés színterei 

 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

 példamutató iskolai környezet 

 tantermek, folyosók, udvar élő sarok kialakítása, 

 anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

 a pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

 kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

 szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 
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 Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási 

foglalkozásokon (múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 

 A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 

 szakkörök, táborok 

 erdei iskola 

 környezetvédelmi akciók 

 előadások, kiállítások 

 témanapok 

 rendszeres természetjáró túrák 

 madarak és fák napjának megtartása  

 a környezetvédelem jeles napjainak megünneplése  

 kirándulások, látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

 DÖK nap 

 gyűjtési akciók 

 vetélkedők 

 klubfoglalkozás 

 rendhagyó iskolanapok (egészségnap, környezetvédelmi nap) 

3.9.9.. A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek 

 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

 riport (kérdőíves felmérés), 

 terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, iskolakert,” iskolazöldítés”), 

 aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás 

rendezése, újságkészítése, kutatómunka), 
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 művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése). 

3.9.10. A környezeti nevelésében résztvevők 

 

 belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok, iskolai alkalmazottak 

 külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, 

művészek, intézmények 

 

3.10. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

3.10.1. Általános elvek 

 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem 

tudja, vagy nem is akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen 

ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

   A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület minden tagjának kiemelt feladata, amelyet az 

ifjúságvédelmi felelős fog össze. Legfontosabb feladatunk a megelőzés.  

Ebben fontos tapasztalatszerzési lehetőség az osztályfőnökök számára a mindennapi 

tapasztalásokon túl, a családlátogatás. Ez minden új osztályfőnök esetében kötelezően 

megvalósítandó az első év félévéig, a többi évben abban az esetben, ha szükségét látja a 

pedagógus. Amennyiben jónak látja, erre az eseményre kérheti az iskolai gyermekvédelmi 

felelős részvételét is.  

   A megelőzésben fontos a precíz és pontos hiányzás nyilvántartás. 

   Sok esetben a legfontosabb kérdés az égető anyagi problémák megoldása. Ebben az iskola 

elsődleges feladata, hogy megkeresse az állami, önkormányzati, karitatív lehetőségeket, s 

azok igénybevételére felhívja és segítse a szülőket. E mellet aktív szervezők is lehetünk a 

karitatív tevékenységeknek, mindig szem előtt tartva azonban az emberi méltóság eszméjét.  

    A katolikus iskola nem ‘’elit ‘’ képzésre törekszik. Külön figyelmet szentel és segíti a 

gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket. 

   Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki 

teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára 

maradandó értéket képviselnek felnőtt korukban is. Megvédi őket az alkoholizmus, 

kábítószerezés egyéb erkölcsi veszélytől. 
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3.10.2. A gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatainak csoportosítása 

 

- Egészségvédelem /védőoltások, rendszeres egészségügyi ellátáson való részvétel, rendszeres 

fogorvosi ellátás, rendszeres táplálkozásra való odafigyelés/ a védőnővel és az iskolaorvossal 

közösen 

- Családi és közösségi kapcsolatokra való odafigyelés /veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

családok felderítése és megismerése, nyomon követése/ 

- Személyiségfejlődés, én-fejlődés segítése 

- Ápoltság, viselkedés, másokban keltett benyomások figyelemmel kísérése 

- Figyelemmel kísérni a tanulás, értelmi fejlődés, játék helyes arányának a kialakítását 

- Anyagi támogatások felderítése, javaslása. 

3.10.3. Iskola-egészségügyi szolgálat 

 

Az iskola külön szerződésben biztosítja az iskolaorvosi és az iskolavédőnői feladatok 

ellátását. 

3.10.4. A nevelők feladatai: 

 

- Pontosítani, konkretizálni, hogy kik tartoznak a szociálisan hátrányos helyzetű családok 

közé. 

- Mi okozza mindezt? 

- Megoldás az okok megismerése után. 

- Az önkormányzatok által nyújtható támogatások kihasználása. 

- Az osztályfőnöki órák témájában érinteni ezeket a problémákat (válás, alkoholizmus, drog, 

stb.). 

- Olyan kapcsolatot kialakítani a gyerekeket, hogy bátran, bármikor és őszintén segítséget 

kérjenek nevelőiktől. 

 

3.10.5. Anyagi támogatások, juttatások rendszere 

 

Amelyet az iskola közvetlenül nyújtani tud: 

- ingyenes tankönyv /tartós tankönyv/ 

- utazási térítés (tanulói havi bérlet) 
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Amelyben az iskola közreműködik az önkormányzatok felé: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

- rendkívüli segély 

 

3.10.6. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás helyi rendje 

 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt nevelési, oktatási, 

fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó helyi tanterv elkészítésénél figyelembe 

vesszük: 

- a köznevelésisi törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

- a szülők elvárásait és 

- az általunk nevelt tanulók sajátosságait 

- a sajátos nevelésű tanulók számára a fejlesztés a megfelelő tartalmak közvetítése során 

valósuljon meg, segítse a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind 

teljesebb beilleszkedést 

- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez 

- a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

3.10.7. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése 

 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési útjai, 

módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye. A 

műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind magasabb 

szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül. 

 

A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló 

tanulás kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében. 
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

 

a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

- vizuális észlelés - jelfelismerés, 

- akusztikus észlelés - hangok differenciálása, 

- a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

b) A téri tájékozódás fejlesztése. 

c) Grafomotoros készségek fejlesztése. 

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

e) Szavak olvasásának begyakorlása - szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória 

fejlesztés. 

f) Szövegösszefüggések megláttatása. 

g) A helyesírási szokások megerősítése. 

 

Az Élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák 

meg. 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos/tanulásban akadályozott tanulók szükségletei indokolnák a 

korai idegen nyelvi oktatást, de a tanulási képességük akadályozottsága miatt aránytalan 

terhelést jelentene a sérült tanuló számára. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik 

évfolyam előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében. 

Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv 

tanulása iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében. 

A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a 

tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek, 

fejlettségüknek megfelelnek. 

A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az 

egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő 

értelmezésének. 

A szemléltetéshez, a konkrét helyzetekhez, cselekvésekhez kötődő nyelvtanulás 

eredményesebb, a szavak könnyebben megjegyezhetők és felidézhetők (pl. köszönés, 
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bemutatkozás, kérdezés). Az egyszerű utasítások, a cselekvésre épülő játékos feladatok 

eredményesen fejleszthetik a hallott szöveg megértését. 

Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet 

párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a 

motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, 

fejlesztése áll. 

Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak fejlettség szerint, a tanulóban 

erősödő igény alapján kívánatos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem 

az idegen nyelvi környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az 

egyszerű információk felfogása, megértése céljából. 

A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos 

gyakorlásra. 

 

A Matematika műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való 

felismerése, megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése. 

f) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

g) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

h) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

i) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

 

Történelem és társadalmi ismeretek 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 
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- Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek 

megértése. 

- Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. 

- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. 

- A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

- A kommunikációs képességek fejlesztése. 

- A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

- Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és 

a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

- A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

- Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

A természettudományos műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- Figyelem, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

- Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

- A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

- A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának 

érzékelése, felfogása, a változás - időben, térben - észlelése, értelmezése. 

- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. 

- Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

- A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

 

Földünk és környezetünk 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, 

elvonatkoztatás, probléma felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

- A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

- A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térkép 

összefüggéseinek felismerése. 
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- Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

- Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

- Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

- Kommunikációs képességek - kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

- Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

 

A Művészetek műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

- Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

- Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

- A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

- Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

- A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

- A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

- A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

- Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

- Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása 

 

Az Informatika műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- Érzékszervi megismerések. 

- Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

- Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

- Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

- Csoportosítások, következtetések. 

- Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

- A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagáló képesség fejlesztése. 

- A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 
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- Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

- Analízis, szintézis. 

- Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

 

 Életvitel és gyakorlati ismeretek 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, ok-

okozat felfedezése. 

- A problémafelismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

- A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, 

alkalmazása. 

- Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 

továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

- A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

- A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 

magatartás elfogadtatása. 

- Szociális képességek fejlesztése. 

 

Testnevelés és sport 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai 

- Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

- Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

- Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a 

végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség 

alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

- A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság 

erősítése. 

- A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 
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- A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 

- Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 

III.3.2. Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő tanulók iskolai fejlesztése 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 

valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy 

fejlődési zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció 

megértésének sérülése. Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik 

színvonalától - elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív 

kompetencia megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs 

eszközrendszerek alkalmazására. 

 

Élő idegen nyelv 

Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes megkezdeni, 

már kommunikatív módon, változatos kontextusokban és funkciókban használják 

anyanyelvüket. Gyakran egyedi megítélés alapján javasolni kell az autisztikus gyermekek 

értékelés alóli felmentését. 

 

Matematika 

Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, 

az ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének 

tanítása. Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses 

tanulás alkalmazása. 

 

Ember és társadalom 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas 

viselkedés elemi szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, 

képzelőerőt, valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó 

tartalmak elsajátítása általában nehézséget jelent. 
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Ember a természetben. Földünk és környezetünk 

Az autisztikus tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a 

tanítás során nem számíthatunk a gyermekek előzetes megfigyeléseire, élményeire, ezért a 

közvetlen tapasztalásra nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

Művészetek 

A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás 

lehetőséget jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is 

jelentős szerepet játszanak. 

 

Informatika 

Az informatikai eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés 

helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A 

későbbi munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos 

autisztikus tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

A műveltségi terület rendkívül nagy hangsúlyt kap, mivel az önállóságot és a 

munkavállalás lehetőségét alapozza meg. Kiemelt cél a megfelelő munkaviselkedés 

kialakítása, a változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás fejlesztése, valamint az 

elsajátított tevékenységek, munkafolyamatok önálló elvégzése. 

 

Testnevelés és sport 

A testi egészség megóvása, az erőnlét, az állóképesség és az ügyesség egyénre szabott 

fejlesztése mellett a legfontosabb fejlesztési feladatok általában a következők: 

- A testséma ismeretének kialakítása. 

- A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és 

aktivitásokban. 

- A különböző társas helyzetekben való megfelelő mozgásformák kialakítása. 

- Annak tanítása, hogy a gyermek saját ellenőrzése alatt tudja tartani mozgásos 

sztereotípiáit. 
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3.10.8. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és 

súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és 

kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. Kiemelten 

kell kezelni az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció fejlesztését. E 

feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek. Célzottan szerepet kaphat 

az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc fejlesztési feladatai 

között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, 

az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési 

feladatai között kap kiemelt szerepet. 

Az élő idegen nyelv tanításánál a nyelvoktatás auditív módszere kerül előtérbe. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 

logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs 

lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

 

3.11. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 
 

3.11.1. Jutalmazás 

 

A tanulók jutalmazása 

A kötelességeken felül végzett munka minden esetben jutalmazásban részesül. 

   A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelő 

testületi dicséretben részesíthetők. Ez az ellenőrzőbe, osztálynaplóba kerül bejegyzésre és a 

havi, illetve az év végi szorgalom vagy magatartásjegyben is meg kell látszódnia. 

 Kiemelkedő, tanórán kívüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek. 

A kötelességeken felül végzett munka minden alábbi esetben jutalmazásban részesül: 
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 Nemzeti ünnepek alkalmával iskolai rendezvényeken való szereplés 

 Városi ünnepélyen való sikeres szereplés 

 Iskolai tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezés 

 Körzeti tanulmányi versenyen elért 1-20. helyezés 

 Országos tanulmányi versenyen elért 1-30. helyezés 

 Valamely sportágban elért körzeti 1-3. helyezés 

 Kulturális, művészeti versenyeken, pályázatokon való sikeres szereplés, 1-3. helyezés 

vagy ezzel egyenértékű minősítés 

 Kitartó és lelkes énekkari munka 

 Egyházi ünnepségeken való éneklés, versmondás, rózsafüzér ájtatosságon, keresztúton 

való részvétel 

 Az aktuális hónapnak, ünnepnek megfelelő osztálydíszítés, a folyosó dekorációjának 

elkészítése 

 Kiemelkedő sportteljesítmény 

 Közösségért végzett munka 

 

a, Osztályfőnöki dicséret – odaítéléséről az osztályfőnök dönt. 

 

b, Szaktanári dicséret – odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és 

folyamatosan kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. 

tevékenységért.  

 

c, Igazgatói dicséret – tanulmányi versenyen a városi 1-3., a megyei 1-10., az 

országos 1-20. helyezettnek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló 

kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

  

d, Tantestületi dicséret – a tantestület szavazata alapján, tanév végén adható azoknak 

a kitűnő tanuknak, akik legalább három tantárgyból kitűnő eredményt kaptak. 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

példás o a házirendet megtartja, annak megtartását társaitól is megkívánja, példája 

pozitívan hat 

o megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a 

felnőttekkel való kapcsolatában tisztelettudó 

o képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel 

o vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el 
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o a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző 

területein 

o az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása 

jó o a házirendet betartja 

o tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget 

o tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható 

o az értékelt időszakban legfeljebb merült fel kifogás magatartásával 

kapcsolatban 

változó o a házirend ellen vét 

o társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható 

o az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell 

hívni a figyelmét 

o képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak 

ösztönzésre végzi 

o az iskolába és az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja igazolni 

rossz o a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét 

o társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése 

o képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel 

o felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal  

o a közösségi munkából kivonja magát 

A félévi  magatartás-osztályzata eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő 

jutalmazásban vagy elmarasztalásban részesült. 
 

 

o A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményeire 

példás o a tanórákra való felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a 

pontosság jellemzi 

o óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó 

o a feladatok végzésében ön álló, rendszeres 

o tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló 

feladatvégzésben 

o munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti 

o önművelése rendszeres és többirányú 

o szorgalmával példát mutat, serkent, ellenérzést nem kelt társaiban 

o írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző 

jó o tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos 

o óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt 

o a tananyag iránt érdeklődik csupán 

o a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten 

igyekszik részt venni 

o írásbeli munkáinak külalakja megfelelő 

változó o óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat 

o a tanórákra való felkészülése rendszertelen 

o feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el 

o érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás 

o önművelése rendszertelen 

o információit csak esetenként használja fel 

o írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat 

hanyag o a szorgalom teljes hiánya jellemzi 

o feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi 
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o az órai munkában passzív 

o a tanultakat nem akarja alkalmazni 

o valamely tantárgyból elégtelenül teljesít 

A minősítés az egyéni képességek alapján – a körülmények mérlegelésével – kifejezi a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 
 

 

 

3.12. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 

Az léphet magasabb évfolyamba, aki az adott évfolyam minden tantárgyából teljesítette a 

minimális követelményeket a szorgalmi időszak alatt.  

A tantárgyak minimális követelményeit a helyi tanterv tantárgyi részei tartalmazzák, 

évfolyamokra lebontva. 

 

1. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyam végén minden tantárgyból  az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 

2. Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén három tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

Ennek sikeres letételével magasabb évfolyamba léphet. 

 

3. Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okból (pl.: betegségből) származó hiányzása miatt 

nem tudja teljesíteni a minimum követelményeket, akkor a tantestület dönthet a javító 

vizsgán való részvételről. 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel (kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra 

szorul) határozzuk meg a tantárgyi követelmények teljesítését.  

A második évfolyamon év végétől tanulóinknál a hagyományos érdemjeggyel történő 

minősítési formát használjuk. 

 

4. A tanuló az 1. évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztása miatt nem tudta 

teljesíteni.  
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5. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja az igazolatlan mulasztás és 

emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi az osztályvizsgát; (A 

nevelőtestület az osztályvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztása száma meghaladja a 20 tanórát és az iskola eleget tett az értesítési 

kötelezettségének.)  

(1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, hittan, 

5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, hittan, 

7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, hittan) 

 

 magántanuló volt. 

 

 

3.13. Az iskolai írásbeli és szóbeli gyakorlati beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének rendje  
 

 

 

A megtanult ismeretek számonkérése a szorgalmi időszak során folyamatosan történik, 

melynek a következő formái lehetnek: 

 

 Órai felelet írásban, vagy szóban 

 Témazáró dolgozat 

 Órai munka értékelése 

 Házi feladat értékelése 

 Otthoni munka értékelése 
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 Megtanult ismeret gyakorlati bemutatása 

 A 8. osztályban a főbb tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen 

nyelv, történelem) vizsgát tesznek tanulóink az év végén. Ezzel segítve a tananyag 

jobb bevésését, a 9. osztályokban az év eleji eredményes felméréseket. 

 

 Általános elv, hogy a számonkérés előtt figyelmeztetni kell a tanulót. A témazárók 

előtt minden esetben külön  meg kell tenni egy héttel előbb. 

 Egy nap három témazárónál többet nem lehet íratni. 

 

 A témazáró dolgozatokra két beírt jegyet kapnak tanulóink. A félévi, év végi jegyek 

megállapításánál nem csak a színtiszta matematikai kerekítési szabályokat vesszük 

figyelembe, hanem a tendenciákat is. 

 

 Az iskolai nevelő és oktató munkánk egyik fontos feladata, hogy folyamatosan 

ellenőrizzük, értékeljük a tanulók tanulmányi munkáját. 

 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak 

jellegzetességeinek megfelelően szóbeli, írásbeli és gyakorlati ellenőrzéssel valósítják 

meg. 

 Az írásbeli beszámoltatásnak több fajtáját alkalmazzuk a nevelési folyamat során. 

3.14. Az otthoni (napközis és tanulószobai ) felkészüléshez előírt 
írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
 
 

A házi feladat adásának elsődleges célja, hogy az órán tanult ismereteket még tovább tudja 

gyakorolni a tanuló, illetve az órákon megbeszélt új ismereteket megtanulja a következő 

órára. 

Olyan feladat nem adható, amelynek megoldásához még nem tanult ismeretek is szükségesek, 

illetve amelyhez olyan eszköz is szükséges, amely nem várható el minden családtól. (pl. 

internetes anyag, gépelt munka) 

A házi feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni az egyes tantárgyakból, hogy azok 

együttesen is elkészíthetők, megtanulhatók legyenek a tanulók részéről. 

Intézményünk tantestülete a nevelés-oktatás folyamatában fontosnak tartja, hogy tanulóink a 

nevelőktől kapott feladatokat otthon, önálló munka során elvégezzék. A házi feladatok fontos 
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szerepet töltenek be a tanórán elsajátított tananyag rögzítésében, a gyakorlás elősegíti 

növendékeink feladattudatának kialakulását, megerősítését. 

A házi feladatot a nevelők konkrét nevelési cél megvalósítása érdekében adnak. 

A házi feladatok fajtái: 

3.14.1.Kötelező házi feladat 

3.14.2.Szorgalmi házi feladat 

 

3.14.1.Kötelező házi feladat 

 

a) Szóbeli házi feladat 

 tananyaghoz kapcsolódó:  - elnevezések – szakkifejezések 

    - fogalmak - összefüggések 

    - szabályok - törvények 

    - ismeretek, melyet az óravázlat ill. a tankönyv 

    - tanár által kijelölt részek tartalmaznak 

 Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv alapján a 

munkaközösség évfolyamonként megjelölt. 

 A tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, 

ajánlott irodalom. 

 Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 

 

b) Írásbeli házi feladat 

 

 Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító-tanár által kijelölt 

feladatainak megoldása. 

 Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák 

elkészítése. 

 

 

Általános szabályok a kötelező írásbeli és szóbeli házi feladatok adására vonatkozóan: 

 

 A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor kapcsolódjon a tanóra anyagához, 

témájához. 

 Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a 

tantárgyi készségek begyakorlása legyen. 

 Az írásbeli házi feladat együttes mennyisége átlagosan 45 percnél több felkészülést 

ne követeljen a tanulótól. 
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 A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 

elmarasztalásban részesülnek (fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő beírás, a 

házi feladat pótlása, stb.). 

 A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán (a 

tanulókkal történő ellenőrzés, tanító-tanár javítása). 

Alsó tagozatban – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés 

érdekében heti rendszerességgel ellenőrizzék a tanítók a füzeteket. 

Felső tagozaton a nevelők legalább félévente tekintsék át tanulóik füzeteit, 

munkafüzeteit. 

 Az írásbeli házi feladat értékelése – tartalmi és formai szempontból – egyaránt 

fontos, ezét a nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. 

 Javítás: - tartalmi hibák vagy formai igénytelenség miatt a feladat újra íratható, 

   - hibás feladatmegoldásánál a javítás egyénileg történik, 

- az osztályt érintő általános hiba esetén újratanítás történik ill. a 

hiányosságokat pótolják. 

3.14.2. Szorgalmi házi feladat 

 

a) Szóbeli házi feladat 

 vállalt kiselőadás (referátum) a tananyaghoz kapcsolódva, 

 ajánlott olvasmány – melynek jegyzékét a magyar munkaközösség az érvényes 

tanterv alapján megjelöli évfolyamonként, 

 az éves munkatervben elfogadott tanulmányi versenyekhez a felkészülés. 

 

b) Írásbeli házi feladat 

 képességek fejlődését, tehetség fejlesztését, kibontakozását elősegítő feladatok, 

 az éves munkatervben elfogadott tanulmányi versenyekre feladatmegoldások, 

 írásbeli pályamunkák készítése pályázati felhívásokra. 

 

Általános szabályok a szorgalmi házi feladatokra vonatkozóan: 

 

 A szóbeli és írásbeli szorgalmi házi feladatok a tantárgyi követelményeken felüli 

teljesítményt alapozzák meg. Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához, 

segíti képességeinek fejlesztését, tehetségének kibontakoztatását. 
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 Szaktanár ajánlásával azok a tanulók kapnak ilyen feladatot, akik motiváltak a 

tanulásra és önként vállalják ezt a többlet tevékenységet. 

 A szorgalmi feladat mennyisége: 

- egyéni elbírálás alapján más-más terheléssel élhet a szaktanár figyelve a 

tanuló motiváltságának megőrzésére. 

 A szorgalmi feladat gyakorisága: 

- a tanulók egyéni elfoglaltságát figyelembe véve havonta 1-2 alkalommal, 

kivételt képez a tanulmányi versenyekre való felkészülés időszaka. 

 A szorgalmi feladatokat is ellenőrizni és értékelni kell, amelyet az osztályközösség 

előtt tegyünk meg. 

 A szorgalmi munka értékelését követően jutalmazzunk a tanítók és szaktanárok által 

kidolgozott rend alapján. 

A versenyeken való szereplésért a helyi tantervben szereplő jutalmazást 

alkalmazzuk. 

 

A napi felkészülés 

 

Korosztály A felkészülés módja Betartását 

koordinálja 

1-4. évfolyam: 

egyéni 

időbeosztás 

Az iskolában készülnek a következő tanítási napra . 

Otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő 

feladatot kapnak, egy órát meg nem haladó 

mennyiségben. 

osztályfőnök 

5-6. évfolyam: 

egyéni 

időbeosztás 

Az iskolában készülnek a következő tanítási napra (a 

kutató- és gyűjtőmunkát kivéve). Másnapi 

felkészülésük átlag napi 1,5 óra alatt megvalósítható 

legyen. Az egy tantárgyból adott feladat mennyisége a 

fél órát ne haladja meg.  

osztályfőnök, 

munkaközösségek 

7-8. évfolyam Másnapi felkészülésük átlag napi 2 óra alatt 

megvalósítható legyen. Az egy tantárgyból adott 

feladat mennyisége a fél órát ne haladja meg. 

osztályfőnök,  

munkaközösségek 
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A tanulók terhelése a hétvégén és a szünetekben 
 

Alapelv: Egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, a napi felkészülési időtartamot meg 

nem haladó feladatot kapnak a gyerekek. A tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi 

feladatokkal, kutatómunka kijelölésével motiválják, segítik. 

 

Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan: 

- önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek 

- adjanak lehetősége a megszerzett tudás alkalmazására. 

 

3.14.3. Általános elvek 
 

- A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést az 1-3. évfolyamon a pedagógus, 

a továbbiakban a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy az ellenőrző könyvbe. A 

szülő a bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul. 

 

- A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a 

tanuló dicséretet kaphat. 

- Ha a tanulónak egy adott tantárgyból csak ‘’jeles’’ osztályzatai vannak (és ennél 

rosszabb osztályzata nincs), dicséretet kaphat. 

 

- A magatartás és szorgalom minősítésére félévkor és a tanév végén az osztályfőnök 

tesz javaslatot az osztályban tanító pedagógusok közösségének. Előzetesen megismeri 

az osztály diákönkormányzatának véleményét az egyes tanulókról. Az osztályfőnök 

javaslatát a testület többségi döntéssel véglegesíti. Szavazategyenlőség esetén az 

osztályfőnök véleménye a mérvadó.  

 

- Havonta az osztályban tanító nevelők javaslatot tesznek az osztályfőnöknek a tanulók 

magatartás-szorgalom jegyeire. 
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1. HIVATALOS ADATOK, TÖRVÉNYEK 
 

1. 1. A nevelési program törvényi háttere 

 

1996-ban ünnepeltük a magyarországi katolikus oktatás 1000 éves évfordulóját. Hazánk 

oktatását évszázadokon át az egyházi oktatás határozta meg. A két háború között, sőt még 

l948-ban is, több mint 50 % - át oktatta a magyar diákságnak. Az intézmények 

államosításával ez a helyzet teljesen megváltozott. Újraindításra csak 1990-ben nyílt újra 

lehetőség. 

Ennek feltételeit: 

- Az 1993. évi LXXXIX. Közoktatási Törvény és annak érvényben lévő módosításai

  

-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításairól szóló 2012. 

    évi CXXIV: törvény 

- 1997. évi XXXI. tv. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és 

    módosításai 

- Az 1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 

- Egyházi Törvénykönyv (II. Vatikáni Zsinat dokumentumai) biztosítják. 

A végrehajtási utasításokat az alábbi rendeletek szabályozzák: 

- 363/2012. (VIII: 31.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 20/2012.. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

- A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 

32/2012. (X. 8.)EMMEI rendelet 

- az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 08.) MKM 

rendelethez. Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről 

és felszerelésiről és módosításai 

- 32./1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség nevelésének irányelve 

kiadásáról és módosításai 

- továbbá a fenntartói és helyi (önkormányzati) rendeletek 
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1. 2. Az egyház álláspontja 

 

Az egyház az óvodák, iskolák alapítását és fenntartását missziós feladatnak tartja. Ezt 

különböző dokumentumokban részletesen kifejti és az Egyházi Törvényben szabályozza. 

 

„A mai társadalomban az egyház égető szükségességét érzi annak, hogy biztosítsa a 

keresztény gondolkodás jelenlétét”. 

 

Ezért a Katolikus Nevelés Kongregációja „felhívja a nevelés összes felelőseit - szülőket, 

oktatókat, a fiatalokat, az iskolai hatóságokat -, hogy ide összpontosítsák minden erejüket 

és minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hogy ezek segítsenek minden katolikus 

intézmény valóban a társadalom javát szolgáló és egyúttal apostoli munkát végezzen”. 

 

Ennek megfelelően az új Egyházi Törvény külön is foglalkozik a katolikus neveléssel. 

Törvényeivel kiemeli a nevelés jelentőségét azzal, hogy hivatalos rendelkezéseit 

mindannyiunk számára kötelező érvényűvé teszi. 

 

„Katolikus Óvodának azt az óvodát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság, vagy 

egy hivatalos jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írott okmánnyal 

ilyennek ismer el”. (CIC 803.1.2. §). 

 

„A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek nagyra kell értékelniük az óvodákat, melyek 

kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében”. (CIC 

796.1.§). 

 

„A katolikus óvodák vezetői a helyi ordinárius felügyelete alatt gondoskodnak arról, hogy 

a nevelés, oktatás ezekben az óvodákban tudományos szempontból legalább olyan szinten 

álljon, mint az illető vidék többi óvodájában”. (CIC 806.2.§.) 
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2. ELVI ALAPVETÉS 
 

2. 1. Az óvoda jellemző adatai 
 

Az óvoda hivatalos elnevezése: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Az  óvoda címe: 8660 Tab, Kossuth L. u. 33. 

Az óvoda fenntartója:  

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, Kaposvár 

Az óvoda működési engedélyének  

Száma: HF/373/2011. 

Kelte: 2011.06.27. 

Az engedélyező szerv neve: Somogy Megyei Kormányhivatal 

 

Mottó:  

 

„Mikor belépsz a kicsik otthonába, 

Legyen arcodon Jézus nyájassága. 

Szólítsd köréd a kisgyermekeket, 

És simogasd meg fejecskéjüket. 

 

S ha látsz köztük rútat, rongyosat 

gyermeki arccal búbánatosat. 

Ismerd meg a korán szenvedőt,  

S öleld magadhoz és csókold meg őt.” (Gárdonyi Géza) 
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2. 2. Bevezetés 

 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.  

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek, olyan kincse, amelynek értékét kevéssé 

ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs fokozatosan föltárul. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítők) élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkoron 

át hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, 

mind emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. 

Az óvodai nevelés az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben 

tartásával oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges 

védelem illet meg. 

 

2. 3. A katolikus óvoda küldetése 
 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… Íme, én veletek vagyok 

mindennap a világ végéig.”(Mt 28, 19-20b) 

 

A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé: 
 

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé 

vezetése,üdvösségre segítése, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek(Mt 

5, 11-16).  

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt 

az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az 

igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus 

óvodai nevelésnek is. 

 

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 

kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi 

érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. 

  

 

A katolikus óvodai nevelés az egyház evangelizációs küldetésének része. Jézus Krisztus is 

elküldte tanítványait szerte a világba, hogy hirdessék az evangéliumot. Feladatot adott 

nekik is és nekünk is feladatot ad ma. 
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A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 

kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi 

érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik.  

Ez adja a katolikus óvodák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a 

kötelessége, hogy tisztelje az emberi értéket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely 

megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára 

kötelezi.
1
 

 

A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés, a gyermek 

harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik. 

 

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében 

felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait 

egyszerre kívánja megvetni. .(Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, 

amelyre ezután ráépülhet a hit.) 

 

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több 

embert segíthet az igazi értékek megtalálására. Más felekezetből érkező családoknál 

tiszteletben tartja vallási szokásaikat. 

Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az 

óvoda katolikus szellemiségét. 

 

A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé: 

 

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „ A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat), amelyek 

kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk tejesítésében.” 
2
 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 

elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.”
 3

 

 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Célját 

csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az 

egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a 

fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint 

végzik. 

Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon 

belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. 
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A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé: 

 

A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el 

a gyermekben, amelyet a neveléssel felszínre kell hozni azoknak, akik a gyermekért 

felelősek. A szülőnek, a pedagógusnak a Mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát 

ki kell fürkésznie és a megvalósulásában segíteni. 

 

Kiemelten fontos, hogy a katolikus óvoda nagy hangsúlyt fektessen a hátrányos helyzetű, 

a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésére, számukra az esélyegyenlőség 

megteremtésére, különbözőségük elfogadására, feléjük való szeretetteljes odafordulásra. 

 

Az óvodapedagógusoknak meg kell mutatnia, miként kell rácsodálkozni a természet 

szépségeire, a dolgok sokaságára, az élet fejlődéseire. 

 

A katolikus óvodában meg kell ismertetni a gyermekeket Jézus életének fontos 

eseményeivel (a gyermek Jézus hétköznapjai, Jézus megkeresztelése, példabeszédek) és a 

hozzá kapcsolódó emberekkel. (Szűz Mária, Szent József). 

 

A hitre nevelésnek fontos része az ima. Sok olyan gyermek van, aki soha nem hallott még 

erről. Az óvodás gyermeket meg kell tanítani arra, hogy Istent megszólíthatjuk, 

elmondhatjuk érzelmeinket, hogy vele beszélgethetünk- ez az ima. 

 

Fontos, hogy ne csak kötött imádságokat, halljon a gyermek. Az imának ebben a korban 

szabadon megfogalmazottnak kell lennie. Az óvodapedagógus tudjon hálát adni és kérni. 

Ha ezt őszinte, tiszta szívből teszi, akkor a gyerekek ezt megérzik és maguk is követni 

fogják. Természetesen mindezt életkori sajátosságaikhoz igazodóan kell megtenni. 

 

3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 

Kiindulópont: 

A gyermek a pedagógus és a család számára Isten ajándéka. 

 

Embereszmény: 

 

Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása.  

Tanuljon meg szeretni, mert jó az, ami a szeretetben valósul meg. Tudjon másokért élni.  

Legyen olyan belső mértéke, mely szabaddá teszi, hogy szolgai módon ne azt tegye, amit 

„mindenki”, ha az nincs összhangban önmagával.  

Ne féljen azt cselekedni, amire az Ige és a Lélek indítja.  

Tudjon és merjen csodálkozni ott, ahol mások közömbösek. Gondolkodni akkor, amikor a 

legtöbb ember csak utánozza a másikat.  
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Nyitott maradni minden és mindenki iránt akkor is, amikor mások becsukódnak. Tudja 

megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, az értékest az értéktelentől. 

 

3. 1. Katolikus gyermekkép 

 

Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi 

személyiség és szociális lény egyszerre. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki 

személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek 

számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s 

meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának. 

 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tudnak szeretni, ki tudják mutatni a 

szeretetet. Az óvodás gyermek lelke egyszerűen és világosan átlátható, ilyen egyszerűen 

kifejezhető a mi küldetésünk:  

A gyermek életkorához mérten a hit felébresztése.  

Mindennek az alapja a keresztségben elnyert istengyermekség. Isten az Atyám, aki figyel 

rám, törődik velem. Iránta való szeretetből vagyok jó, teljesítem kötelességemet.  

Tisztelem szüleimet, nevelőimet, becsülöm társaimat.  

Programunk kialakítása során a játékot alapvető és legfőbb tevékenységi formának 

tekintjük. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy korszerű, esztétikus eszközöket 

használhassanak fel kreativitásuk fejlesztése érdekében. 

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a nevelési rendszerünk minden területébe beépülő 

anyanyelvi fejlesztést, amin keresztül istenhívő, családjukat és hazájukat szerető 

gyermekeket kívánunk nevelni. 

Nevelésünk egyik fő feladatának tartjuk a testi fejlődés biztosítását, az egészséges 

életmódra nevelést. Szeretnénk, ha gyermekeink edzettekké válnának, a mozgásuk legyen 

összerendezett. (mindennapos mozgás, mozgásos foglalkozások, mezítlábas torna, 

tartásjavító gyakorlatok). 

Szeretnénk sokat tartózkodni a szabadban és az évszaknak megfelelő tevékenységeket 

szervezni számukra, ezzel kialakítani a gyermekek környezetük iránti figyelmességüket. 

Alakuljanak finommotoros képességeik, a szem- kéz- mozgás koordináció területén ezt jól 

ki tudják használni. (a szem- kéz koordináció majd az írás - olvasás tanulására készít elő). 

Az értelmi nevelés terén a gyerekek egyéni készségeiknek és képességeiknek megfelelően 

legyenek képesek az őket körülvevő világot tapasztalati síkon, tevékenységekbe 

ágyazottan megismerni. Az így szerzett ismeretek között egyszerűbb összefüggéseket 

felismerni.  

Legyenek képesek egyszerűbb gondolkodási műveletek használatára. Egyéni 

fejlettségüknek megfelelően legyenek képesek a feladatok irányított, majd önálló 

megoldásra. 
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A közösségi nevelés területén fő feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek nyugodt, családias 

légkörben nevelkedhessenek. Személyiségük kibontakoztatása során különös tekintettel 

vagyunk az előítélet mentességre, és a gyermekeket is erre neveljük. 

 

3. 2. Katolikus óvodakép 
 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. 

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. 

Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének optimális feltételeit. 

  

Az óvoda funkciói: óvó- védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek 

megvalósulása során a gyermekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a 

kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Pedagógiai 

tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével segíti a gyermek környezettudatos 

magatartásának alakulását. 

 

Óvodánk l993. szeptemberében kezdte meg működését. Lehetőség adódott rá, hogy az 

Egyházközség ingatlanjait visszaigényelje. 

Dr. Takács Lajos tabi plébános úr élt ezzel a lehetőséggel, s újraalapította az óvodát. 

A város 2 óvodája közül, a mi óvodánk vállalta fel, hogy gyermekeinket keresztény 

szellemben neveljük. 

A környező falvakból is érkeznek hozzánk gyermekek, Zaláról, Torvajról, Lulláról, 

Sérsekszőlősről, Bábonymegyerről. 

Óvodánkban szívesen fogadunk nem katolikus vallású gyermekeket is. 

A társadalomban bekövetkezett változások sok családot létbizonytalanságba sodornak, 

többen a különböző vallásokban keresnek menedéket. A családok komoly nehézségekkel 

küszködnek és ezt a gyerekek is megérzik.  

Kevesebb gyengédséget, szeretetet kapnak, mint amennyit igényelnek. 

E bekövetkezett változások közepette az óvoda megnövekedett szerepét szerette volna 

óvodánk felvállalni a gyermeknevelés folyamatában. 

Nevelésünk sajátossága nem az, hogy a gyerekeknek hittant tanítsunk. Azt szeretnénk, ha 

gyermekeink egész napját áthatná a keresztény szellemű nevelés. 

A játék, a munka, a tanulás egy sajátos világszemlélettel történik. 

Óvodánk dolgozói tanúságtevő életükkel mintául szolgálnak, így a gyermekek 

öntudatlanul is kapcsolatba kerülnek Istennel. Így tehát nem elméleteket tanítunk, hanem 

életünk részévé válnak a gyerekek. 

Nevelésünk során próbáljuk a szülőkkel megismertetni, hogy a gyermek Isten ránk bízott 

ajándéka. 
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.Segíteni, illetve folytatni kívánjuk a családok vallásos nevelését, megismertetjük a 

gyerekeket az ünnepek vallásos tartalmával. 

Óvodánkban a feltétel nélküli szeretetre törekszünk. A feltétel nélküli szeretet tökéletes 

definícióját Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levele 13. fejezetének 4-7. verseiben 

olvashatjuk. 

„ A szeretet türelmes, jóságos: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem 

fuvalkodik fel.  

Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a 

rosszat.  

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. 

Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.” 

Az egyházi óvoda nem azt jelenti, hogy ott papok foglalkoznak a gyerekekkel, hanem azt, 

hogy keresztény világnézeti alapon folyik a nevelő oktató munka. 

Mindenki megtapasztalja, hogy a jó ismerete még senkit nem tesz jóvá, arra rá is kell 

nevelni az embereket. 

A katolikus óvoda a keresztény erkölcsi elvek, Jézus tanítása és a tízparancsolat alapján 

nevel. Ugyanakkor arra is ránevel, hogy tiszteletben kell tartani a másként gondolkodó 

emberek meggyőződését. 

A katolikus óvodát katolikussá teszi: a keresztény nevelési cél, a sajátosan keresztény 

ismeretek, nevelési eszközök, maga a keresztény nevelő. 

A keresztény óvodában a légkör mindig szeretetteljes. Vonzó messzire sugárzó otthona a 

benne megvalósuló keresztény életnek. 

A keresztény nevelési cél teljesen összhangban van az óvoda általános funkcióival és a 

nevelési alapelvekkel. 

Az óvodai nevelésben alapelv:  

- a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi, különösen a 

gyermeki bizalom megnyerése érdekében 

- hangsúlyos szerepet kap a testi, a szociális, és az értelmi képességek egyéni és életkor- 

specifikus alakítása 

- a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával kiemelten fontos az egyénekre 

kiterjedő gondozási feladatok ellátása, valamint az intimitás védelmének biztosítása és a 

személyiségükből adódó különbözőségek elfogadása 

- a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermek személyiségéhez és a 

keresztény értékrendhez igazodnak 

- az óvodai nevelés biztosítja a gyermek számára a szabad játékot, e tevékenységen belül 

lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek 

kibontakoztatását 

- a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek 

önazonosságának megőrzése, erősítése, a multikulturális nevelésen alapuló integráció 
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lehetőségének biztosítása, támogatása, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok 

védelme 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása. 

 

4. NEVELÉSI ALAPELVEINK, KERESZTÉNY SZELLEMŰ NEVELÉSÜNK 
CÉLJAI, FELADATAI 

 

4. 1. A katolikus nevelés szentírásai, teológiai háttere 

 

4. 1. 1. Teológiai megfontolások 

„A mai társadalomban, amelyet (...) a művelődés pluralizmusa jellemez, az egyház 

égető szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét, mert 

csak így alakíthat ki erős személyiségeket, akik képesek arra, hogy ellenálljanak a 

csüggesztő relatívizmusnak, és keresztségük követelményinek megfelelően éljenek”. 

(Kat. Isk. 11-12). Minden ember feladata, hogy saját és embertársai üdvösségén 

fáradozzon, hogy folyamatos legyen a kapcsolat Istennel és másokat is elvezessen erre. 

Az ilyen óvoda megteremti az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét az óvodai 

közösségben, segíti a gyermekeket abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával 

együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek. 

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a gyerekeket, hogy megérjenek a szabadság 

felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az 

őket körülvevő világot, egyre jobban elkötelezzék magukat az egyházon belül Isten és az 

emberek szolgálatára. 

A hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább az életünkkel, ahogyan a 

hétköznapokon viselkedünk és gondolkodunk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el,amit 

a közvetlen környezetében lát (otthon a szülőktől, az óvodában az ott dolgozó 

felnőttektől). 

 

4. 1. 2. Szentírás  

Jézus mikor eljött a világba, üdvösségünkre magához vonzott mindenkit: a gyermekeket, 

az ifjúságot, a felnőtteket. Jézus többször bizonyítja szeretetét a gyermekek iránt: „Akkor 

gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék fölöttük.” 

A tanítványok elutasították őket, Jézus azonban így szólt: 

„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz 

ilyeneké a mennyek országa”. (Mt. 19, 13-15).  

Mk 10, 17-22 -ben olvashatjuk a gazdag ifjú történetét: ....térdre borult előtte és úgy 

kérdezte: „Jó mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? ...” ...” Jézus ránézett és 

megkedvelte”.  
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E szöveg legrégebbi magyarázója (Antiochiai Viktor, V. sz.), megjegyzi, hogy Jézus 

gyakran beszélt azok gondolata szerint, akikhez szólt. Az ifjú emberi tanítóhoz jött, de ő 

rávezeti arra, hogy a földi jóság fölött van égi jóság is: az Isten. Őt illeti meg minden 

dicséret. Tehát tanított és nevelt. Amikor Simon és társai megkeresték Jézust, ezt mondták 

neki: „Mindenki téged keres”. Ez a mondat elárulja azt a csodálatos igényt az emberek 

részéről, hogy hallgathassák Jézust, hogy tanításában részesülhessenek. Ezért is jegyzi le 

az evangélista: „S bejárta egész Galileát és tanított.” (MK 1,37-39)  

Jézus isteni küldetésben járt és valósította meg az Atya akaratát, hogy üdvözítse a világot. 

Ezért az egyház tanítása szerint a keresztény nevelésnek példaképe és alapja maga 

Krisztus. Minden tanítónak, nevelőnek magatartását, gondolatvilágát Jézus evangéliumi 

szellemiségének kell áthatnia. 

Így lehet csak értékessé a krisztusi nevelés, tanítás. Jézus földi életében a meghívott 

apostolokra tanító feladatot is bízott. A szinoptikusok leírásában olvasunk erről: 

„Összehívta a tizenkettőt.Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát...Útra 

keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot”. (Mt 10, 5-14., Mk 

6,7-13. Lk 9,1-6.)  

De Jézus kiszélesíti a „tanítók” körét, amikor a hetvenkét tanítványnak is hasonló feladatot 

ad, elküldve őket kettesével azokba a helységekbe, ahová menni készült. Lelkükre köti a 

jézusi pedagógiai alapszabályt, hogy szelídséggel kell tanítását hirdetni.  

Ez a magatartás jellemezze a mai pedagógusokat is: „..tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok 

és alázatos szívű ..”. (Mt 11,29)  

A tanítványok Jézus mennybemenetelekor kapták meg az isteni parancsot: „Menjetek 

tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28/19).  

Ebben az apostoloknak szóló parancsban maga az egyház kapta meg feladatát és 

küldetését.  

Ezért is törekszik minden korban ennek a krisztusi küldetésnek megfelelni. 

 

4. 1. 3. Zsinati dokumentumok és megnyilatkozások  

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül a Gravissium Educationis Momentum kezdetű 

leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „ Az Egyháznak is feladata a 

nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes 

közösség, legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útján minden 

embernek, a hívők számára át kell adnia Krisztus életét és állandó szorgoskodással 

segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak. ( G.E. 3.) 

E feladat megvalósításához szükséges, hogy az egyház intézményesen is vállalja a tanítást, 

a nevelést az életkorok különböző időszakaiban. 

Intézményeinkben az egyház az üdvösséget szolgáló küldetését azzal teljesíti, hogy a 

rábízottaknak „részük lehessen az igazságnak és kegyelemnek isteni ajándékaiban”. (VI. 

Pál Ecclesiam Suam l5.)  

Katolikus óvodáinkban meghatározó jelentőségű, hogy a világról, a valóságról  keresztény 

felfogásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpontja maga Krisztus. 
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4. 2. Nevelésünk célja  

 

Bevezetés a keresztény hit és élet világába: 

- Jézus megismertetése és megszerettetése (tájékozódás, tapasztalatszerzés, élménygyűjtés). 

- A teremtett világra való rácsodálkozás (Mennyei Atyánk teremtő bölcsességének, jóságának 

felismerése, megköszönése). 

- A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása: a Krisztustól tanult erényekkel (felebaráti 

szeretet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség). 

- A keresztény közösség életébe való bevezetés. (Egyházszeretet - hazaszeretet. A keresztény 

család nevelőmunkájának erősítése és kiteljesítése.) 
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4. 3. A célhoz kapcsolódó feladataink 
 

 Isten szeretetének megsejtetése a gyermekekkel. 

A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása - fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség).  

A keresztény élet megtapasztaltatása az óvodai élet során (viselkedési formák, keresztény 

erkölcsi értékek, ünnepi áhítat a liturgikus év ünnepei során).  

A keresztény ember felelősségének megéreztetése.  

Nevelési céljaink eléréséhez, feladataink megvalósításához, meg kell teremtenünk a szükséges 

feltételeket.  

Gyertyát gyújtunk és elcsendesedünk. 

A vallásos tapasztalatok értelmezésében segítjük a gyerekeket (pl.: bibliai 

történetek elmondása közben, templomlátogatások alkalmával)  

Megtanítjuk őket, hogyan tudunk Istennel beszélgetni, vagyis imádkozni. Különböző imákkal 

ismertetjük meg őket: kérő, köszönő, dicsérő, valamint szabadon megfogalmazottakkal.  

A szabadon megfogalmazottak a pillanatnyi eseményekhez, annak hangulatához kapcsolódnak. 

 

4. 4. Óvodai nevelésünk feladatai a személyiségfejlesztés területén  

 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek következtében a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. 

Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése 

valláserkölcsökön alapuló keresztény neveléssel. 

 Ezen belül: 

- a hitre nevelés erősítése  

- az egészséges életmód alakítása  

- az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi  nevelés  biztosítása 

- az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

- az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő tevékenységekbe ágyazott értelmi 

fejlesztés megvalósítása  

- a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 

4. 4. 1. A hitre nevelés erősítése 

 

Nevelésünket a keresztény erkölcsi értékekre, normákra alapozzuk. 

A hitet nem lehet megtanulni, nem tudást jelent. Csak „továbbsugározni, lelkendezni” lehet 

(ahogy ezt Gyökössy Endre is vallja). Ezt tesszük nap mint nap. 

Katolikus óvodai nevelésünk céljai és az ahhoz kapcsolódó feladatok megfogalmazásánál 

összefoglaltuk, miként tesszük a Krisztus mértéke szerinti élet megalapozását. 
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Mi akik a katolikus óvodában dolgozunk „kertészek” vagyunk, akikre az egészen gyönge, 

védtelen növényt - a gyermeket bízták. 

„Szellő-léptű tavasz vagyok én 

A rügyek szeretője: 

Hajnali harmat a szám 

Májusi fény a mosolyom. 

Metszőolló, kés vagyok, oltó- sarjad a bimbó, 

Emberiség rügyeit, gyermeket nevelek.” 

    (Sarkadi S.:  Oltókés) 

Mindezt a szülőknek is meg kell mutatnunk, tanítanunk, de nagyon óvatosan, hiszen a szülők erre 

nagyon érzékenyek. A keresztény családi nevelés folytatásaként erősítenünk kell a katolikus 

értékeket, valamint azt kiegészítve közvetítjük a gyermekek által a családba. 

A hitre nevelés erősítésében nekünk óvodapedagógusoknak példát kell adnunk; életünkkel, 

tetteinkkel, szavainkkal, hiszen az óvodai nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus. 

Nagyon fontos átgondolnunk azokat a folyamatokat, amelyekkel bevezetjük a gyermeket a 

hitéletbe. (pl. gyertyagyújtás, bibliai történet elmondása, templomlátogatás, szentmisén való 

részvétel, stb.) 

 

4. 4. 2. Az egészséges életmód alakítása 

 

Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel 

igényeinek alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

Ezen belül:  

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése  

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  

- a mozgásigény figyelembevételével a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, 

testedzés, testi nevelés, prevenció biztosítása 

- a szabadban való tartózkodás és tevékenykedés megszervezése 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése  

- az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegség megelőzés és az 

egészségmegőrzés szokásainak alakítása, megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása  

- a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása 

- önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása 

- étkezési kultúra alakítása, erősítése 

- a higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása 

- az öltözködés, a baleset-megelőzés szokásainak alakítása 

- korszerű táplálkozás feltételeinek megteremtése, biztosítása 
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- pihenés feltételeinek igény szerinti biztosítás 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos 

magatartás megalapozása 

- ha szükséges, megfelelő szakemberek bevonásával –a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve- speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok 

ellátása 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén:  

  - A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek.  

- A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 

használják.  

- Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból.  

- Esztétikusan terítenek, higiénikusan étkeznek. Biztonságosan használják a kanalat, villát, kést. 

Étkezés közben halkan beszélgetnek.  

- Teljesen önállóan öltöznek, a ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.  

- A ruhájukat esztétikusan összehajtva helyére teszik.  

- A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet rakni.  

- Ügyelnek saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésre törekvés. 

- A gyermekek vigyáznak testi épségükre, törekednek egészségük megóvására. 

- Életkoruknak megfelelően ismerik a balesetvédelmi szabályokat, és azokat óvónői 

figyelmeztetésre, de gyakran anélkül is betartják. 

- Óvják, védelmezik külső környezetüket, ismerkednek a szelektív hulladékgyűjtés 

fontosságával (papír és egyéb szemét elkülönítése). 

 

4. 4. 3. Az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása  

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsége. A 

keresztény nevelés elsősorban érzelmi nevelést jelent. A személyiségen belül az érzelmek 

dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermekeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó 

értékrend, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus viselkedése és 

az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. Valamint az 

óvodapedagógus példaadó személyiségén keresztül az alapvető keresztény értékek közvetítése. 

Mindennek a magva az öröm és a béke, amelyet átsző a reménység, a bizalom és biztonság, a 

szeretet , a féltés az együttérzés és a hála.  

Ez együtt lehetővé teheti, hogy megéreztessük a gyermekekkel, hogy minden mögött a gondviselő 

áll. 

Ahhoz, hogy a keresztény értékrendet a gyerekek magukénak érezzék, sokat segíthetnek 

óvodánk hagyományainak ápolása, jeles napjaink feldolgozása mellett az egyházi, nemzeti 

illetve világi ünnepek csoport, illetve óvodaszintű megélése.  
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Az óvodapedagógus - gyermek, dajka- gyermek, gyermek - gyermek kapcsolat pozitív legyen.  

Az óvoda segítse a gyermek jellemének, én-tudatának alakulását, szociális érzékenységének 

fejlődését engedjen teret önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. Alakuljon önfegyelme, 

sajátítsa el a fegyelmezett, udvarias viselkedésmódot. 

Az óvoda teremtsen lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, neveljen a 

különbözőség elfogadására.  

A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása, szerepazonosulások megélése, szokás- és normarendszer 

megalapozása. 

Ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, 

akaratának, türelmének, szociális érzékenységének, szolidaritás érzésének alakítását, fejlődését. A 

gyermek nyitottságára építve az óvoda segítse elő, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a 

természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. 

Ismerje szűkebb és tágabb környezetét mintegy megalapozva a szülőföldhöz való kötődését. 

 A kiemelt figyelmet igénylő (a nehezen szocializálható, érzékszervi vagy mozgássérült, hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve kiemelkedő képességű) gyermekek nevelése 

speciális ismereteket, sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő szakemberek 

(pszichológus, logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, konduktor) közreműködésével.  

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

 - Átérzik és tudatosul bennük, hogy minden cselekedetük mögött a teremtő Isten gondviselése 

áll. 

- Kötődnek óvodájukhoz, a csoportjukba járó kisebb gyermekekhez és a felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban, cselekedetekben nyilvánítják ki.  

- Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. Egymást is figyelmeztetik erre.  

- Szívesen dolgoznak a közösségért, felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak.  

- Konfliktus után megpróbálják társaikkal rendezni a vitás kérdéseket. Igyekeznek legyőzni a 

felmerült akadályokat.  

- Érdeklődnek társaik iránt. Óvodán kívül is szeretettel köszöntik egymást. 

- A csoportjukba érkező vendégeket szívesen fogadják.  

- Szavak nélkül is megértik környezetük számára ismerős jelzéseket.  

- Rácsodálkoznak a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre. 

Tisztelik, megbecsülik, szeretettel gondozzák és védik környezetüket. 

 

4. 4. 4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az anyanyelv kiemelt jelentősége 

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a nevelőközösség 

mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. Az anyanyelv fejlesztése és a 
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kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes mintaadással - az óvodai nevelő 

tevékenység egészében kiemelt jelentőségű.  

Hiszen a mai társadalmi szokások nem kedveznek az anyanyelvi elsajátításoknak. (TV, video, 

médiák, számítógép stb.) 

Ez a tény meghatározhatja a gyermek gondolkodásmódját, világlátását, magatartását. 

Pici korától hallania, tanulnia, gyakorolnia kell a tiszta magyar nyelvet. Fontos feladatunk az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés.  

Különösen a beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések 

érvényesülésére, s a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítanunk. 

Az intézmény sajátos jellegéből adódóan az anyanyelvi fejlesztéshez hozzátartozik a felnőtt és a 

gyermek saját szavaival megfogalmazott ima. 

Hangsúlyos szerepet tulajdonítunk az egyéni anyanyelvi fejlesztésnek.  

Elősegíthetjük játékos beszédindítással, elemi kommunikáció megindításaival (a nap folyamán 

bármikor erre lehetőség adódik), metakommunikációs képességük fejlesztésével, 

hangdifferenciálásokkal, szókincs fejlesztéssel, helyes kifejezésre szoktatással, a családon belüli 

kommunikáció irányításával, a beszéd és a mozgás koordinálásával. 

Ha külső szakember: logopédus beavatkozása szükséges, az ő feladatai az alábbiak: 

- a gyermek fejlődésének megfigyelése 

- egyéni beszédfejlődési regiszter vezetése 

- a beszéd szintje óvodába kerüléskor, a beszédhang (alap zöreje) minősége, a beszéd ritmusa, 

szókincsvizsgálat, a beszédhangok ejtése különböző hangkapcsolatokban 

- a beszéd fejlődése az előző szempontok szerint 

- a különleges nyelvi megnyilvánulások, gyermeknyelvi sajátosságok feljegyzése  

- a helyes ejtés anatómiai, érzékszervi feltételeinek rendezése 

- a helyes hangzóejtés megfigyelése 

- a beszédhangok időtartamának differenciálása - a hosszú, rövid ejtés érzékeltetése, a rés- és 

zárhangok különbsége 

- a természetes ritmusú beszédhez közelítés 

- réshangok kialakítása 

- „r” hang előgyakorlatai, kialakítása 

- zárhangok kialakítása 

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

(Az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása a gyermek tanulásában - egyéni fejlődési 

ütemének megfelelően.) 

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire 

és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül 

további élményeket, tapasztalatokat szerezhet az őt körülvevő természeti és társadalmi 

környezetről. A tapasztalatok szerzése történhet spontán és tervezett formában, melynek során 

ismereteik bővítése, rendszerezése valósul meg. 
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Az egyéni élményekre épített tevékenységek és élethelyzetek gyakorlása által fejlődjenek értelmi 

képességeik (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és kreativitásuk. 

 

A mentális - értelmi fejlődés terén a gyermekek legyenek képesek: 

Érzékszerveik útján (látás, hallás, tapintás) az őket körülvevő valóságot tapasztalati síkon 

megismerni, az így szerzett ismeretek között az egyszerű összefüggéseket az óvónő irányításával 

észrevenni, azokat rendszerezni. 

Kialakult észlelési képességeiket: látás, hallás, tapintás területén, valamint finommotoros 

képességeiket: a szem, kéz és mozgás - koordináció területén összerendezetten használni.  

A tapasztalat útján szerzett ismeretek emlékezetben tartására.  

Ismereteik alapján életkoruknak, egyéni fejlettségüknek megfelelő feladatok irányított, majd 

önálló megoldására, gondolataik, érzéseik kifejezésére.  

Érdeklődéssel, aktívan törekedjenek környezetük megismerésére, alkotóképességük 

kibontakozására.  

Alakuljanak, fejlődjenek kognitív és kommunikációs képességeik. 

 

Kognitív képességek: 

- vizuális észlelés, alaklátás, formaállandóság (alak, forma, szín, méret, rész-egész viszony) 

- téri tájékozódás (oldaliság, irányok, viszonyok) 

- észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása 

- feladatmegoldó képesség 

- gondolkodási műveletek használata (következtetés, konkretizálás, általánosítás, 

összehasonlítás) 

- verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága 

 

Kommunikációs képességek: 

- beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, tiszta beszéd 

- hangok ejtése, szókincsgyarapodás 

 - mondatszerkesztés 

- értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd 

 

 

A fejlődés várható jellemezői óvodáskor végén:  

- Érdeklődnek az őket körülvevő társadalmi és természeti környezet iránt. 

- Megszerzett tapasztalataikat önállóan hasznosítják, építenek azokra. 

- Párbeszéd esetén nyugodtan, figyelmesen végighallgatják a beszélőt, saját gondolataikat 

ezután közlik. 

- Gondolataikat egész mondatokban fejezik ki, tisztán ejtenek minden beszédhangot. 
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- Tudnak a térben tájékozódni. 

- Képesek egyszerűbb gondolkodási műveletek használatára. 

- Kialakul szándékos figyelmük, fejlődik verbális, vizuális memóriájuk olyan szinten - amely 

az iskolai élet megkezdéséhez szükséges. 

 

4. 5. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelését intézményünk 

fejlesztőpedagógusának közreműködésével, valamint a tabi Takáts Gyula Integrált Közoktatási 

Központ szakembereivel (gyógypedagógus, pszichológus, logopédus) együttműködve látjuk el. 

A kiemelt figyelmet igénylő: fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást igénylő gyermekek az 

egészségesek között élnek, a speciális fejlesztésre az édesanya, illetve a dajka viszi el őket. 

Kapcsolattartásunk a fejlesztő és gyógypedagógusokkal folyamatos, a továbblépés lehetőségeit a 

szülőkkel is megbeszéljük. 

Életkori és egyéni sajátosságaik, eltérő fejlődési ütemük figyelembevételével végezzük potenciális 

tanulási zavaraik kiszűrését, megelőzését és korrekcióját.  

A Nevelési Tanácsadó javaslata alapján a szükséges korrekciók figyelembevételével egyéni, 

differenciált fejlesztést végzünk az érintett gyermekeknél. 

Beilleszkedési nehézségekkel, magatartási zavarokkal küzdő gyermekeink számára lehetőséget 

teremtünk, hogy csoportjuk tagjaival kapcsolatba kerüljenek motiváló játékok segítségével. 

Szorgalmazzuk a vizuális kapcsolatfelvételt - a kölcsönös öröm, jóérzés, a szomorúság, 

együttérzés nyelvi formáival. 

Szükség esetén konfliktus - megoldó technikákkal segítjük, hogy a csoportba ők is megtalálják 

helyüket. (veszekedések megoldási kísérletei, békítés, arckifejezések, gesztusok lágyítása, 

megfelelő hangnem alkalmazása) 

Óvodánk keresztény szellemisége fokozottan megkívánja, hogy ezek a gyerekek a közösségnek 

ugyanolyan értékes tagjai legyenek, mint csoporttársaik.  

Ezért érvényesítjük nevelőmunkánk ezen területén a mindennapjainkba beépülő keresztény hit 

üzenetét: a szeretet, a békesség, a türelem, egymás megértése, segítése, a tolerancia, a 

különbözőség elfogadása. 

  

4. 4. 6. Sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek integrált nevelése 
 
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI-s) gyermekek nevelése és terápiás foglalkoztatása 

terén alapul szolgál az óvodai nevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma; az Óvodai 

Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az óvoda Pedagógiai Programja.  
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Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak a 

gyermekek között fennálló különbségek ellenére minden gyermek számára szükségesek, és az 

óvodák között fennálló különbségek ellenére minden óvodában alkalmazhatók. 

A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, amely a szokásos 

egyéni, differenciált bánásmód és fejlesztés mellett szükségessé teszi a nagyobb mértékű 

differenciálást, a szokásostól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

igénybevételét. 

Az óvodai nevelés a SNI-s gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására 

törekszik.  

Az SNI-s gyermekek gyógypedagógiai ellátásának kötelező habilitációs, rehabilitációs időkeretét 

annyi órában kell biztosítani, amely az egyéni fejlesztésekhez szükséges. Összhangban a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (továbbiakban TKVSZB) szakvéleményében 

meghatározottakkal. ( Knt. 47.§ (1) ) 

A speciális fogyatékosság diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai 

feladat, ezért gyógypedagógiai ellátást csak szakértői (TKVSZB) javaslattal rendelkező gyermek 

vehet igénybe. 

 

Alapító Okiratunk szerint a TKVSZB szakvéleménye által SNI-s (testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista) több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos gyermekek integrált 

fejlesztését, nevelését óvodánk biztosítani tudja. 

Személyi, tárgyi feltételeink biztosítottak a speciális fejlesztéshez. 

 

A habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. Az egyéni 

fejlesztési terv elkészítéséhez, a gyermek fogyatékosságához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező tabi Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ gyógy- pedagógusai, pszichológusa 

közreműködését biztosítjuk. 

 

Az SNI-s gyermekek részt vesznek az egész napi óvodai nevelésben, a szokásos fejlesztő 

foglalkozásokon, ünnepi alkalmakon – így szocializációjuk harmonikusan fejlődik. 

Óvodánk keresztény szellemisége miatt fokozott odafigyelést, egyéni bánásmódot, szeretetteljes 

közeledést, megértést, türelmet biztosít számukra. 

Figyelembe vesszük a csoportlétszámok alakításánál 1 fő SNI-s gyermek 2, illetve 3 főnek számít 

a fogyatékosság mértékétől függően. 

Csoportba történő beosztásuk képességüknek és egyéni fejlettségüknek megfelelően történik. 

 

Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval: 

 

A Nevelési Tanácsadó a szakértői javaslatok alapján végzi az egyéni fejlesztést, 

REHABILITÁCIÓS NAPLÓT vezet.  

Az egyéni fejlesztés nagy hangsúlyt fektet a megfelelő ép képességek maximális fejlesztésére. 

Fontos feladat az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

Fel kell ismerni, hogy a SNI-s gyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes. 

Az óvoda pedagógusait, pedagógiai munkát segítő alkalmazottait, a szülőket megfelelő módon 

tájékoztatjuk az SNI-s gyermekek fejlesztéséről, a foglalkoztatás mélységének megfelelően. (A 

szülőket külön tapintattal tájékoztatjuk!) 

 

Az SNI-s gyermekek foglalkoztatásához megigényeljük a „Gyógypedagógiai ellátás a testi, 

érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek után 

járó” kiegészítő normatívát, melyből fedezzük a Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ 

szakemberei által nyújtott szolgáltatás költségeit. 



136 

 

 

4. 4. 7. Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése 

Óvodánkban fogadunk etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket is. Számuk elenyésző.  

Szakszerű ellátásukra nincs lehetőségünk, számukra az anyanyelvükön történő nevelő-oktató 

munkát nem tudjuk biztosítani. Tiszteletben tartjuk kultúrájukat. Elfogadjuk és támogatjuk a 

kultúrájukhoz fűződő hagyományok (irodalom, zene, népi játék) és szokások ápolását. 

Munkánk során fontosnak tartjuk esélyegyenlőségük elősegítését és szocializációjuk biztosítását. 

Törekszünk érzelmi biztonságuk megteremtésére. Elfogadjuk és támogatjuk a saját 

környezetükben folyó nyelvi kommunikációt. 

Személyes példamutatással és megfelelő tapintattal nagy gondot fordítunk „különbözőségük” 

tolerálására. 

Célunk: a keresztény erkölcsi értékrend segítségével törekedni annak megvalósítására, hogy az 

óvoda valamennyi dolgozója számára MINDEN GYERMEK egyforma (azzal együtt, hogy 

különböző személyiség, származásától függetlenül) és éppen ezért szeretetre méltó.  

Fontos feladatunk, hogy nagy csoport év végére megértsék és megérezzék ezek a gyerekek is 

HITÜNK lényegét, hogy van MENNYEI ATYÁNK, aki vigyáz ránk, mindenkinél jobban szeret 

bennünket. Különbözőségünk ellenére olyannak szeret, amilyenek vagyunk.  Ehhez szükség van 

arra, hogy rajtunk felnőtteken napról-napra érezzék a feltétel nélküli szeretetet, odafordulást 

egymáshoz. Érezniük kell, hogy mindenkire szükség van, különbözősége ellenére, RÁD is és Ő-rá 

is. Mindannyiunkra! Csak így válhatunk egy értékes közösségé. 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

5. 1. A város adottságainak elemzése, óvodatörténet 

Tabon a térképen a 46,40 szélességi, és a l8,50 hosszúsági fokon találjuk Külső Somogyban.  

A város fekvése É - Dny - i irányú, hajdani szalagtelepülés, párhuzamos a Kis-Koppány patakkal.  

Területe: 25,86 km  

Lakossága: 5000 fő körüli  

Az óvodát l926-ban alapította a Szociális Missziós Társulat. 1928-ban a Népművelő Testvérek 

Társasága vette át az óvoda ügyeinek intézését.  

1930-ban felépült a Népház. Az óvoda nagyon fontos szerepet töltött be a gyermeknevelésben már 

a század elején is. Kezdetben csak a nyári hónapokban alakultak „gyermekmenhelyek”. Amíg a 

szülők dolgoztak, foglalkoztak a gyermekeikkel, vigyáztak rájuk.  

Az óvoda helyiségét szerették volna hasznossá tenni a foglalkozási időn túl is, tanfolyamok, 

összejövetelek céljából.  

1940-ben a népművelő Testvérek elmentek és az Isteni Szeretet Lányai jöttek a helyükre.  

1948-tól a kultuszminiszterhez tartozott az óvoda. Orbán Mária néni visszaemlékezéseiből 

megtudhatjuk az oktató munkára vonatkozó adatokat:  
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„Tisztelendő Főnöknő volt a főnök. Egy tanítónő (Bokor Melinda) és egy óvónő (Szabó Krisztina) 

foglalkoztak a gyerekekkel. Később jött még egy tanítónő (László Angelik ).  

Volt egy konyhás nővér (Mosó Virginia). A nővérek már 5 órától dolgoztak. A tisztaságot a 

tisztiorvos, Dr. Ralovics Tibor és egy védőnő ellenőrizte hetente - két - hetente. Reggel 8 órától l/2 

10-ig legkésőbb ott kellett lenni az óvodában. Imával kezdték a napot, utána megették a saját 

tízóraijukat a gyerekek. Tízórai után voltak a foglalkozások: ének, torna, beszélgetés. A 

foglalkozáson, az előző napon tanult verset kellett elmondani. 

Én mutattam be a tornát, amit előző este megtanultam a Tisztelendő Főnöknőtől. A Tisztelendő 

Főnöknő hegedűvel kísérte a gyakorlatokat. A teremben hosszú padok voltak egymás mellett és 

hosszú asztalok. A gyerekek 1/2 12-kor hazamehettek. El kellett kísérni őket a Bíróság sarkáig. 

Ebéd nem volt. Mikor az óvodások hazamentek, a szegény gyerekek ingyen ebédet kaptak, egy tál 

ételt.  

Minden nyáron volt tornavizsga, ami nagyon komoly gyakorlatokból állt. Tornavizsga után a 

szülők csokit és cukrot dobáltak a gyerekeknek. Karácsonykor színdarabot adtak elő a 

Kiskoronában, aminek nagy sikere volt”.  

Az 1950-es évekre jellemző körülményeket Sárdi Károlyné visszaemlékezése alapján ismerhetjük 

meg:  

„Az 1950-es évek elején még igen kevés játékkal rendelkezett az óvoda. Egy láda kocka volt és egy 

búgócsiga. Az óvónők rengeteg játékot készítettek (pl. rongybabát sifonból, fűrészporral kitömve). 

Jó idő esetén sokat voltak a gyerekekkel kint az udvaron, ahol volt homokozó. Szép füves udvara 

volt az óvodának.  

Fa - ponyvafektetőkön aludtak a gyerekek, azonban nem volt elég fektető. A gyerekek kb. 25%-a 

kukoricacsuhéval kitömött zsákon aludt délutánonként. Ez két évig tartott. Otthonról hoztak 

szappant, takarót és WC papírt. Tizenöt alumínium bögre volt az óvodában három gyerek ivott egy 

bögréből. A dajka mindig figyelte és fordított a bögrén ivás közben. Pléh tányérból, alumínium 

evőeszközzel ettek a gyerekek. Csak kanál volt. Ruhaszalvétát a gyerekek hoztak, ami nem volt túl 

higiénikus megoldás, mert használat után összegyűjtötték, és egymásra rakták, majd megint 

kiosztották étkezésnél”.  

1950-ben még apácák dolgoztak az óvodában - két hónapig nyári napközi volt. 1950. március 28-

án történt a tabi óvoda államosítása.  

1951-től már nem voltak az óvodában apácák, megszűnt az egyházi fennhatóság.  

1960-ban gyermekműsort adtak elő az óvodások az akkor új Művelődési Házban. A műsor: 

dramatizálást, és gyermektáncot tartalmazott, és 2500,- Ft bevételt hozott az óvodának. Ebből az 

összegből függönyt és sok játékot tudtak vásárolni (pl. babakocsit, konstrukciós játékokat, 

gyöngyöt, mozaik játékot).  

1961-ben a járásnál 75000,- Ft jutott 9 óvodára (szakmai felszerelésre). Épület karbantartásra 

100.000,- Ft.  

1961 - 65 között ugrásszerű minőségi változáson ment át az óvoda. 1962-ben kerítéssel is ellátták. 

A parkosításnál segítségre volt szükség, a földet 50 cm mélyen fel kellett törni a hajtások miatt.  

1963-ban pénzt kaptak a megyétől, amiből 100 db gyerekfektetőt, takarókat tudtak vásárolni. 

Vásárolhattak porcelán mély és lapos tányérokat, új evőeszközt, hűtőgépet, mosógépet, porszívót, 

konyhaberendezést, könyvtárat is létre tudtak hozni.  

1968-ban már ötcsoportos volt az óvoda. 

1963 - 68 között kb. 50 -60 gyermek felvételi kérelmét kellett elutasítani. 
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Az 1965-ös Törzskönyv adatai alapján az óvoda típusa: napközi otthonos.  

Az intézmény jellege. Területileg önálló vezetésű. 1968-ig Tab járási székhely volt. Az óvoda 

felszerelését biztosító összeg Tabon a Járási Tanács Művelődési Osztályán volt. (Az óvoda tanügy 

igazgatásilag az Általános Iskolához tartozott, mint munkáltatóhoz 1963-ig.)  

1970-ben készült el a mai óvoda épületének jobb oldali része társadalmi munkában, amelyben sok 

vállalat vett részt: Erdészet, KTSZ, TÖVÁL, ÁFÉSZ, Téglagyár.  

1975-ben júniustól - decemberig óvodabővítés (végső építkezés) volt. Nevelői szobát, gondnoki 

irodát, tornatermet, csoportszobákat hoztak létre.  

1978-ban a Honvédségtől megkapta a Tanács a Schmidt féle lakást és az óvoda rendelkezésére 

bocsátotta. Két csoporttal bővülhetett az óvoda.   

Az 1980-as Törzskönyv adatai szerint: tanácsi óvoda, napközi otthonos típusú, önálló 

munkáltatójú.  

1980-ban épült meg a II. sz. Óvoda. Gazdaságilag az I.sz. Óvodához tartozik, 4 csoport helyben, 2 

csoport Kapolyon van.  

1993-ban lehetőség nyílt az egyházi ingatlanok visszaigénylésére.  

A Polgármesteri Hivatal a volt egyházi ingatlan helyett az 1980-ban alakult II. sz. Óvodát ajánlotta 

fel az Egyháznak.  

A Római Katolikus Egyházközség képviseletében ezt Dr. Takács Lajos plébános úr elfogadta és 

újraalapította az egyházi óvodát: Római Katolikus Óvoda néven. Az óvoda fenntartója az első 

tanévben a Veszprémi Érsekség, a második tanévtől a Kaposvári Püspökség.  

Az óvoda első vezetője az Alapító Okirat szerint: Szili Julianna. Jelenleg is a Kaposvári 

Püspökség a fenntartó. 

A 2011. szeptember. 01.-óta a fenntartó döntése alapján a tabi Római Katolikus Általános Iskola 

és a Római Katolikus Óvoda összevonásával többcélú intézményként működünk. 

Az intézmény neve: Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Védőszentünk: 

SZENT GELLÉRT püspök és vértanú, aki egyben minden katolikus iskola védőszentje.  
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5. 2. Az óvoda személyi, tárgyi feltételei 

5. 2. 1. Személyi feltételek 

 

Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Óvodánkban az óvónők és a dajkák szoros 

együttműködésben dolgoznak. 

Kis óvoda vagyunk, ezért a szükség is úgy kívánja, hogy egymást segítve, egyetértésben 

dolgozzunk.  

Szükséges, hogy az óvoda programját a dajkák is megismerjék az óvónők és a dajkák szakmai 

kapcsolatának tökéletesedése érdekében. 

A katolikus óvodában dolgozók közössége nem tesz különbséget gyerek és gyerek között. 

Elvárjuk, hogy az óvodapedagógusok és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

hűek, keresztény elkötelezettségűek legyenek az egyházhoz, nemzethez, hazához, 

embertársaikhoz, az óvodához, szakmájukhoz, munkatársaikhoz, családokhoz, a gyermekek 

szüleihez és a gyermekekhez. Ezeket, a keresztény értékeket képviselve életük a gyermekek 

számára követendő mintává, modellé válik. 

Munkájukat becsületesen, lelkiismeretesen, szorgalmasan végezzék. 

 

A keresztény pedagógus személyisége: 

 

Az óvodai nevelőmunkának kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Jelenléte a nevelés időtartamában fontos. Az óvodapedagógus 

elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. Óvodánkban ezeket 

várjuk el: 

- Élő hitből fakadó keresztény értékek felelős gyakorlása (ima, szentmise, szeretetgyakorlat, 

vonzó - példás keresztény élet 

- Keresztény önismeret - aki ismeri és elfogadja helyét a teremtett világban, aki törekszik 

hitbeli és szakmai élete fejlesztésére.  

- Tevékeny részvétel a keresztény közösség életében. (hivatástudat, kötelességteljesítés, 

felelősségvállalás) 

- Tanúságtevő életével példaként jár mások előtt, és kívánatossá teszi a keresztény életet. 

- Szeretettel fordul a teremtett világ felé, és a szeretet gyakorlásában nem szab feltételt. 

- A gondviselésben bízva sugározza az élet derűjét. 

- Életét jellemezze komolyság, megbízhatóság, pontosság, kiszámíthatóság („Mindennek 

mindene lettem …” l. Kor 9,22, nem a mindent megengedő, de mindent elviselő). 

 

Az óvodában dolgozók munkakör szerinti megoszlása: 

 

Pedagógiai képesítéssel rendelkező, pedagógiai munkát végző, főállású óvodapedagógusok száma: 

6 fő. 
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Egyéb munkakörben, a nevelő munkát segítő, főállású dajkák száma:3 fő. 

Részmunkaidős, takarítói munkát végző alkalmazottak száma: 1 fő 

Egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma: 1 fő. 

 

5. 2. 2. Tárgyi feltételek 

 

Óvodánk a város központi részében, a fő utcán helyezkedik el. Udvarunk egy része zöld terület, 

nagyobbik része VIACOLOR kőburkolattal kirakott. Az udvar kialakítása, új fajátékokkal való 

felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítését. 

Csoportszobáink berendezése, eszközökkel való ellátottsága biztosítja játékigényük kielégítését. A 

gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetően vannak elhelyezve. 

Az óvoda teljes felszereltsége megfelel a gyermekek változó testméretének, egészségük 

megőrzése érdekében biztonságos, a baleset megelőzését szolgálja.  

A munkatársak számára megfelelő munkakörnyezet áll rendelkezésre, ami a szülők fogadására is 

lehetőséget biztosít. 

Óvodánk alapterülete: 1180 nm 

Ebből 

Hasznos alapterület: 297 nm 

Beépített terület: földszint 103 nm 

                             emelet 194   nm 

                             tárolók 46   nm 

                             udvar   837  nm                                                                                                                                                            

Az 1 főre jutó hasznos alapterület: 4 nm / gyermek         

Óvodánk épülete régi, szinte évről-évre felújítást igényel. Különösen a homlokzati rész. A falak 

állaga szinte alig bírja ki a 3 évet, amíg l - l csoport kikerül az óvodából. 

Csoportszobák száma: 3 

Külön étkeztető és fektető termünk nincs, ezeket a tevékenységeket a csoportszobában tudjuk 

megvalósítani. 

1999 őszére elkészült tornatermünk, amelyre testi nevelésünk megvalósítandó céljaihoz, illetve 

feladataihoz nagy szükségünk volt. 

Az építkezéssel egyidejűleg gazdasági irodával gyarapodtunk. 

Az épület másik iroda helyisége lett a vezetői iroda, egyben nevelői szoba is. 

A vezetői iroda alkalmas az óvónői értekezletek, az óvónők felkészülésének megvalósításához. 

2009-ben a földszinti szinten megújult a mosdónk, és 2010-ben felújításra került az emeleti szintű 

mosdónk és a tálaló konyhánk is. 

 



141 

 

5. 3. Az óvodai élet megszervezése 

 

Óvodánk életének megszervezésében fontos szempont alapdokumentumaink harmonizálása. 

Óvodai nevelésünk a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek keretében valósul meg. 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Óvodánk életében kiemelt szerepet tulajdonítunk a gondozásnak, ezáltal építhetjük 

kapcsolatainkat a gyermekekkel, valamint segíthetjük önállóságuk fejlődését együtt működve a 

gondozást végző dajkákkal. 

A negyedéves, a havi, a heti, a napi tervezéseknél a gyermekek életkori és az óvoda helyi 

sajátosságaihoz igazodunk. 

A heti rend kialakításánál biztosítjuk a feltételeket a párhuzamosan végezhető, differenciált 

tevékenységek tervezésével, szervezésével. 

Napirendünk összeállításánál figyelembe vesszük a helyi szokásokat, a gyermekek egyéni 

szükségleteit. 

Törekszünk arra, hogy napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemezze, amelyben a 

játék kitüntetett szerepet kap. 

Biztosítjuk a gyermekek fejlődésének nyomon követését és erről a szülőket is tájékoztatjuk. 
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5. 3. 1. Az óvodai nevelés rendszere 

AZ ÓVODAI NEVELÉS RENDSZERE 

 

CÉL ÉS FELADAT                  

 

FŐ TERÜLETEK             

 

KERESZTÉNY NEV.                                                                              KAPCSOLATOK 

ANYANYELVI NEV. 

 

ALAPVETŐ            A GYERMEK              A FEJLESZTÉS                  CSALÁD  

   KERETEK            TEVÉKENYS              TARTALMI ESZK             PÜSPÖKSÉG 

.                                                                                                                     SZSZ 

                                                                                                                    KAT. ISKOLÁK 

                                                                         (3 csoportban)                    KAT. ÓVODÁK 

                                                                        VERSELÉS,  

      MESÉLÉS             LOGOPÉDUS 

                                                                        ÉNEK, ZENE                     NEV.T. ADÓ 

                                                                        ÉNEKES JÁTÉK  !             BÖLCSŐDE 

                                                                        RAJZOLÁS, FESTÉS        MEGY. PED. I. 

                                                                        MINTÁZÁS,                 ORV.VÉDŐNŐ 

                                                                        KÉZIMUNKA                     KPSZTI 

                                                                        MOZGÁS 

                                                                        A KÜLSŐ VILÁG 

                                                                        TEVÉKENY 

                                                                        MEGISMERÉSE 

                            

                                  JÁTÉK,  

                                  MUNKA, 

                                  TANULÁS       

 

GONDOZÁS, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS 

KÖZÖSSÉGI  ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS 
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5. 3. 2. A tevékenységek szervezeti formái 

 

Párhuzamosan 

végezhető differenciált 

tevékenységek tervezése 

és szervezése  

Szervezett tevékenység  Tevékenységek formái  

 

• Játék  

• Verselés, mesélés  

• Ének, zene, énekes 

játék, gyermektánc  

• Rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka  

• Mozgás  

• A külső világ tevékeny 

megismerése  

• Matematikai tartalmú 

tapasztalatok  

• Munka jellegű 

tevékenységek  

 

 

• Hitre nevelés  

• Mozgás  

• Mozgásos játék 

(mindennapos mozgás)  

 

egyéni,  
mikro csoportos, 

frontális  
a témakörnek és a 

gyermekek fejlesz-  

tésének megfelelően  

 

5. 3. 3. A tevékenységek szervezeti formája éves szinten 

 

Életkor, 

fejlettség 

szerint 

Párhuzamosan 

végezhető 

differenciált 

tevékenység 

Szervezett 

tevékenység 

Szervezett 

tevékenység 

Tevékenysé-

gek 

szervezése a 

nevelési év 

folyamán 

Tevékenységek 

formái 

3-4 évesek - Külső világ 

tevékeny 

megismerése 

- Verselés, 

mesélés 

- Ének, 

zene,énekes 

játék, 

gyermektánc 

- Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

 

 

 

 

- Hitre nevelés 

- Mozgás 

- Mozgásos 

játék 

(mindennapos 

mozgás) 

  

 

 

 

november 1.- 

május 31. 

 

 

 

Egyéni, 

 

 mikro- 

       csoportos,  

   a témakörnek  

és a fejlesztésnek 

 

 megfelelő 
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 frontális  

 

mozgás  

 

és az 

 

óvodapedagógusok 

 

megítélése alapján 

 

 más tevékenység 

 

 is 

4-5 évesek - Verselés, 

mesélés 

- Külső világ 

megismerése 

benne a 

környezet 

formai, 

mennyiségi,  

téri viszonyai 

- Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

- Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- Hitre nevelés 

- Mozgás 

- Mozgásos 

játék 

(mindennapos 

mozgás) 

  

 

 

 

október 1.- 

május 31. 

5-6-7-8 

évesek 

- Verselés, 

mesélés 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

- Hitre nevelés 

- Mozgás 

- Mozgásos 

játék 

(mindennapos 

mozgás) 

- Külső világ 

tevékeny 

megismerése, 

benne a 

környezet 

formai, 

mennyiségi, 

téri viszonyai 

- Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

- Verselés, 

mesélés 

 

 

 

szeptember 

15.- május 31. 

 

Óvodapedagógusaink havi váltásban dolgoznak. Így a negyed éves fejlesztési terveket 1-1 

hónapos ciklusra bontjuk le. 
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5. 3. 4. A tevékenységek megoszlása heti rend szerint 

 

Szeptember 1-től május 31-ig 

Szervezett tevékenység Szervezett vagy párhuzamosan 

végezhető differenciált tevékenység 

 

Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység ideje Tevékenység 

megnevezése 

Tevékenység ideje 

Hitre nevelés 

- Mozgásos 

játékok 

A hét 

meghatározott 

napjain, heti egy-

két alkalommal  

- Játék 

- Munka jellegű 

tevékenységek 

A hét minden 

napján 

- Mindennapos 

mozgás 

Azokon a 

napokon, amikor 

nincs mozgásos 

tevékenység 

-Verselés, mesélés 

-Ének, 

zene,énekes 

 

játék,gyermektánc 

- Külső világ 

  tevékeny 

 megismerése 

- Rajzolás, festés 

 mintázás, 

 kézimunka 

A hét 

meghatározott 

napjain (a 

gyermekek 

érdeklődése 

alapján, az egy 

csoportban 

dolgozó 

óvodapedagógusok 

megbeszélése 

szerint) 
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5. 3. 5. A tevékenységek szervezeti formája Június 1.-től Augusztus 31.-ig 

 

Életkor és 

fejletség szerint 

Szervezett 

tevékenység 

Párhuzamosan 

végezhető 

differenciált 

tevékenység 

Tevékenységek 

formái 

3-4-5-6-7-8 évesek - Hitre nevelés 

- Mozgás, 

mozgásos játék 

(mindennapos 

mozgás) a 

gyermekek által 

ismert 

mozgásanyagra 

alapozva 

- A többi 

tevékenység 

szervezését a 

gyermekek 

érdeklődéséhez és a 

napi időkerethez 

igazítjuk. 

- Az 

óvodapedagógus 

feladata a feltételek 

megteremtésével a 

szabad választási 

lehetőség 

motiválása. 

-A gyermekek 

tevékenységeik 

során megszerzett 

ismereteiket 

spontán 

érdeklődésük 

alapján 

gazdagíthatják. 

Egyéni, mikro-

csoportos,  

a témakörnek és a 

fejlesztésnek 

megfelelően 

frontális  

mozgás 

és az 

óvodapedagógus 

megítélése alapján 

más tevékenység is. 

 

Óvodánk a tágabb időkeretekben gondolkodó NAPIRENDET alkalmaz, az ajánlott napirendhez 

igazodóan. 
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5. 3. 6. Ajánlott napirend 

 

Időtartam:                                                             Tevékenység: 

 

6.30 - 12.00: 

- gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés), ima 

- szabad játék, párhuzamosan tervezett, differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a 

szabadban 

- hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése 

- mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (teremben, tornateremben 

vagy a szabadban) 

- ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és szervezett formában 

- az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn 

- játékba, tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás 

- verselés, mesélés 

- ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

- rajzolás, mintázás, festés, kézimunka 

- mozgás 

- a külső világ tevékeny megismerése 

                   - matematikai tapasztalatok szerzése 

12.00 - 15.00: 

- gondozási feladatok,(tisztálkodás, öltözködés, étkezés), ima 

- pihenés, ima 

15.00-16.30:  

- gondozási feladatok, (tisztálkodás, étkezés), ima 

- szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig. 
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5. 4. Az óvoda kapcsolatai 

 

5. 4. 1. Az óvoda belső kapcsolatai 

 

Az óvodapedagógus és a gyermek kapcsolata 

 

A katolikus óvodapedagógus, mint a gyermekközösség vezetője a belőle áradó szeretet által 

vonzza magához a gyermekeket. 

Tudnia kell, hogy az óvodában végzett munkája nem csupán fizetett foglalkozás, hanem küldetés, 

hivatás, szolgálat, amit önmaga választott. 

A gyermeket érzelmi kapcsolat fűzi az óvodapedagógushoz, sok mindenre megtesz azért, hogy 

neki örömet szerezzen. Ez azt igazolja, hogy az óvodapedagógus hitét és tudását elsősorban a 

gyermek érzelmein keresztül közvetítheti. 

Az óvodapedagógusnak tiszteletben kell tartania a gyermek személyiségét, hiszen Isten 

mindnyájunkat különbözőnek teremtett. 

A pedagógus és a gyermek közötti kapcsolat kiindulópontja az elfogadás. Tehát nem tehet 

különbséget a gyermekek között, sem azok külső sem belső tulajdonságai alapján. A problémás 

helyzetekben a gyermekek közötti konfliktusok megoldásában szükség szerint segítsen. Arra 

törekedjen, hogy a gyermekek legyenek képesek konfliktusaikat felnőtt beavatása nélkül 

megfelelően megoldani. Szükség esetén azonban adjon ehhez segítséget. Problémahelyzetekben 

éreztesse, hogy nem a gyermeket ítéli el, hanem adott cselekedetét.  

A megbocsátani tudás keresztény erény. Ezt sokszor kell a katolikus óvodapedagógusnak 

gyakorolnia. 

 

Felnőttek kapcsolata a katolikus óvodában 

 

A katolikus óvoda családias, jó légkörét elsősorban az adott dolgozók közötti viszony határozza 

meg. Ez az egymás közötti megbecsülésben, együttműködésben nyilvánul meg. 

A munkatársak egyenlő partnerként kezelik egymást, elfogadják egymás szakmai, emberi 

különbözőségét. Munkájuk során szükségük van egymásra, egymás társai, kiegészítői 

(óvodapedagógus- dajka), ezért a maga helyén mindegyik egyformán fontos és értékes. „A test 

ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi 

ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk a keresztséggel. Mert a test nem egyetlen 

tagból áll, hanem sokból”. (1. Kor. 12. 12-14.) 

A katolikus óvodában dolgozó felnőtteket szerénység jellemezze, ne legyenek hivalkodóak, hiszen 

képességeiket Istentől kapták. Az óvodavezető azonban soha ne feledkezzen meg a jó munka 

értékeléséről, elismeréséről. Ez nagymértékben befolyásolja a belső hangulatot. Tartsák 

tiszteletben egymás szakmai önállóságát. A továbbfejlődésükhöz szükséges építő kritikát merjék 

bátran kinyilvánítani és adott esetben elfogadni azt. 
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Mindenkinek törekedni kell az óvodát érintő bizonytalan híresztelések tisztázására, illetve az 

óvoda belső életével kapcsolatos titoktartási kötelezettség betartására. A felnőtt közösség 

mindenkor mintával szolgál a gyermekek közötti kapcsolat kialakulásakor. 

 

5. 4. 2. Az óvoda külső kapcsolatai 

 

Az óvoda külső kapcsolata az óvodába lépés előtti intézményekkel 

 

A családdal: 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, 

azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.  

 

Az együttműködés alapelvei: 

Óvodánk elismeri a nevelésben a család elsődlegességét. 

Igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, a szülők bizalmával nem élünk vissza. Nem 

pedagógiai végzettségünk, tudásunk hangoztatásával közeledünk a szülők felé, hanem azzal a 

szeretettel, amelyet a gyerekek felé közvetítünk. Az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy minél 

barátságosabb együttlét legyen a szülőkkel. 

Tiszteletben tartjuk a szülők meggyőződését. 

Segítsük őket a keresztény nevelés helyes értelmezésében, hogy az óvodai és a családi nevelés 

egymást kiegészítve tölthesse be szerepét. Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkban valamennyi 

óvodapedagógus minden egyes családdal külön találja meg a kapcsolatteremtés, az együttműködés 

legmegfelelőbb módját. 

A szülők érdekvédelmi szervezete óvodánkban is működik, SZÜLŐI SZERVEZET néven. 

Minden nevelési év elején az első szülői értekezleten a szülőkkel közösen megválasztjuk a SZSZ 

vezetőit. 

Az SZSZ nemcsak koordináló, hanem kezdeményező is a folyamatos együttműködés 

elősegítésében. 

 

A bölcsödével 

Az együttműködés alapelvei: 

Fontosnak tartjuk, hogy az átmenet ne okozzon érzelmi megrázkódtatást a gyermek számára. A 

környezetváltozás olyan legyen, hogy a gyermek fejlődésének folyamatosságát szolgálja. A 

gondozónők, és az óvodapedagógusok közti jó kapcsolat segítse a zökkenőmentes átmenet 

biztosítását a bölcsőde és az óvoda között. Fontosnak érezzük a kölcsönös nyitottságot. 

 

Az óvoda kapcsolata az óvodai élet során 
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Az iskolával: 

Az együttműködés alapelvei: 

Az óvodából az iskolába történő átmenet minél zavartalanabb, gördülékenyebb legyen. Mindkét 

intézmény részéről érvényesüljön a kölcsönös nyitottság. Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk tegye 

lehetővé, hogy a gyerekek több alkalommal pozitív élmények útján ismerkedjenek meg az iskolai 

életmóddal. Mivel többcélú intézményként működünk iskolánkkal több lehetőségünk adódik erre. 

Az együttműködésben érvényesüljön a kölcsönös bizalom. 

 

További kapcsolataink az óvodai élet során: 

- Gyermekjóléti Szolgálattal 

- Családsegítő Központtal 

- a város jegyzőjével 

- a gyermekvédelmi ügyintézővel 

- a Pedagógiai Szakszolgálat  intézményeivel 

- a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

- a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel 

- a Szakértői Bizottsággal 

- a Máltai Szeretetszolgálattal 

- az egészségügyi szervezetekkel 

- a közművelődési intézményekkel (Könyvtár, Művelődési Ház) 

A kapcsolatok kialakításában az óvoda legyen a kezdeményező. Formái, módszerei 

alkalmazkodjanak az adódó feladatokhoz, szükségletekhez. 
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Részvétel az egyházi közösség életében 

 

Krisztus követői az egyházban közösséget alkotnak. A helyi egyházközösségnek szerves része a 

katolikus óvoda. 

A „nagy” egyház életében minden katolikus óvoda valamilyen módon részt vesz. Így a mi 

óvodánk is. 

Az együttműködés lehetőségeit kínálják: 

- a liturgikus év ünnepei 

- képviselőtestületben való részvétel 

- a lelkigyakorlatok 

- zarándokutak 

- felnőtt hitoktatás 

- szentmisén való részvétel 

- ünnepi alkalmak a templomunkban. 

 

Kapcsolat  az óvodai élet után: 

- iskolánkkal 

- a nevelőotthonokkal 

 

5. 4. 3. Az együttműködés formái, továbbfejlesztésének lehetőségei az 

óvodapedagógusok, szülők, gyermekek között a katolikus óvodában. 

 

Elsődleges a gyermekek óvodába kerülése előtt otthoni környezetük megismerése céljából a 

családlátogatások megszervezése. 

Szülői értekezletet évente mindhárom korcsoportban 3-at tartunk. A tervezett nevelő és fejlesztő 

tartalmak eredményeiről és feladatairól tájékoztatjuk a szülőket. 

A gyermekek egyéni fejlődésének a szülőkkel együtt történő nyomon követéséhez a szülők igénye 

szerint fogadóórát tartunk. 

Óvodánkban a szülői közösséget 2-2 szülő képviseli csoportonként. Munkájukat kéréseik szerint 

segítjük. 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a szülőkkel való napi kapcsolattartást mód és lehetőség szerint. 

Nyitottak vagyunk a szülőkkel való internetes kapcsolattartásra is. 

Az óvoda evangelizáló munkájába bevonjuk a szülőket is, úgy, hogy nem csak szemlélői, hanem 

tevékeny részesei legyenek. E munka részét képezi a szülőkkel való közös részvétel a 

szentmisén.(evangelizálás) 

A beíratás előtti hetekben nyílt napokat szervezünk, hogy a szülők betekinthessenek óvodai 

nevelőmunkánk folyamatába. 
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Fontos feladatunknak tartjuk, hogy megtanítsuk a gyerekeket ünnepelni, megéreztessük, hogy jó 

együtt ünnepelni. 

Közös kulturális programjainkat, köztük az ünnepélyeket is, zenés műsorokat, valamint játszóházi 

programokat úgy szervezzük, hogy a szülők is részt vehessenek.  

Terveink között szerepel olyan lelkigyakorlatok tartása, kirándulások szervezése katolikus 

hitünkhöz kapcsolódó helyekre: amelyeknek szülők, óvodapedagógusok és az óvoda többi 

dolgozója is résztvevői. 

Próbálkozunk óvodánkat népszerűsítő egyedi programok megvalósításával is: jubileumi ünnepség, 

szülőkkel közösen szervezett óvodabál, gyermeknapi kirándulások szülőkkel, nagy csoportosok 

kirándulása a szülőkkel a nevelési év végén. 

 

 AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS 
FELADATAI  

6. 1. Hitre nevelés, ünnepeink, hagyományaink 

 

A hitre nevelés: 

 

A HIT Isten ajándéka, amelynek megtapasztalásához szükséges a szerető, elfogadó légkör 

kialakítása, a bizalom és az érzelmi biztonság megléte. 

A hitre nevelés átszövi mindennapjainkat, az óvodai nevelés egészét. Szeretetteljes légkörben 

próbáljuk erősíteni az összetartozás élményét. 

A kiscsoportban rövid kis imákkal, vallási témájú énekekkel ismertetjük meg a gyerekeket. 

A középső és a nagy csoportban naponta elcsendesedünk és reggeli áhítatot tartunk, imát 

mondunk.  

Csoportjainkban egy- egy nap hangulatához, eseményéhez, fejlesztő foglalkozásához  

kapcsoljuk lelki beszélgetéseinket.  

Hagyomány óvodánk valamennyi csoportjában, hogy gyermekeink életkorához igazodóan hetente 

egy-két illetve naponta egy alkalommal hitéletre nevelő foglalkozást tartunk, melyek erkölcsi 

beszélgetéseket, bibliai történetek feldolgozását foglalják magukban. 

Étkezés előtt és után, lefekvés előtt mindig imádkozunk. Hiszünk a közös imádság megtartó 

erejében. 

Közös templomlátogatásokat szervezünk kötetlenül, a csoportok heti fejlesztő foglalkozási 

terveihez igazodva. Templomlátogatásunk célja, hogy ismerkedjünk a liturgia eszközeivel, 

megismerjük a templomban a helyes viselkedési szokásokat. 

A közös szentmise látogatásokra gyermekeink szüleit is meghívjuk.  

A liturgikus év eseményeihez kapcsolódva megemlékezünk egyházi ünnepeinkről. 

A közös imádsággal és ünnepléssel próbáljuk a szülőket bevonni az egyházközség életébe. 
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Vallási jellegű ünnepeink: 

Veni Sancte              Tanévnyitó szentmise 

szeptember 24.         Szent Gellért - a katolikus iskolák, óvodák napja, egyben 

                                     intézményünk védőszentjének ünnepe 

november l.              Mindenszentek 

november 2.             Halottak napja  

november l9.            Szent Erzsébet 

december 6.             Szent Miklós (Mikulás ünnepély) 

december 8.             Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

december                 Advent - Karácsony 

január                      Vízkereszt 

február 2.                 Gyertyaszentelő Boldogasszony (gyertya szentelés) 

február 3.                 Szent Balázs (Balázs áldás)     

február - március     Nagyböjt - Húsvét 

március 25.              Gyümölcsoltó Boldogasszony 

május első vasárnapja    Anyák napja (megemlékezés a legszentebb édesanyáról        

       Szűz Máriáról) 

május - június           Pünkösd 

augusztus 2o.            Szent István király 

Az ünnepekre (különösen az ADVENTI és NAGYBÖJTI időszakban) készülve jó cselekedeteket 

gyűjtünk, s megjutalmazzuk a gyerekeket szerény kis ajándékkal. 

Az ünnepeket gondosan előkészítjük, majd érzelmi tartalommal töltjük meg és méltóképpen 

zárjuk le. 

Az ünnepeket mindig kiemeljük a mindennapi élet eseményeiből. Fontos feladatunk, hogy 

megtanítsuk a gyermekeket ünnepelni, megéreztessük velük, hogy jó együtt ünnepelni. 

Mindehhez liturgikus jelképeket is használunk - egy szép terítő, egy égő gyertya, feszület, Mária 

szobor. 

Figyelünk arra, hogy lehetőség szerint a közös ünnepeken az óvodában dolgozó összes felnőtt 

részt vegyen. Hiszen az ünneplés akkor teljes, ha együtt tudunk örülni. Hiszünk abban, hogy a 

közös ünneplés megtartó erő. 

Egyéb ünnepeink: 

október 23.                   Nemzeti ünnep 

március l5.                    Nemzeti ünnep 

május l.                         Munkás Szent József ünnepe 

 

Október 23.-ról és március 15.-ről korcsoportonként, május 1.-ről szentmisén való  

részvétellel emlékezünk meg. 
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Nagy jelentőséget tulajdonítunk nemzeti ünnepeinknek, hogy általuk átérezhessék a gyerekek a 

szülőföld, a haza szeretetét. Emellett megismerhetik a szülőföldet, az ott élő embereket, a hazai 

tájat, a helyi hagyományokat és népszokásokat. 

 

Hagyomány jellegű ünnepeink: 

Farsangi mulatság. 

Gyermeknap. 

Tanévzáró ünnepély és a nagy csoportosok ballagása. 

Őszi hálaadó nap és a kiscsoportosok óvodássá avatása. 

Húsvétváró játszóház, télűzéssel. 

Luca napi vásár, Lucázással. 

Pünkösdvárás, pünkösdöléssel. 

A Föld napjának megünneplése. 

 

Az ünnepségeink óvodaszintű illetve csoportszintű megemlékezéssel tartjuk. 

A karácsonyi ünnepélyt (betlehemezéssel) közös nyílt ünnepély keretében tartjuk óvodánk 

tornatermében. 

Egyházi ünnepek alkalmával szentmisén veszünk részt a középső és nagy csoportosokkal. 

Az ünnepek tervezésénél figyelembe vesszük a gyerekek életkori sajátosságait. 

Hagyományként ápoljuk a gyerekek születésnapjának megünneplését. Helyet biztosítunk vidám, 

egyben szórakozást is nyújtó együttléteknek is, melyek örömet okoznak a gyermekeknek, 

egymásiránti barátságra, a közösség összekovácsolására, beszédkészségük fejlesztésére is 

felhasználhatók. Hiszünk a közös szórakozás megtartó erejében. 

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, keresztény erények) átszövi az óvodai élet 

egészét. 

- a közös élményeket nyújtó tevékenységek során alakulnak a gyermekek erkölcsi tulajdonságai 

(együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat) 

- a bizalom, a feltétel nélküli szeretet átélésével erősödik biztonságérzetük 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

 

6. 2. A játék 

 

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb 

eszköze a játék. A játék az óvodás korosztály alapvető tevékenysége, hiszen ez formálja legjobban 

a gyermekek személyiségét.  Az óvodás gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának 

alakulása az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. 

Kiemelt célunk a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni 

tudó, aktív, feladatokat értő, szabályokat megtartó gyermekeket nevelni. 
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Óvodánk célnak tekinti az ötletgazdag játék és a társas színvonal kialakulását. Alapelvünk: 

elsősorban abból indulunk ki, hogy a gyerekeket a felnőttek világa érdekli, és játékuk közben 

felfedezik a társadalmi szerepeket, funkciókat, viszonylatokat.  

A játék során: - az óvodapedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad 

                       - jelenlétével lehetővé teszi a gyermekek közötti játékkapcsolatok 

                         alakulását 

                  -biztosítja a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. 

„A szabad cselekvés mindig magasabb rendű, mint a kötelességből végzett” (Rudolf Steiner) 

Óvodánkban kiemelten fontosnak tartjuk a szabad játék folyamatosságának megteremtését. Ez a 

folyamat a közös tízóraizás miatt megszakad, amikor együtt adunk hálát a Jóistennek. A szabad 

játék kiemelt jelentőségének biztosításához igazítjuk a napirendünket (különösen a délelőtti 

időszakban), időbeosztásunkat. A 2010/2011-es nevelési évtől bevezetjük a folyamatos 

tízóraiztatást. 

Lehetőséget biztosítunk a szabadon választott, külső kényszertől mentes játék témák 

kiválasztásához, hiszen az óvodás korú gyermek játékában „minden lehetséges” (mint például, 

amikor székekből vonatot vagy autót épít).  

A szabad játék kialakulásának feltétele a nyugodt légkör, amelyhez elengedhetetlen a magatartási 

formák, szabályok kialakítása. Elvárjuk gyermekeinktől, hogy ezekhez a helyzetekhez igazítsák 

viselkedésüket (például a játékba integrált tanulás folyamán), egymást ne zavarják zörgéssel, 

hangoskodással. 

A játékba integrált tanulásnak, a szabad játéknak a nevelőtestület által elkészített szokás- és 

szabályrendszer valamint a napirend adnak keretet, amelynek nincsenek merev határai. A 

legnagyobb teret a játék kapja, amely összekapcsolja a gyermekek különböző tevékenységeit. A 

különböző játékfajták közül hangsúlyosan fontosnak tartjuk az óvodáskorú gyermekek által 

legkedveltebb, legjellemzőbb, pedagógiai szempontból legfontosabb játékformát, a szerepjátékot. 

A spontán szerepjátékok segítségével, amelyeket a gyermekek belső késztetésre, vágyakra, 

elképzelések hatására kezdenek el játszani, biztosítjuk, hogy szabadon játszhassanak. Mindehhez 

elegendő időt biztosítunk. 

 

Feladataink a szabad játék kialakításával kapcsolatban: 

- lehetőségek biztosítása, ahol a gyermekek ismereteiket, élményeiket, tapasztalataikat 

megszerezhetik 

- a gyermekek neveltségi szintjének megismerése fejlődésük következő, magasabb szintjére 

juttatásához 

- a csoportbeli társas kapcsolatok (alá, mellé és fölé rendelt szerepek) alakulásának 

megfigyelése 

- tudatos figyelemirányítás a gyermekek motiváltságára 

- felkészülés arra (anyagok, eszközök gyűjtésével), hogy milyen műveltségi területek kerülnek 

feldolgozásra a játékban, s e témakörök tartalma miként él tovább a szerepjátékok keretében 

- a kialakult játékfolyamat segítése 

- a játéktevékenységben a keresztény értékrend közvetítése (együttérzés, tolerancia, vigasztalás, 

elfogadás, jóra kész akarat erősítése) 
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- a személyes kontaktus naponkénti alakítása, a gyermekek személyes problémáinak, egyéni 

élményeinek meghallgatása 

- a játékban megjelenő fejlődési különbségek tolerálása 

- a játéktér igényes kialakítása (játszókuckók, építősarkok, irodalmi zenei élmény befogadására: 

zenesarok, mesepárna, meseszőnyeg).  

A játék gyökere a gyerekek tevékenységi vágya, játékos beállítódása, természetes kíváncsisága, 

motorikussága, az önkifejezés, önállóságra törekvés szándéka. 

Motivációja belső, olyan késztetés, amit kívülről irányítani nem lehet. Önként és szabadon 

választott tevékenység. A kisgyermek a játékba, mint formai keretbe viszi bele belső történéseit, 

érzelmeit, vágyait, ez életének közege. 

Óvodánkban a játék valóságszerű, valós élményeken, tapasztalatokon alapszik. 

A játék folyamatában a gyermekek ismerkednek a külvilággal, érzelmeiket kivetítik a külső 

környezetükre, ez pedig nem más, mint kapcsolatfelvétel és fenntartás. Gyermekeink játékában 

nem az eredmény fontos, hanem maga a folyamat, amely örömet okoz számukra, pozitívan 

viszonyulnak hozzá, és sikerélményt biztosíthat nekik. 

Munkánk során abból indulunk ki, hogy milyen élmények motiválják a gyermeki tevékenységet. 

A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából benyomásait játékában tagolja. Így válik a 

játék a pszichikumot, a kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. Fontos 

feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek minél több élményhez jussanak, amely alapul szolgál a 

gyakorló játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékokhoz, a szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a 

bábozáshoz, dramatizáláshoz. Igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy a gyerekek sokféle, 

ismétlődő tapasztaltszerzéssel gazdagodjanak. Az élmények hatására kiteljesedik a gyerekek 

spontán játéka, valamint jelzéseket kapunk arról is, hogy milyen impulzusok, információk 

szükségesek a további tapasztalatgyűjtéshez.  

Nagy szerepet tulajdonítunk a játéknak, mivel leghatékonyabb nevelési eszközünk. Biztosítjuk a 

gyerekek képességeinek kibontakozását, minden apró sikernek, fejlődésnek örülünk. 

A gyermekek úgy, annyit és azt játszanak az óvodában, amihez, amennyi ideig adottak a 

lehetőségek. 

A felszabadult játékhoz derűs légkörre van szükség. Ennek pedig egyik fontos feltétele az óvónő 

védő szeretete, segítő és megértő gondoskodása, akihez bizalommal fordulhat mindenki. Így a 

játék tartalmasabbá, sokoldalúbbá válhat.  

Döntő az óvodapedagógus magatartása. Derűs, kiegyensúlyozott óvodai légkört csak derűs, 

kiegyensúlyozott óvodapedagógus képes biztosítani. 

Az ő türelme, együttérzése, empátiája az egyik legértékesebb játékserkentő feltétel. Ilyen 

bizalomébresztő légkörben az óvodapedagógus ötleteinek befogadására is nyitottabbak a 

gyerekek. Jelenlétünkre különösen szükség van a konfliktusok feloldásakor, amelyek zavarólag 

hatnak a játékra. 

A kiegyensúlyozott légkörben a közös játék hatására felfedezik egymást a gyerekek. Ez a közös 

játékélmény kedvezően hat a csoport alaphangulatára. A nyugodt légkörhöz hozzátartozik a 

csoport életének szervezettsége és a viselkedési normák következetes betartása.  

Arra törekszünk, hogy a gyerekeknek legyen módjuk az önálló kezdeményezésre, a játék 

elmélyítésére.  

A személyi feltételek mellett a tárgyi feltételeknek is nagy a szerepük. Ez magába foglalja a tágas, 

kényelmes, barátságos, otthonos csoportszobát, ahová jó belépni és ott tölteni a nap nagy részét.  
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Az óvodai játék színtere a csoportszoba és az óvoda udvara. A játék céljára biztosított hely a 

nyugodt játéklégkör megteremtésének nélkülözhetetlen feltétele. A hely kialakítását a gyermekek 

játékigényéhez, játékfejlődéséhez igazítjuk.  

Fontos feladatunk, hogy a gyerekek nagy mozgásigényt figyelembe véve úgy alakítsuk ki a helyet, 

hogy a csoportosan játszó és egyedül tevékenykedő gyerekek számára is optimális legyen.  

A különböző játékok más helyet igényelnek. Ezért állandó és ideiglenes játszóhelyeket is 

kialakítunk az éppen aktuális tevékenységhez úgy, hogy jól érezzék magukat a több mozgást 

igénylők, de a nyugalmat kedvelő gyerekek is.  

A terem adta lehetőséget igyekszünk ötletesen kihasználni, így növelhetjük a rendelkezésre álló 

területet. A bútorokat olyan módon rendezzük el, hogy minél több szabad teret kapjunk. Próbáljuk 

a csoportszobák minden zugát igénybe venni. Az eszközöket, játékokat, bútorokat rugalmasan 

mindig a szituációnak megfelelően rakjuk, vagy mozdítjuk el. Az életkori követelményeknek 

megfelelően lehetőség van a földön, szőnyegen, asztalok mellett játszani és játszósarkot 

kialakítani a 3-4 évesek számára, amely könnyen áttekinthető. Ezek a kisebb szögletek, kuckók 

nagyon meghittek, így a kicsik egyedül, de többen is játszhatnak, a kuckó adta védettség és 

biztonság érzésével. 

Óvodánkban a játékszerek, eszközök könnyen áttekinthetők, segítik a gyermeki fantázia 

kibontakozását. A nyitott polcról elérhetők, bármikor a gyerekek rendelkezésére állnak, akárcsak a 

mese- és képeskönyvek. 

A 4-5-6 éves gyerekeknél arra törekszünk, hogy szokjanak hozzá a játékukhoz szükséges hely 

önálló kialakításához. Rendezzék át a gyerekek ennek érdekében a csoportszobát, amíg a játékhoz 

szükséges. Lehetőséget biztosítunk a 6 személyes asztalok és székek elmozdítására is. 

Óvodánk udvara különböző játéklehetőségeket kínál, fával, bokraival, emelkedőjével és füves 

területeivel, újszerű fajátékaival játékra ösztönzi a gyerekeket. Többet és szabadon mozoghatnak, 

többféle elfoglaltság között válogathatnak, a kicsik és nagyobbak is többet játszhatnak együtt. A 

gyerekek természetes igénye a szabadban való tartózkodás. Felszabadultabbnak érzik magukat, 

megkedvelik a hangulatos udvari játékokat. A nagymozgást igénylő játékeszközök használatához 

kényelmesebb hely áll rendelkezésre az udvaron. A játszóhely megválasztásában, kialakításában 

nagyobb önállóságot élhetnek át a gyerekek, mint a csoportszobában. A játékeszközök helyhez 

kötöttsége nem annyira szabályozott, mint bent, így a komplex játékok szabadabban 

bontakozhatnak ki. 

Óvodánkban mind a három korcsoportnak megvannak a rá legjobban jellemző játékfajtái. Ezek 

kiélésére, kijátszására, időre van szükség, ezért igyekszünk nem megrövidíteni a játékidőt. A 

minél hosszabb, megszakítás nélküli, zavartalan játékidő kialakítására törekszünk.  

Így a gyerekek személyiségének harmonikus fejlődése nem sérül. Biztosítjuk a folyamatos 

játékhoz szükséges időt. A napirendünket úgy alakítjuk ki, hogy a játékra biztosított idő a nap 

folyamán minél összefüggőbb legyen. A gyerekeket hozzászoktatjuk ahhoz, hogy a játékra 

meghatározott időkeretek között kerül sor. A játékidő megszervezésénél figyelembe vesszük az 

életkori sajátosságokat. 

A 3-4 éveseknél az étkezések, gondozási teendők és a pihenés kivételével minden időt a játékra 

fordítunk. A kezdeményezések sem szakítják meg a játékidőt, hanem a játékba épülnek bele. A 

kicsiknél különösen fontos a minél hosszabb játékidő, mivel gyakran nehezen kezdik el a játékot, 

többfélébe is belefognak, míg a játék tartósabban leköti a figyelmüket. A nagyobbak számára a 

játékszerek elkészítéséhez, a barkácsoláshoz hosszabb idő szükséges. Biztosítjuk azt, hogy a 

játékidőben több napon keresztül is játszhassák ugyanazt a játékot. A játék befejezéséhez türelmes 
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nevelői magatartás szükséges. Felkészülési időt adunk ehhez, így a játék okozta feszültség 

fokozatos levezetésére adunk lehetőséget. 

Óvodánkban a játékeszközök örömet keltenek, cselekvésre motiválnak, segítik a képességek és az 

érdeklődés kibontakozását, érthetőbbé teszik a gyerekek számára a világot, önkifejezésre és a 

valóság átalakítására, szimbolikus újrateremtésre késztetnek, így értékük ebben rejlik. 

A tapasztalat alapján keletkező élmény a játék egyik alapfeltétele. Nemcsak a téma választását 

határozza meg, hanem a játék szerkezetét, tartalmát is.  

Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minél több élményhez juttassuk a gyerekeket, minél jobban 

megismerkedjenek a környezetükkel. Arra törekszünk, hogy a tapasztalatszerzés pozitív 

érzelmeket váltson ki, élménnyé váljon. Figyelemmel kísérjük a gyerekeket, egyéni élményeiket, 

ezekre támaszkodni tudunk, beépíthetjük a játékba.  

A gyermekek élményeit támogatjuk, lehetőséget adunk arra, hogy negatív élményeiket is 

eljátszhassák a többi kisgyermek megzavarása nélkül. Igyekszünk megismerni a gyerekek óvodán 

kívüli tapasztalatait is. A játékban gyakran megjelennek az óvodán és családon kívül szerzett 

élmények, események. Ez a játék irányítása, és a családdal való együttműködés érdekében is 

jelentős. 

Ahhoz, hogy az óvodai játék kibontakozhasson, hatékonyan érvényesülhessen, szükséges az 

óvodapedagógus indirekt játékirányításának felelőssége (tudatos jelenléte). Ez magában foglalja a 

szabad mozgás, szabad tevékenykedés, önállóság, kezdeményezés, egymás melletti vagy 

együttjátszás lehetőségeit. Csoportjainkban állandó szokásokat, szabályokat, ritmikus életrendet 

alakítunk ki.  

Törekszünk a gyerekek szociális helyzetéből adódó különbözőségek csökkentésére úgy, hogy a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekekkel többet foglakozzunk, játsszunk, 

igyekszünk gondozásban, kultúrában azt nyújtani, ami otthonukból hiányzik. 

A játék irányítása kiterjed a gyermekek ismereteinek állandó bővítésére, elmélyítésére, a pozitív 

érzelmek alakítására.  

A gyerekekkel úgy tudunk együttműködni, ha az általuk elképzelt, megteremtett játékhelyzetbe 

beleéljük magunkat. Ez az együttműködés tekintetben, gesztusokban és konkrét 

segítségnyújtásban is megnyilvánul.  

Biztosítjuk, hogy a gyermekek saját elgondolásaikat valósíthassák meg a játékban, hogy 

fantáziájuk, hangulataik, érzelmeik szabadon megnyilvánulhassanak. Indokolatlanul nem 

avatkozunk be a játékba. Ezért a segítés módját és mértékét mindig a konkrét játékhelyzetnek, a 

csoport és a gyermek fejlettségének, igényének megfelelően alkalmazzuk. 

Közbelépést akkor tartunk szükségesnek, ha a gyerekek egymást zavarják, testi épségüket 

veszélyeztetik. Arra törekszünk, hogy a gyerekek maguk oldják meg a konfliktusaikat.  

Segítünk, ha játék közben a gyerekeknek bármilyen tanácsra van szükségük. A segítségnyújtás 

fokozhatja a játékkedvet és elmélyítheti a játékot. 

Természetesnek tartjuk, hogy a gyerekek játékának színvonala különböző egyéni sajátosságaik, 

fejlettségük miatt. Igazodunk az adott fejlettségi szinthez és elősegítjük, hogy a gyerekek 

lehetőségeiknek megfelelően magasabb szintre jussanak el. A játék örömét fokozza, ha mi is 

szívesen veszünk benne részt. Így megismerjük a gyerekek érdeklődési körét, tapasztalatait, 

játékuk jellemzőit. 

Figyelemmel kísérjük a játszócsoportok szerveződését, a gyerekek elképzelését, 

gondolatmenetének alakulását. Megfigyeljük, hogy ki milyen szerepet vállal a játékban, 

szerepben. Segítünk megszervezni a gyerekek játékát, ha ezt igénylik. 
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A játék irányítása egyénenként és játék fajtánként differenciált feladatokat jelent. Lényegesnek 

tartjuk, hogy a közös játékban a gyerekek érdeklődéssel, aktivitással vegyenek részt.  

A játék megfigyelésével tapasztalatokat szerzünk a csoport és az egyes gyerekek fejlődéséről. 

Jelzéseket kapunk a gyerekek érzelmi állapotáról, értelmi képességeiről. 

Igyekszünk megismerkedni a gyerekek otthoni játékfeltételeivel és együttműködni a szülőkkel, 

felismertetni velük a közös játék jelentőségét a bensőséges szülő-gyermek kapcsolat alakulásában. 

Az óvodáskort megelőző fejlődési szakaszban a gyerekek a tárgyi cselekvések egész sorát 

sajátítják el és gyakorolják. A sokszori próbálkozás közben megtanulják a játékszerek használatát, 

megismerik sajátosságaikat. A 3-4 éves gyerekek tevékenységét elsősorban a gyakorló játék 

jellemzi, amelynek során a tevékenység ismételgetése adja meg számukra az örömet. Nehezen 

hagyják abba a megkezdett műveletet, ezért cselekvésükre jellemző a tapadás. A tevékenység 

örömet vált ki, ez a funkcióöröm. A gyakorló játéknál a tárgy is érdekességgé válik, amivel a 

tevékenységet végzi.  

A gyakorló játék jelentősége abban rejlik, hogy jobban begyakorolja a játékot, megismerkedik 

különböző tárgyakkal, eszközökkel, funkciókkal. Fejlődik kézügyessége, mozgásfejlődése, sok 

anyagot megismer a tulajdonságaival együtt. A gyakorló játék irányítása elsősorban indirekt 

módon történik.  

Legfontosabb feltétel a mozgástér, játékszerek, játékeszközök, anyagok biztosítása, öltöztethető, 

rakosgatható, tologatható, húzható, szállításra alkalmas eszközöket biztosítunk. Erre 

legalkalmasabbak a természetes anyagból készült játékok: fából, esetleg műanyagból. 

Ügyelünk arra, hogy a különböző mozgásos játékot játszó gyerekek ne zavarják egymást. A 

mozgások azáltal válnak játékká, hogy önként fölállított és vállalt szabályokat tartalmaznak. 

Mozgáshoz kapcsolódva jelentkeznek a hang és beszéd játékos utánzásai is.  

Itt nem a szövegen, hanem a ritmuson és mozgáson van a hangsúly. Ez a játék nagymértékben 

elősegíti a kevésbé közlékeny gyerekek szóbeli megnyilatkozását. 

A csoporton belül gyúrásra, papírtépésre, festésre, az udvaron homokszórásra, vízöntögetésre 

adunk lehetőséget. Nagyon lényegesnek tartjuk a megfelelő idő biztosítását erre a játékra a jól 

megszervezett napirend keretében. Ez azért szükséges, mert van, aki nem talál magának játékot 

rövid időn belül, így őt tapintatosan a játék felé irányítjuk. 

Fontos, hogy az új anyagokat, úgy mutassuk be, hogy vegyék észre a gyerekek, mennyi lehetőség 

nyílik az adott anyaggal történő tevékenykedésre. 

Nem elégszünk meg azzal, hogy jól játsszák a gyerekek a gyakorló játékot, hanem igyekszünk azt, 

szerepjátékká továbbfejleszteni. 

Ha a gyakorló játék tartósan 4-5-6-7 éves korban jelentkezik, akkor a gyermek fejlődésében 

elmaradt, képességeik fejletlenek, éppen ezért próbáljuk a kiváltó okokat megkeresni és ezen a 

fejlődési fokon átsegíteni. 

3-4 éves korban a gyerekek elsajátítják, és már betartják a játékszerekkel és az együttjátszással 

kapcsolatos elemi szabályokat. 

Szívesen játszanak egyedül, vagy kisebb csoportokban. Játékukhoz megkeresik az eszközöket. 

Képesek olyan szerepjátékok kezdeményezésére és eljátszására, amelyek  egyszerű  cselekvéseket  

és  kapcsolatokat tartalmaznak. 

4-5 éves korban tartósan kialakul a kisebb-nagyobb csoportokban való együttjátszás igénye. A 

gyerekek megértik környezetük egyszerűbb jelenségeit, és ezeket képesek játékukban újraalkotni. 

A gyakori szerepcserét és eszközökhöz való ragaszkodást fölváltja a szerephez való kötődés. A 
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cselekvés, a szereplők magatartása megfelel a szerep által megkívánt tevékenységeknek és emberi 

kapcsolatoknak. A témának megfelelően képesek az egyszerűbb közös játékok megszervezésére a 

gyerekek. 

5-6-7 éves korban megértik és elfogadják játszótársaik elgondolását, alkalmazkodnak a játék 

szabályaihoz. Le tudnak mondani egy-egy kedves játékszerről. Tudnak vezetni és játszótársaikhoz 

alkalmazkodni. Képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik alapján 

ábrázolhatják a felnőttek kapcsolatait, tevékenységeit. A gyerekek önállóak a játék közös 

tervezésében, a szerepek kiválasztásában, a szabályok betartásában.  A játszócsoport tagjai között 

tartós és szoros kapcsolat alakul ki, s egyben magatartásformáló szerepe is van. 

A szerepjátékban a gyerekek élethelyzeteket alkotnak újra, ehhez azonban eszközre van 

szükségük. Kialakítjuk a gyerekekben azt az igényt, hogy maguk készítsék a játékukhoz szükséges 

eszközöket. 

Így a barkácsolás a játék igényéből indul ki, tehát kötetlen. Időpontját is a játékhelyzet határozza 

meg. Megteremtjük a feltételeket ahhoz, hogy a gyerekek játékidőben bármikor 

barkácsolhassanak. 

Olyan anyagokat tartunk célszerűnek, amelyeket könnyen, egyszerű eszközökkel 

megmunkálhatnak a gyerekek. Gondoskodunk a helyről, anyagról, gyerekeknek megfelelő 

szerszámokról, amelyek a nagyobbak számára könnyen elérhető módon tárolhatók. 

Megismertetjük a gyerekekkel az anyagokat, szerszámok használatát, technikai fogásokat. A 

barkácsolást játékosan irányítjuk, a segítségnyújtás a gyerekek igényeihez igazodik. Ötletességre 

próbáljuk ösztönözni a gyerekeket. Ezáltal fejlesztjük kreativitásukat, finommotorikájukat, 

valamint alakulnak társas kapcsolataik, átélik az alkotás örömét. A barkácsolás egyben olyan 

tevékenységforma, amely átmenetet jelent a játék és a munka között. 

3-4 éves korban a barkácsolás előkészítéseként bevonjuk a gyerekeket a kevésbé munkaigényes 

feladatokba. A játékok javítását, festését igyekszünk a gyerekek szeme láttára elvégezni. Így ez 

természetessé válik. 

4-5 éves korban már segítenek a gyerekek a játékok javításában. Ösztönözzük őket a játékhoz 

szükséges eszközök elkészítésére. 

5-6-7 éves korban elősegítjük, hogy a barkácsolás a szerepjáték természetes eszköze, alkotórésze 

legyen. Arra törekszünk, hogy a gyerekek kezdeményezzék a barkácsolást, és az elkészített 

eszközöket használják is fel játékukban, tevékenységükben. 

A szerepjátékot gazdagítja, ha a gyerekek irodalmi élményeiket szabadon választott, kötetlen 

módon dramatizálják. Ennek feltétele, hogy az irodalmi alkotások, bibliai történetek érzelmileg 

megragadják a gyerekeket, esztétikai élményt jelentsenek. 

Lehetőséget adunk arra, hogy a gyerekek mese, vers, filmélményeiket elképzeléseik alapján 

átformálják. Ebből azt adják vissza, ami érzelmileg közel áll hozzájuk. Lehetővé tesszük, hogy a 

hősök tetteit, a cselekmény menetét a gyerekek saját elgondolásuk alapján játsszák el.  

A gyermeki kezdeményezés megvalósítását segítjük, ha igényelik a gyermekek.  Gondoskodunk 

az eszközökről, jelmezekről, egyéb kellékekről. 

Az esztétikai élmény éppen úgy forrása lehet a bábozásnak, mint a tapasztalat vagy elképzelés. A 

gyerekek a bábjátékban közvetlenül nyilvánulnak meg, tevékenységük a környezethez való 

viszonyukat tükrözi. A gyerekek a bábot azért is érzik közel magukhoz, mert náluk is kisebb, 

cselekvéseit, sorsát ők irányítják. 

A bábjáték igazi kifejezőeszköze a mozgás, és ez vizuális élményt is jelent a gyerekeknek. 

Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy az előadott bábjátékot ők is eljátszhassák. Ehhez 
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segítséget nyújtunk, esetleg együtt játszunk a gyerekekkel. Óvodánkban a bábozás oldott 

légkörben történik. 

3-4 éves korban elsősorban a bábu mozgása kelti fel a gyerekek érdeklődését. Vannak   olyan   

bábok,   melyeket  használunk  és  a gyerekek jól  ismernek. 

5-6-7 éves korban gyermekméretű bábok, paraván is rendelkezésre áll. A bábok  kiválasztása 

megfelel a gyerekek által kedvelt meséknek, kapcsolódik élményeikhez. Bábjaink között a 

hétköznapi élet figurái is megjelennek, melyek saját élmények eljátszására alkalmasak. A bábok 

készítésében aktívan részt vesznek a nagyobbak.  

A bábozáshoz szorosan kapcsolódó tevékenység a dramatizálás. A dramatizálás során eljátszhatják 

kedvenc meséiket, bibliai történeteket, beleélhetik magukat a mesehősök, a történetekben 

szereplők szerepébe. Elsősorban a nagy csoportosok (5-6 évesek), de már a középsősök (4-5 

évesek) játékában jelentkezik. 

Ünnepek, ünnepélyek alkalmával gyakran készülünk dramatizálásokkal is. 

Mindkét tevékenység elősegíti a gyermekek beszédkészségének, metakommunikációjának, 

önismeretének, önértékelésének, testséma fejlesztésének alakulását. A báb és dramatikus játékok 

egyaránt jól tükrözik egy-egy gyermek személyiségét, miközben az adott szerepekkel 

azonosulnak. 

Esztétikai élményt próbálunk nyújtani mi óvodapedagógusok is bábjátékunkkal. (pl. egy-egy 

ünnepélyhez kapcsolódva). 

Óvodánkban az építő és konstruáló játéknak is nagy szerepe van. A gyerekek kockákból és más 

játékszerekből, alkatrészekből, anyagokból építményeket, tárgyakat hoznak létre. A tapasztalatok 

hatására a spontán létrejövő alkotások mellett fontos helyet kap az előre elgondolt, meghatározott 

céllal történő építés. Az alkotás igénye, öröme nemcsak a gyermeki kreativitást, hanem az értelmi 

képességek és társas kapcsolatok alakulását is sokoldalúan fejleszti. Az építő játék az eszközök, és 

az anyagok változatosságát igényli. Beszerzésüknél figyelembe vesszük a csoport összetételét, a 

gyerekek egyéni sajátosságait. Szükségesek az összekapcsolható, egymásba illeszthető játékok, 

megfelelő minőségben és mennyiségben. Igyekszünk elérni azt, hogy minden gyermek találja meg 

a neki legmegfelelőbb elemeket, eszközöket. 

3-4 éves korban a gyerekek számára lehetővé tesszük az összerakosgatást és a szerkesztés örömét. 

Gondoskodunk arról, hogy az összeállítható játékszerekkel foglalkozó gyerekek nyugalmas helyet 

találjanak maguknak. 

Kirakás, építés, összeállítás közben hozzásegítjük a gyerekeket a sikerélményhez. 

4-6-7 éves korban a konstruáló, építő játékelemből játékszereket is tudnak készíteni a gyerekek. 

Az építés gyakran a szerepjátékhoz kapcsolódik: az élethelyzetek reprodukálása közben építenek, 

szerelnek, szerkesztenek vagy a létrehozott alkotás hatására képzelik bele magukat különböző 

élethelyzetekbe. 

Arra késztetjük a gyerekeket, hogy az elemből a valóság tárgyaihoz, játékszerekhez hasonlót 

készítsenek. Óvodáskor végén alkotásaikat már önállóan, sok egyéni ötlet alapján hozzák létre, és 

képesek a különböző anyagok, eszközök kombinált alkalmazására is. 

A szabályjátékok meghatározott szabályok szerint zajlanak. A szabályok határozzák meg a játék 

megkezdésének módját, menetét, befejezését.  

A játék jellegéből következik a szabályok pontos betartása. A szabályjátékban a gyerekek 

önállósága a szabály önkéntes vállalásában fejeződik ki. Bár a szabályok betartását csak a 

nagyobb gyerekektől kívánhatjuk meg, a szabálybetartás elemeivel a kisebbeket is 

megismertetjük. 
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A gyerekek a szabályjátékban is ismerkednek a helyes magatartás alapvető formáival: a 

mértéktartással, eredményességre törekvéssel. A nagyok csoportjátéka fejleszti a közösségi érzést 

és a felelősségtudatot. 

A szabályjátékok kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyerekek kívánságait, fejlettségét, a 

csoport létszámát, a játék előzményeit. Segítséget adunk a játék kiválasztásában, vezetésében, a 

szabályok betartásában. 

Tervszerűen felkészülünk a szabályjáték megtanítására. A 4-5 éveseket már fokozatosan bevonjuk 

a játékvezetésbe. A nagyobb gyerekekkel még igényesebbek vagyunk, arra törekszünk, hogy ők 

már egyénileg is tudjanak szabályjátékot vezetni. 

Figyelemmel kísérjük a gyerekek játékát, metakommunikációikat a visszajelzésekhez kapcsoljuk. 

3-4 éves korban azokat a szabályjátékokat alkalmazzuk, amelyek a gyerekek mozgásszükségletét 

kielégítik, szabályai egyszerűek, érzelmileg közel állnak a gyerekekhez, és nincs nagy kötöttség a 

játékban. 

4-5 éves korban már olyan szabályjátékok is választhatók, amelyek megkívánják, hogy a gyerekek 

egyéni kívánságaikat egyeztessék társaik érdekében, figyeljenek a szabályok betartására. 

5-6-7 éves korban nagyobb ügyességet és nagyobb szellemi erőfeszítést igénylő játékok is 

alkalmasak Az idősebb gyerekek képesek a bonyolultabb szabályjátékok elsajátítására. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén 

 

A fejlődés mindig változás, de a változás nem mindig fejlődés. 

 

Miután a játék adja a legtöbb információt, ezért kell különös gonddal figyelnünk a játszó 

gyerekeket, elemeznünk a látottakat, hallottakat. 

A játék fajták szerinti csoportosításnál négy területén tartjuk fontosnak a fejlettségi mutatók 

vizsgálatát: értelmi, érzelmi-akarati, szociális és mozgás. 

 

Funkciós vagy gyakorlójáték 

 

Az értelmi fejlettség mutatói: 

     - mennyire pontosan idézi fel az észlelt jelenségeket 

- mennyi ideig tart ki a játékban 

- mit ragad meg (hang – mozgás) 

- hoz-e új ötleteket 

- miben jelenik meg a gondolkodása 

- mennyire kifejező a beszéde 

- fellelhető-e elemi összefüggés, következtetés 

- metakommunikáció megjelenik-e. 

 

Az érzelmi – akarati fejlettség mutatói: 

     - mennyire erősek az érzelmei 

- képes-e tartani egyszerű játékszabályokat 

- melyik szerepet részesíti előnyben: 

marad „saját maga” 

állattal azonosul 

tárggyal azonosul 

- agresszióra utaló szerepet vállal-e 
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- hogyan válaszol a felmerülő problémákra 

 

Szociális fejlettség mutatói: 

      - egyedül vagy társsal játszik 

- aktív – passzív a kapcsolatteremtésben 

- alkalmazkodik-e a különböző szituációkhoz 

- felnőtt megjegyzéseire figyel-e 

 

Mozgásfejlettségi mutatók: 

     - mozgásai gördülékenyek 

- koordináltak 

- egyszerűek, összetettek 

- nagy vagy finommozgásokat használ gyakrabban 

 

Szerepjáték: 

Az óvodáskorú gyermek domináns játékfajtája. Középső csoportban jelenik meg, de 

nagycsoportra éri el fejlettségi szintje csúcsát. 

 

Fejlettségi szintjüket a következő mutatókban követhetjük nyomon: 

 

Értelmi fejlettségi mutatók: 

- szerepjáték témája 

- melyik témát játssza sokszor 

- visszatérő játék tartalmak 

- mennyi ideig játszik egyfolytában 

- beszéde milyensége 

- koncentrálása 

- szándékos figyelme 

- képes-e figyelemmegosztásra 

- képes-e irányítani figyelmét 

- egység és részlet észlelése 

- felidézése 

- ok-okozati összefüggések felismerése 

- konvergens vagy divergens gondolkodásmód használata. 

 

Érzelmi – akarati fejlettség mutatói: 

- pozitív vagy negatív érzelmek kifejezése dominál-e 

- vezető vagy alárendelt szerepet vállal 

- melyik szerepre mi jellemző: 

vezetői: jó ötletek, feladatadás, kedves vagy parancsolgat, ellentmondást nem tűr 

alárendelt: csendben tűr, megalázkodik, mindent megcsinál, morgolódik, lázong, ellenáll 

stb. 

 

Szociális fejlettségi mutatók: 

- szokásokat betartja 

- érzelmeit kinyilvánítja (elfogadhatóan) 

- együttműködik 

- toleráns 

- uralkodik magán 

- önkritikára hajlandó 
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- segítségnyújtás 

- kiegyensúlyozott 

- empátia érzék 

- önálló a cselekvésben 

- kitartó 

- alkalmazkodó. 

 

Mozgásfejlettségi mutatók: 

- hol használ, melyik tevékenységben finommozgást vagy nagymozgást 

- koordinált mozgás 

- mozgása nyugodt vagy kapkodó 

- folyamatos mozgás 

 

Szabály és konstrukciós játék: 

 

Értelmi fejlettség mutatói: 

- képes új szabályt kitalálni, vagy módosítani 

- mindig betartja-e a szabályt 

- ötletei eredetiek, érdekesek, véghezvihetőek-e 

- észreveszi-e és kijavítja-e a hibát 

- könnyen értelmezi-e a szabályt 

- mozgásos vagy értelemfejlesztő szabályjátékokat részesíti előnyben. 
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Az érzelmi – akarati fejlettség mutatói: 

- hogyan reagál dicséretre 

- hogyan reagál a kudarcra 

- örül-e mások sikerének 

- szívesen ad-e kölcsön játékot társainak 

- újra kezdi-e a tevékenységét, ha hibázik. 

 

Szociális fejlettség mutatói: 

- mennyire együttműködő 

- ő kezdeményez elsősorban 

- kapcsolatteremtésre hajlik-e 

- irányító vagy elfogadó szerepet vállal 

- önállóságot igényli-e 

- alkalmazkodik-e társaihoz 

- konfliktusokat hogy old meg. 

 

Mozgásfejlettségi mutatók: 

- sikeresek-e a finommozgások 

- eszközhasználata célszerű-e 

- mennyire rendezettek az egyes mozgások 

- mennyire folyamatos a mozgás 

- tempója, ritmusa a mozgásának 

- mozdulatok egymásutánja helyes-e. 

 

6. 3. Verselés, mesélés 

 

A mese a gyermek érzelmi, esztétikai, értelmi és erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik 

legfőbb eszköze. 

A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás a kisgyermek mentális higiéniájának 

elmaradhatatlan eleme. 

A játékos mozgásokkal mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek érzelmi 

biztonságához és anyanyelvi neveléshez. 

Fejleszti a teljes személyiséget a néphagyomány őrzésével, (a nemzetiségi és a migráns 

gyermekek esetében is), erősíti a gyermekek közösségi élményeit, a nemzeti, keresztény tudatukat. 

Az óvodáskorú gyermek életkorának megfelelő irodalmi műfajok: a vers és a mese. A verselés és 

mesélés élmény a kisgyermek számára. Az élmény érzéki benyomásokból támad, és érzelmi 

állapotokat hoz létre.  

Irodalmi nevelésről csak akkor beszélhetünk, ha a gyermek szereti a verset, a mesét, ha örömöt 

okoz neki, ha várja a vele való találkozást. A mese és a vers az anyanyelv közegén át emberi 

kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését. Mindig többről szól, mint 

amennyit szavakkal kimond. 

A gyermek saját vers- és mese alkotása annak mozgással és/ vagy ábrázolással történő 

kombinálása az önkifejezés egyik módja. 

 

A tevékenység célja, feladata 
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Célja az óvodában, hogy a vers és a mese érzéki és szimbolikus jelrendszerén keresztül élményhez 

jutassa az óvodás gyermekeket. Ezek az élmények érzelmileg ragadják meg a gyermeket, ezáltal 

fejlődik érzelmi világuk, képzeletük, gondolkodásuk, játékuk, társaikhoz való viszonyuk. 

Feladatunk az irodalmi nevelés terén, hogy önálló verselésre, mesélésre ösztönözzük a 

gyermekeket, erősítsük mesetudatukat, irodalmi élményt nyújtsunk népi, klasszikus és kortárs 

irodalmi műveken keresztül, növeljük bennük az ünnepek értékeit, lehetőséget biztosítunk bibliai 

történetek meghallgatására is. 

A mesehallgatás, versmondás, szöveggel kísért játék az anyanyelvi nevelés semmi mással nem 

pótolható lehetősége. Anyanyelvi nevelő hatása abban van, hogy ráfigyelteti a gyermeket az 

emberi beszéd érdekességére.  

Speciális beszédhelyzet, amely erős, tartós, önkéntelen figyelmet vált ki a gyermekekből. A mese 

oldja a szorongást, amelyet a nagyrészt még ismeretlen világ, a feldolgozatlan indulatok váltanak 

ki a gyermekből.  

Segít az indulatok feldolgozásában és belső képalkotásra tanít. A belső képalkotás képességének 

kifejlődése nélkül lehetetlen az olvasóvá válás, amely e nevelési terület egyik távlati lényeges 

feladata. 

 

A tevékenység anyaga, kiválasztásának szempontjai 

 

Az irodalmi nevelés anyagát az életkori sajátosságoknak megfelelően választjuk ki, mintegy 

hozzájárulva ezzel a képzelet kialakulásához, a képzelet fejlődéséhez, a fantázia gazdagításához.  

Olyan meséket, verseket válogatunk, amelyek felkeltik a gyerekek érdeklődését. Elsődleges 

szempontnak tartjuk, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes mesét, verset halljanak.  

Elsődleges forrásaink a magyar népmese és mondókagyűjtemények. A mesék, versek 

kiválogatásában, elrendezésében csoportosítási szempontjaink az évszakok, ezen belül az egyházi 

év jeles napjai, ünnepei, a gyermekcsoport életkori összetétele.  

Mindig nyújtson esztétikai élményt is. Ez a tartalomban és az előadás módjában is legyen 

érzékelhető.  

A mesék sorba rendezését a terjedelem, a motívumgazdagság, az epizódok összetettsége, a 

szerkezeti bonyolultság adja meg.  

A verseknél a hangulat, a terjedelem, a hozzá tartozó játék, a ritmus változatossága, a külső világ 

tevékeny megismerésének témakörei a meghatározóak. 

Az irodalmi anyagok igényes kiválogatásánál figyelembe vesszük a keresztény erkölcsöt, a 

művészi értéket. A verseket, a mondókákat a játékba integráljuk és egész nap folyamán 

biztosítunk lehetőséget képes könyvek, köztük bibliai témájú könyvek, képes bibliák nézegetésére. 

A mesékkel előkészítjük a hit iránti érzékenységet. 

 

A tevékenységi gyakorlat elemzése 

A 3-4 éves gyermekeknél a fejlesztés tartalmi kiindulópontjai a mozgással kísért, énekelt szöveg 

ismételgetésével, mondókák, mondókamesék eljátszásával kezdődnek. 
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A beszoktatás időszakában a vigasztaló, ölbeli játékok a felnőttek szeretetteljes közeledését 

jelentik a gyermekeknek. Az énekelt szövegből bontakozik ki a mondókajáték, abból a vers, a 

verses mese, majd ebből a népmese, a próza. 

Az állathang utánzó és felelgetős mesemondókát követik a láncmesék, halmozó mesék, versek, 

verses mesék, majd a fokozatosan bonyolódó, hosszabbodó prózai mesék.  

A gyermekeknek nagy örömet okoz, ha a már hallott, ismert verseket, meséket ismét hallhatják, 

mondogathatják. 

A mesemondás alkalmait a mesehallgatásra utaló ismétlődő szokásokkal teremtjük meg.(mese-

párna, mese-csengő, mese-láng)  

Fontos, hogy előbb hozzuk a gyermek tudomására, hogy mesélni szeretnénk, s csak utána gyűjtjük 

magunk köré őket. A mesemondáshoz elmélyülés és nyugalom szükséges.  

Lényeges feltétele a mesélő megjelenése (élményt nyújtó beszédhangja, belső nyugalma, tiszta és 

szép beszédmódja).  

A versmondást inkább spontán helyzetekre építjük, de tudatosan tervezzük. Naponta bármikor 

elkezdhető és befejezhető. 

A gyermekcsoport és az irodalmi anyag ismeretében döntjük el, hogy a csoport milyen arányú 

részvételére gondolunk. (Az altatás előtti mesét az egész csoport hallgatja). 

A meserészletek, rövidebb mesék eljátszása, dramatizálása is részei irodalmi nevelésünknek, 

valamint bibliai történetek hallgatása és feldolgozása. 

Lehetőséget biztosítunk rá, hogy a gyerekek meseélményeiket, játékukkal, mozgással, ábrázolással 

is kifejezhessék. Megismertetjük a gyerekeket párbeszédes, rögtönzött jelenetekkel - bábok 

segítségével.(óvodapedagógusi bábjáték). Megengedjük, hogy a bábokat maguk is kipróbálhassák, 

kedvük szerint bábozzanak esetleg egyszerűbb bábokat készítsenek.  

A bábozáshoz szorosan kapcsolódó tevékenység a dramatizálás. A dramatizálás során eljátszhatják 

kedvenc meséiket, bibliai történeteket, beleélhetik magukat a mesehősök, a történetekben 

szereplők szerepébe. Elsősorban a nagy csoportosok (5-6 évesek), de már a középsősök (4-5 

évesek) játékában jelentkezik. 

Ünnepek, ünnepélyek alkalmával gyakran készülünk dramatizálásokkal is. 

Mindkét tevékenység elősegíti a gyermekek beszédkészségének, metakommunikációjának, 

önismeretének, önértékelésének, testséma fejlesztésének alakulását. A báb és dramatikus játékok 

egyaránt jól tükrözik egy-egy gyermek személyiségét, miközben az adott szerepekkel 

azonosulnak. 

Esztétikai élményt próbálunk nyújtani mi óvodapedagógusok is bábjátékunkkal. (pl. egy-egy 

ünnepélyhez kapcsolódva). 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, a rigmusokat. 

Várják, kérik a mesemondást, maguk is segítenek a külső feltételek kialakításában. 

Megszilárdulnak a mesehallgatáshoz kapcsolódó szokásaik. 

A folytatásos mesék, verses mesék, meseregények szálait össze tudják kötni. 

Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak egymás és saját maguk szórakoztatására. 
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Megjegyeznek l0-l4 gyermekmondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét. 

Tudnak meséket, történeteket kitalálni és azt mozgásban megjeleníteni. 

 

6. 4. Ének, zene, énekes-játék, gyermektánc 

 

Az óvodai zenei nevelés: az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig a gyermekeket élményhez 

juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. 

Megszeretteti a gyermekekkel az éneklést, az énekes játékokat és szoktatja a szép, tiszta éneklésre, 

segíti őket a zenei anyanyelv elsajátításában, valamint erősíti őket az élhangsúlyos, szép magyar 

beszéd használatában.  

Fejleszti a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei alkotó 

kedvét, az improvizációt. A gyerekdalok ritmusából fakadó harmonikus mozgás elősegíti a 

mozgáskultúrájuk fejlődését. A zenei nevelés elsősorban az érzelemre hat, de egyidejűleg az 

értelemre is. 

A feladatok sikeres megoldása elősegíti a zenei anyanyelv megalapozását, a gyermekek 

biztonságérzetének növekedését, gátlásaik feloldását, önként vállalt fegyelmük, közösségi érzésük 

és magatartásuk kedvező alakulását. Megmutatkozik a zenei nevelés hatása testtartásukban, 

esztétikus, rendezett mozgásukban is. 

Zenei nevelésre csak a művészi értékű zene és dalanyag alkalmas. A magyar néphagyomány 

gazdag, egyszólamú, gyermek és népdalkincse alkotja a törzsanyagot. Ezt kiegészítheti néhány 

értékes műdal és komolyzenei szemelvény, illetve a nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos 

és kortárs művészek alkotásai.  

 

A felhasznált zenei anyag kiválasztásának szempontjai: 

Figyelembe kell venni elsősorban a gyermekek életkori sajátosságait, a csoport életkori 

összetételét. 

A dalok hangterjedelme ne haladja meg a 6 hang távolságot, félhangok ne szerepeljenek benne. 

A zenei anyag éves elrendezésénél természetesnek kínálkozik az évszakok szerinti elosztás, ehhez 

járulnak még az év folyamán a néphagyomány egyes jeles napjai, valamint az egyházi év ünnepei. 

 

A felhasznált zenei anyag: 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Nagy Béláné: Táncos játékok az óvodában 

Csillagoknak teremtője - óvónők kiskönyvtára 

Jertek énekeljünk 

A mennyei Atya szeret minket 

Hozsanna (zenehallgatásra) 

Jézus hív és vár - ima és dalgyűjtemény 
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Énekelj az Úrnak 

 

A tevékenységi gyakorlat elemzése 

Az ének - zenei tevékenység a gyermekek vagy az óvodapedagógus kezdeményezésére az egész 

napot áthatja.  

A hét öt napja közül egy napon a zenei nevelést helyezzük előtérbe. Bár mindennap helyet kap a 

zene, illetve a dalos játék a gyermek életében, ez a zenei nap kiemelt a többi közül. Kiemelt, mert 

központban a különböző készségfejlesztések, új gyermekjátékok, dalok megismerése, hangszerek 

használata, illetve az ismeretek újrajátszása áll. 

Az óvodai fejlesztés kétfajta lehetőséggel élhet: kezdeményezheti az énekes játékokat, illetve 

szervezetten foglalkozhat a gyerekekkel. A szervezett foglalkozásokat általában nagy csoportban 

tartjuk, a napirendben megjelölt időkeretben. 

A zenei neveléssel nemcsak játékos képességfejlesztést, mondóka, tánc illetve gyermekdaltanítást 

végzünk, megismertetjük a gyermekeket népi játékokkal; hanem mintát adunk, hogy zeneszerető 

emberekké váljanak. 

Hangsúlyozandó az óvodapedagógus részéről a tiszta énekhang, a szép beszéd, mozgás és a 

legalább egy hangszeren való játék. Óvodapedagógusainknak úgy kell felkészülniük, hogy a hét 

bármely napján, bármely témához kapcsolódva elhangozhat egy-egy ének, mondóka, dalos játék, 

furulyajáték, továbbá egy óvodapedagógusunk részéről gitárjáték. 

A zenei napot gondosan meg kell terveznünk, hiszen csak így lehet a gyermekek spontaneitására 

számítani, rugalmasan gondolkodni. 

Ha egy egész zenei nap áll rendelkezésünkre jut idő az egyéni fejlesztésre is. A zenei nevelés 

éppúgy, mint az irodalmi nyugodt, oldott légkör megteremtését kívánja meg.  

Ebben a légkörben a ritmikus ölbeli játékokkal, mondókával örömet szerzünk a gyerekeknek, 

megnyugtatjuk őket s élményt nyújtunk nekik. 

A kisebb gyermekek érdeklődését vizuális ingerekkel (kép, báb) keltjük fel, míg a nagyobbakat az 

óvónő éneke, az ismert dal vagy játék vonzza. 

A zenei nevelések alkalmait vidám játékokkal, érdekes, vonzó eszközökkel szervezzük meg, 

ezáltal közös élményhez juttatjuk a gyermekeket.  

Figyelnünk kel a gyermekek szép, esztétikus mozgására, énekére, beszédére. Az éneklés, a 

zenehallgatás más tárgyú fejlesztésekhez is kapcsolódhat hangulatkeltésként.  

Zenehallgatásra szánt darabjaink a nap bármely szakaszában előkerülhetnek, pl. a délutáni 

pihenéskor is.  

Zenehallgatásnál az élő zenére helyezzük a hangsúlyt, de értékes műzenei szemelvényeket is 

felhasználunk. 

Elalvás előtt mindig énekelünk, dúdolgatunk a gyerekeknek, hiszen ez kivételes nyugalmat áraszt. 

A nyári hónapokban, amikor sokat tartózkodunk a szabadban az énekes játékokat itt is tudjuk 

játszani. A nagyobb terület felszabadultabb mozgást eredményez. A szabadban számtalan alkalom 

nyílik a környező világ hangjainak megfigyelésére. 

Az ünnepi előkészületeink is lehetőséget adnak a megismert dalos játékok, táncok gyakorlására, 

bemutatására. A zenei nevelés során alkalmazott gyermekjátékdalok fejlesztő hatásai nagyban 
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hozzájárulnak az iskolaérettség eléréséhez. A zenei nevelés szorosan összekapcsolódik minden 

más nevelési területtel. 

- környezeti neveléssel, hiszen a legtöbb gyermekjátékdal állatokról, növényekről, 

élethelyzetekről szól 

- mozgásfejlesztés terén a mozgásos játékok, táncmozdulatok közben aktivitásuk, fizikai 

állóképességük fejlődik 

- vizuális nevelés terén a térbeli mozgás és elrendeződés változatossága, a vizuális memória 

fejlődése elsődleges 

- a mondókák az anyanyelvi és irodalmi neveléssel egybefonják a zenei nevelést 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek éljék át az éneklés, a zenélés, a tánc-mozdulatok 

és a zenehallgatás által Isten dicsőítésének örömét. A zene hozzásegíthet bennünket, hogy 

közelebb kerüljünk a Mennyei Atyához, és kérésünk, hálaadásunk kifejezőbb legyen. 

Az ének-zene, énekes játékok területén számos vallási-erkölcsi lehetőségünk nyílik a gyermekek 

körében: 

- Mennyei Atyánk által örvendezhessünk a zenében rejlő játékossággal 

- Isten bölcsességének dicséretére a sok érdekes hangszerrel való találkozás, a zenei nevelés 

kapcsán 

- Istennek való hálaadásra a kapott adományokért, szép hangért, jó hallásért, együttzenélés 

öröméért. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. 

Szívesen énekelnek társaikkal együtt, és gátlások nélkül tudnak egyedül énekelni. 

Megkülönböztetik, és megfelelően összekötik a zenei fogalom párokat. 

Tudnak ritmust és dallamot rögtönözni. 

Az egyenletes lüktetést és a ritmust megkülönböztetik, ki tudják fejezni cselekvéssel, énekkel, 

szóval. 

Élvezettel tudnak élőzenét, népdalokat, műdalokat, rövidebb komolyzenei szemelvényeket 

hallgatni, az óvodapedagógusok hangszeres játékát, vallási témájú dalokat. 

6. 5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 

A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, festést, 

mintázást, az építést, képalakítást, a konstruálást, a kézimunkát, a műalkotásokkal való 

ismerkedést és a környezet alakítását.  

Az ábrázoló tevékenységekre óvodapedagógusaink az egész nap folyamán biztosítanak 

lehetőséget. Maga a tevékenység –s ennek öröme- a fontos, valamint az alkotásra, az 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására való igény 

kialakítása. 
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A vizuális nevelés a gyermekeket egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően képi - plasztikai 

kifejezőképesség birtokába juttatja, kialakítja bennük az elemi képolvasási, komponáló, térbeli 

tájékozódó és rendezőképességet. 

A megfigyelés és ábrázolás által formálódnak a gyermekek képzetei, gazdagodik élmény és 

fantáziaviláguk, tartalmasabbá válnak fogalmaik. Miközben képi formában fejezik ki magukat, 

mintegy „megnevezik” érzéseiket, gondolataikat: nő önismeretük, önbizalmuk, differenciálódnak 

a cselekvéshez, s annak tartalmához kapcsolódó érzelmeik, fejlődnek alkotóképességeik, fejlődik 

finommotorikájuk.  

Az építő - ábrázoló - alakító tevékenység segíti a gyermekek téri, formai és színképzeteinek 

kialakulását, gazdagodását, elősegíti a természet színeire, formáira való rácsodálkozással, a 

művészi rajzok, festmények, szobrok, épületek, népi alkotások nézegetésével a szépség iránti 

vonzódás és érték előképességének alakulását. 

 

A fejlesztés célja, feladatai 

A vizuális nevelés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. 

Tudatosan ki kell használnunk a vizuális nevelés lehetőségeit. A vizuális nevelésen belül 

résztevékenységnek tekintjük az ábrázoló tevékenységet, amely ugyanúgy alaptevékenysége a 

gyerekeknek, mint a játék. 

Az ábrázoló tevékenység célja a vizuális észlelés, emlékezés, vizuális gondolkodás pontosabbá, 

könnyedebbé tétele, az intellektuális látás kialakítása. 

Az ábrázoló tevékenység feladata, hogy megmutassa a gyerekeknek annak változatos technikai 

alapelemeit és eljárásait, megismertesse őket az ábrázolás különböző anyagaival eszközeivel, 

segítse őket a tevékenységekhez kapcsolódó szokások kialakításában. 

 

A tevékenységi gyakorlat elemzése 

A gyermeket az őt körülvevő környezet spontán és szervezett ingerei érik. Nagy ízlés és 

esztétikumformáló hatással bír maga az óvoda, a csoportszoba, az udvar.  

Óvodánkban törekszünk arra, hogy minél több természetes anyagból készült játék, kép, dísz 

legyen a csoportszobában, illetve az udvaron is. 

Óvodapedagógusaink feladata, hogy az érdekességeket, feldolgozható élményeket bemutassa a 

gyermekek számára.  

A spontán környezeti hatásokon kívül szervezett foglalkozások keretében is nyújtunk vizuális 

ingert a gyermekeknek.  

A vizuális nevelés keretében kész témákat, egyszerűsített, kész formákat nem adhatunk a gyerekek 

kezébe. A különböző technikákat mutatjuk meg, hogy legyenek képesek önállóan alkotni.  

Legfőbb feladatunk: hogy szívesen tevékenykedjenek az ábrázolás eszközeivel, éljen bennük 

annak felismerése, hogy azokkal kifejezhetnek valamit. Emellett felkeltsük érdeklődésüket az 

ábrázolás tevékenysége iránt. 

Festésre óvodánkban temperát és vízfestéket használunk. A rajzolás és festés alkalmával 

törekszünk a helyes kéztartás kialakítására. 

Rajzolásnál használt eszközeink: a színes ceruza, a zsírkréta, a táblai kréta, a filctoll. 
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Papírtépésnél, vágásnál fejlesztjük finomabb kézmozgásukat, kézügyességüket. Emellett foltszerű 

látásmódjuk is fejlődik, valamint megismerkednek az olló használatával. 

Az ábrázoláshoz szükséges formaképzetek kialakításában jelentős szerepet játszhat a sok papírból 

kivágott forma, formarészlet, amelyeket össze is lehet kapcsolni egész képpé. Így a gyermek 

kénytelen komponálni. Lássanak példákat műalkotások elemzésére, ismerkedjenek népművészeti 

elemekkel.  

A papírvágás ügyességfejlesztő jellege lép előtérbe a díszítésnél. Az esztétikai hatás elérése 

érdekében fontosnak tartjuk, hogy milyen színt, papírt adunk a gyerekeknek. 

A térszínű, plasztikus ábrázolás eszközei, anyagai is sokfélék lehetnek. Legelterjedtebb 

óvodánkban az agyag, a gyurma, só-liszt gyurma. 

A plasztikus ábrázolás közben alaptechnikákkal ismertetjük meg a gyerekeket. (gömbölyítés, 

lapítás, sodrás) 

Elterjedt technika a termésmozaikok készítése. A gyerekek szeretnek vele alkotni, figyelmüket 

leköti.  

A szabadban leginkább homokba, a csoportszobában agyagba vagy lisztgyurma alapba 

rakosgathatják a terméseket: kukoricát, babot, gabonaféléket és ezekből alakítanak ki formákat. 

Egyéb eszközök: textilek, fonalak, dobozok, ragasztók, nyomdák, gipsz, tompa végű tű, 

szövőkeret, a természetben található termények, ágak. 

 

Egyéb technikák: 

- játék a vízzel, homokkal, hóval (építés) 

- festés ecseten kívül ujjal, pálcikával 

- nyomdázás dugóval, terményekkel, falevelekkel, krumplival 

- szövés, varrás, ragasztás, fonás, gyöngyfűzés, bábkészítés, viaszolás, fonalkép készítés, 

terménykép készítés, textilkép készítés, mozaikolás, kollázs, montázs. 

 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalkotás, kézimunka különböző fajtáival való tevékenykedés 

hat a személyiség fejlődésére, valamint előkészíti a gyermeket az iskolai feladatok megoldására. 

Az alkotásban elmerült gyermek előtt egy világ bontakozik, melynek formálásában egész 

pszichéjével részt vesz, s addig munkálja, míg megszólítja azt az elképzelését, amelyre kimondja 

„ hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott” és örömét leli benne. 

Óvodai nevelésünk egészében minden gyermeket önmagához képest egyénileg fejlesztünk. 

Figyelembe kell vennünk az ábrázolásbeli különbségeket. 

Mivel az óvodásgyermekek érzelmileg motiváltak, így megfelelő érzelmi kapcsolat esetén, 

elfogadja, fejleszti felajánlott ötleteinket. 

A hét egy napján az ábrázolás is központi helyet kap, ugyanúgy, mint a többi nevelési terület. 

Mivel más nevelési területekkel is szoros kapcsolatban áll, nem szakítjuk el a többi megismerési 

területből. 

Az irodalom, az ének - zene és az ábrázolási tevékenység szoros összefonódása nagy lehetőség az 

óvodapedagógusok számára, Ennek az értéknek az átadásával mindenkor a gyermekek komplex 

művészeti nevelését szolgálja. 
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Ábrázolásaikban, képalkotásaikban a nagyobbaknál előfordul, hogy megjelennek a hitre nevelés, a 

bibliai történetek témái, a közös vallási élmények. A gyertyagyújtások befejezéseként jó alkalmak 

kínálkoznak a téma vizuális feldolgozására, elmélyítésére (például: színező lapok elkészítése). 

Vallási, erkölcsi nevelési lehetőségeink a vizualitás terén: 

- vallási szimbólumok festése (templom, kivágott harangforma) 

- az eszközök megbecsülésére való nevelés 

- a szép formára való rácsodálkozás, öröm (esztétikum, harmónia). 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végén: 

A gyermekek 

- képalkotásban, egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket 

- átélik és kifejezésre juttatják az alkotás örömét 

- bátran használják a színeket 

- szóbeli véleményt tudnak alkotni saját és társaik munkájáról 

- tudnak formákat mintázni, munkáik egyéniek, részletezőek 

- a téralakításban bátrak, kezdeményezőek, a tárgyak főbb kiterjedéseit megnevezik, 

észreveszik 

- rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 

 

6. 6. Mozgás 

 

A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás és pszichomotoros készségek és képességek 

fejlesztését szolgálja. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb tevékenységeibe 

is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének- pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, 

problémamegoldó gondolkodás- fejlődésére. 

Az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, az óvoda feladata a 

mozgásigényük kielégítése és a mozgásöröm átélésének biztosítása az óvodai élet 

mindennapjaiban a megfelelő környezet kialakításával (baleset-megelőzés) 

A torna, a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását. Lehetőséget biztosít a 

gyerekek mozgástapasztalatainak rendszeres bővítésére. Erősíti a szép mozgás iránti vonzalmukat. 

Fejleszti ügyességüket, testi erejüket, gyorsaságukat, és állóképességüket, társra figyelésüket. 

Hozzájárul a harmonikus, összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához, a 

finommotorika fejlesztéséhez, az önbizalom erősítéséhez.  

A mozgáskultúra fejlesztése mellett segíti a térben és időben való tájékozódást, a 

helyzetfelismerést, a döntést, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását, az erkölcsi 

nevelést. 

Az örömmel végzett gyakorlatok és játékok elősegítik a gyerekek helyes testtartásának, szép 

mozgásának kialakulását, s megkedvelik a szabad levegőn történő testmozgást, amelyet tudatos 

mozgásfejlesztéssel érhetünk el. 
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A rendszeres mozgás kedvezően befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul a légző 

és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont és izomrendszer teherbíró képességének 

növeléséhez.  

Az óvodáskorban a mozgás fontos szerepet játszik az egészség megóvásában, a szervezet biológiai 

egyensúlyának fenntartásában. A gondozás, egészséges életmódra nevelés hatását felerősíti, 

kiegészíti.   

Fejleszti az alkalmazkodás képességét is, így támaszkodik, illetve előkészíti a vizuális, a 

matematikai, a zenei, és a környezet megismerésére nevelés fontos kapcsolódó feladatait, ezzel is 

fejleszti a gyermek személyiségét. 

A mozgás hatására a gyerekekben fontos személyiség, tulajdonságok alakulnak és erősödnek meg, 

mint a bátorság, a fegyelmezettség, a kitartás. 

 

Lehetőségeink a gyerekek természetes mozgásának fejlesztésére 

Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szeretnek ugrándozni, csúszni, manipulálni, vagyis 

mozogni. 

Fontos feladatunk, hogy megőrizzük, ha szükséges felkeltsük ezt a mozgáskedvet, és tudatosan 

építsünk rá. 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a nap folyamán több alkalommal legyen lehetőségük 

mozgásos tevékenységre a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Megfelelő időjárás esetén 

naponta kétszer: délelőtt és délután a szabad levegőn tartózkodunk. 

Sétákat is szívesen szervezünk gyermekeink számára. 

Mozgásos foglalkozások, mindennapos mozgások lebonyolítására a csoportszobák és 

tornaszobánk állnak rendelkezésünkre. (1999. őszén birtokba vehettük tornaszobánkat, amely 

sokat segített mozgásos jellegű tevékenységeink elvégzésére). A nagyobb hely és tér adta 

lehetőségek miatt a foglalkozásokba több mozgásos játékot tudtunk beépíteni. 

A gyerekek járásának, futásának, egyensúlyozásának, dobásának fejlesztésére biztosítottak az 

eszközeink: tornaszőnyeg, tornazsámoly, ugrószekrény, labdák, ugrókötelek, padok, hullahopp 

karikák, body-roll hengerek. 

Tárgyi feltételeink birtokában még több lehetőségünk adódott a gyerekek mozgásigényének 

kielégítésére, mozgásörömeik átélésére, a nagymozgásuk és finommotorikájuk fejlesztésére. 

Udvari játékaink korszerűsítése jól biztosítja a szabad levegőn való mozgásfejlesztést.  

A szervezett mozgásos foglalkozások mellett speciális tornagyakorlatokat is végzünk a 

gyerekekkel. Mezítlábas tornát, amely lúdtalp kialakulását megelőző és tartásjavító gyakorlatokat 

foglal magában, amelyet beépítünk a mindennapos mozgásba. 

 A keresztény nevelés célkitűzéseinek megfelelően jókedvvel, vidámsággal, dicsérettel, 

buzdítással kell minden gyermeket arra késztetnünk, hogy akaraterejét megfeszítve szerezze meg 

uralmát a teste felett. 

Erkölcsi nevelési lehetőségek mozgás tevékenység közben: 

- közösségi fegyelem, önfegyelem, kitartás alakítása 

- a düh, a feszültség, a különböző érzések kifejezése (a siker öröme, a kudarc elviselése) 

- saját értékeink felismerése, hálaadás 

- a Jóistentől kapott talentumok továbbfejlesztése 
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- a kevésbé ügyes társak elfogadtatása 

- a test és a lélek harmóniájának alakítása. 

 

A tevékenység mozgásanyaga 

Az óvodai testi nevelés mozgásanyaga a torna, az atlétika, főgyakorlat és a játékvonatkozású 

gyakorlatokból tevődik össze. 

A TORNA keretébe tartozó főgyakorlatok gyakorlása általános és sokoldalú hatást biztosít a 

szervezet számára és hozzájárul a mozgásműveltség alapjainak lerakásához.  

Gyakorlásukkal kialakítjuk a velük kapcsolatos mozgásjártasságot és készséget, fejlesztjük a testi 

képességeket, továbbá az izom és idegrendszert, a légző és vérkeringési szerveket, az 

érzékszerveket.  

A tornagyakorlatok különösképpen elősegítik a fegyelmezett gyakorlat-végrehajtást és alkalmasak 

a bátorság, az akarat fejlesztésére és esztétikai, érzelmi hatások keltésére. 

 

Az óvodai testi nevelésben szereplő tornavonatkozású főgyakorlatok a következők: 

a) Természetes támaszgyakorlatok: 

- kúszások, csúszások, mászások 

- egyensúlyozó járásgyakorlatok 

b) Talajtorna: 

- gurulás a test hossztengelye körül 

- gurulóátfordulás előre 

- tarkóállás és gurulóátfordulás hátra előkészítő gyakorlata 

- kézállás előgyakorlatai 

c) Függésgyakorlatok: 

- mászások függőleges vagy rézsútos szeren (fel és lefelé, után és túlfogással, lépéssel) 

- mászások átbújással 

- függés: vízszintes szeren (rúd vagy kötél) 

d) Szerugrások: 

- mélyugrás 

- felfelé történő ugrás 

- különböző előkészítő ugrásgyakorlatok 

 

Az ATLÉTIKA keretébe tartozó gyakorlatok az ember természetes mozgásaiból alakultak ki, az 

ember formálta, alakította ki őket. A gyerekek az atlétikai gyakorlatok végrehajtási formájának 

elsajátítása folyamán értékes testi és szellemi tulajdonságokra tesznek szert.  

A mozgástanulás folyamatában kialakulnak a jártasságok és készségek, illetve fejlődnek a testi 

képességek, továbbá a tér, az idő, és az egyensúlyérzékelés. 
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Az atlétika keretébe tartozó gyakorlatoknál a végrehajtás formája meghatározza a végrehajtás 

helyességét, tartalmát is.  

 

Az atlétika keretébe tartozó főgyakorlatok a következők: 

a) Futások: 

- közepes irányú futás (állóképesség növelés) 

- belegyorsuló futás illetve futás tempóváltoztatással 

- gyorsfutás állórajtból (lo-l5 m) 

b) Ugrások: 

- helyből ugrások: helyből távolugrás 

- helyből magasugrás 

- nekifutásból ugrások: távolugrás 

- magasugrás 

- ugrásokat előkészítő gyakorlatok 

c) Dobások: 

- hajítás távolba 

- hajítás célba (felső illetve alsó dobással) 

 

A foglalkozásoknak a mozgástanulás tekintetében a fő részét a FŐGYAKORLATOK  töltik ki, 

ahol a gyerekek a teljes mozgássor begyakorlását végzik. Hangsúlyozottan kiemelendő a fő 

gyakorlatok megszervezésének, lebonyolításának mikéntje. Ahhoz, hogy minden gyermek a saját 

tempójában várakozás nélkül, a mozgásra koncentrálva tevékenykedhessen, állandóan 

biztosítanunk kell gyakorlás lehetőségét. 

Az óvodás gyermek természetes mozgásai közé tartozik a labdázás, a labdával való játék. 

A labdával meg kell ismerkednie, sok-sok tapasztalatot kell szereznie. Erre szolgálnak az 

óvodában a labdaérzéket fejlesztő gyakorlatok és a labdajátékokban alkalmazható főgyakorlatok: 

- labdagurítás 

- alsó és felső kétkezes dobás 

- egykezes felsődobás 

- labdavezetés 

- labda pattogtatás 

Fontos, hogy a gyerekeknek sok lehetőséget biztosítsunk a labdával való játékra az óvodai élet 

során. Ezáltal megismeri, elsajátítja a labdajáték alapjait, biztosan, célszerűen nyúl érte különböző 

játékszituációkban. 

 

Egyéb eszközeink a mozgásfejlesztések terén:  

     - babzsák 

- gesztenyezsák 
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- hullahopp karika 

- szalag 

- szerpentines pálca. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

A gyermekek teljesítőképessége megnövekszik, mozgásuk összerendezetté, megfelelő ritmusúvá 

válik. 

Cselekvőképességük gyors, kitartóak a mozgásban, futásban. 

Szeretik és igénylik a mozgást. 

Megértik és követik az egyszerű utasításokat, vezényszavakat. 

Versenyjátékok játszásakor betartják a szabályokat. 

Ismerik az irányokat, tudnak a térben tájékozódni. 

Ismerik a helyes labdafogást, a helyben való labdavezetést, a labdadobás módját. 

A mozgásos foglalkozásokon használt egyéb eszközöket rendeltetésszerűen használják. 

Átugranak helyből és nekifutásból tetszés szerinti akadályt, ismerik az ugrás alapvető technikáját. 

 

6. 7. A külső világ tevékeny megismerése 

 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a 

gyerekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti, társadalmi környezetről olyan 

tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek, miközben megfigyelhetik azok változásait. A gyermek 

aktivitása és érdeklődése során szerzett tapasztalatok birtokában ismerkedik a szűkebb és tágabb 

természeti- emberi- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése 

során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok 

védelmét, az értékek megőrzését. Segíti a gyermekek irányított és spontán szerzett tapasztalatainak 

feldolgozását. Miközben felfedezik környezetüket, megismerkednek a szülőföld és a közvetlen 

környezet hagyományaival, szokásaival. 

Fejleszti megfigyelőképességüket, képzeletüket, gondolkodásukat, emlékezetüket. A környezettel 

való ismerkedés közben alakul a gyermek társas magatartása. Fejlődik beszédmegértő és nyelvi 

kifejezőképessége. Elősegíti a tárgyi és emberi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony 

kialakítását, a helyi népszokások felelevenítésével és a környező népek szokásainak megismerését. 

Az óvodás gyermeket körülvevő környezettel való ismerkedés tudatos tevékenység. Az 

óvodapedagógusnak kell a gyermek számára új ismereteket nyújtania, a meglévőket 

rendszereznie, mélyítenie, építve a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére, érzelmeire, 

megismerési vágyára. 

Az óvodapedagógus a gyermek modellje, mintát ad a környezet csodáinak megfigyelésére. Ezt 

elsősorban azzal teheti meg, hogy életével bizonyságot tesz a saját lényét átjáró hitről, mely 

szerint az őt körülvevő világ nem csupán környezet, hanem teremtés. A természet szépségeire való 

rácsodálkozását hassa át a Teremtő dicsőítése és hálaadás lelkülete. 
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További feladataink a külső világ tevékeny megismerése terén: 

     - a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés 

     - környezettudatos magatartás alapozása és alakítása 

- környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítása 

- az önálló véleményalkotás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatban és a környezet 

alakításában 

- egyházi ünnepeken való részvétel 

- ismerkedés egyházi épületekkel, műalkotásokkal 

- ismerkedés egyházi helyiségekkel (templom), eszközökkel, viselkedési szabályokkal. 

- a szülőföld, az itt élő emberek, a hazai táj a helyi hagyományok és néphagyományok, a 

családi és tárgyi kultúra értékeinek megismertetése 

- a gyermekek ráébresztése arra, hogy mi emberek is társai lehetünk Istennek a teremtésben, ha 

tiszteljük, védjük és szépítjük világunkat. 

 

A külső világ, környezetünk megismerésének lehetőségei óvodánkban: 

Tab város egy völgyben helyezkedik el, csodálatos dombok veszik körül. Sok-sok kirándulásra ad 

lehetőséget a természet adta környezet. Már kora tavasszal ismerkedhetnek a gyerekek az első 

tavaszi virágokkal (hóvirággal, ibolyával). Kirándulásaink során az erdők állatvilágával 

találkozhatunk évszakról-évszakra.  

Az itt élő emberek egy részének életmódja a falusias jellegre emlékeztet. Többen gazdálkodnak, 

kertészkednek.  

Így a növényekkel, állatokkal (háziállatokkal) természetes környezetben ismerkedhetnek a 

gyerekek.  

Óvodánkba járó gyermekeink családjai segítségével kukoricatörésen, szüreten, diószedésen (stb.) 

vehetnek részt a csoportok. Így megismerkedhetnek közvetlen környezetük hagyományaival, 

szokásaival.  

Eközben megtanulhatják, hogyan kell környezetüket védeni és óvni. 

Helyszíni megfigyelések, séták alkalmával szinte mindenféle kerti virágot láthatnak a gyerekek – 

folyamatosan, ahogy nyílnak. Kora tavasztól késő őszig otthon, saját kertjeikben mindenféle 

zöldség és gyümölcs fejlődését figyelemmel kísérhetik. Emellett helyszíni megfigyelések 

alkalmával ellátogatunk a zöldségboltba, a piacra. A kerti munkák, a piaclátogatások 

élménygyűjtést, tapasztalatszerzést biztosítanak a gyerekek számára. 

Nincs messze tőlünk a Balaton. Természeti szépségeink megtekintésére a szülőkkel együtt közös 

kirándulásokat szervezünk. 

Óvodapedagógusaink a csoportszobákban élő-természetsarkot alakítanak, ahová a gyermekek az 

általuk hozott terményeket, terméseket gyűjthetik, és itt kaphatnak helyet az általuk gondozott 

növények, és állatok.  

A gyermekek figyelemmel kísérhetik a növények fejlődését, megtanulják rendszeres 

gondozásukat. 

Óvodánk udvarán kis virágoskert nyújt lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek a kerti 

munkálatokkal: virágmag vetése, palántázása, gyomlálása, öntözése, kapálása.  
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Segítenek a lehullott falevelek összeseprésében, a fűnyírás utáni gereblyézésben - ezáltal 

tevékenyen vesznek részt környezetük szépségének, tisztaságának megőrzésében. 

A közvetlen természeti megfigyeléseken kívül vannak olyan témakörök, amelyeket az 

óvodapedagógusok ismertetnek meg a gyerekekkel. Mint pl.: a család, a testünk, a közlekedés, 

illetve az ismeretek rendszerezését szolgáló foglalkozások.  

Fontosnak tartjuk, hogy az egyes témaköröket minél több oldalról közelítsük meg, játékosan, 

lehetőleg átélt események kapcsán. Az adott témát sok cselekedtetéssel próbáljuk érzékeltetni, 

minden gyermek számára differenciált, egyéni feladatadással.  

Ezeket a szempontokat szem előtt kell tartanunk, akár kötetlen, akár szervezett, kötelező 

foglalkozás keretében foglalkozunk a gyerekekkel. 

A személyiség sokoldalú fejlesztéséhez elengedhetetlen a matematikai tartalmú ismeretszerzés. 

A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi, téri 

viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Emellett alaki, tér és síkbeli fogalmakkal 

ismerkednek meg, valamint segíti ítéletalkotásukat, alakítja mennyiségszemléletüket. 

A matematikai megismerő és problémamegoldó tevékenység élményt jelent a gyermekek számára. 

Hozzájárulnak a gyermekek motiváltságához, azoknak a szépségeknek, érdekességeknek a 

felismerésével, melyek a matematikai összefüggésekben, egy probléma megoldásában, az igazság 

megtalálásában rejlenek.  

A matematikai jellegű tevékenységek útján is fejlődik a gyermekek önismerete, önbizalma, 

akaratereje. Fejlődik a gyermekek közösségi érzése (a társak munkájának megfigyelése, 

gondolataik, szavaik követése, megértésükre törekvés, segítségnyújtás, közös, mikrocsoportos, 

páros munka). Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és szóval történő kifejezésének képessége. 

A gyermekek valóságos élményeiből kell kiindulnunk, s erre építeni az ezzel kapcsolatos 

fogalmakat, tartalmak megfigyelését, megtapasztalását. Így könnyen átélhetővé válnak a 

halmazok, relációk, sorozatok, számfogalmak, pontok, vonalak, felületek, sík és térmértani formák 

a maguk természetes egységében.  

A játék fontosságának hangsúlyozásával matematikai tapasztalatok szerzéséhez is juthat a 

gyermek. Nekünk óvodapedagógusoknak az a feladatunk, hogy a gyermek a játék érdekességével, 

örömével élje át azokat. Úgy kell megszerveznünk a gyermekek tevékenységeit, hogy azok 

rendelkezzenek a játékra jellemző jegyekkel, de mellette matematikai tapasztalatok, és ismeretek 

birtokába is juthassanak.  

Ki kell használnunk a spontán lehetőségeket, de matematikai szituációkat is kell teremtenünk, 

amelyek önálló gondolkodásra és cselekvésre késztetnek. Matematikai ismeretük legvégül a sok-

sok tapasztalatból általánosítás révén alakulnak ki.  

Foglalkoztatási formákként egyaránt alkalmazzuk a mikrocsoportos, az egyéni foglalkoztatást. 

Fontos feladatunk a módszerek, az eszközök helyes kiválasztása, a módszertani alapelvek 

megfelelő alkalmazása. Leggyakrabban használt módszereink: a játékos gyakorlás, a szemléltetés, 

ritkán alkalmazva a magyarázatot. 

A beszélgetéssel, kérdések, közlések formájában irányítjuk a gyerekek tevékenységét. 

Reális énképük kialakulásához fontos az ellenőrzés és az ehhez kapcsolódó értékelés. A külső 

világ tevékeny megismerése biztosítja a legtöbb lehetőséget a fejlesztések komplex módon való 

megvalósítására. 

A séták, kirándulások, kerti munka közben a beszélgetési lehetőségeket kihasználva fejleszthetjük 

a gyermek beszédkészségét. 
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A természet évszakonkénti változásait mondókákban is kifejezhetjük. 

Az ének-zene foglalkozások dalanyagai is nagymértékben kapcsolódnak a környezeti 

foglalkozások anyagához. Ezek a dalok hangulat és az érdeklődés felkeltésére is felhasználhatók. 

A mozgás keretében megismerkednek a testrészek nevével, funkcióival, illetve érzékelik a tárgyak 

magasságát, nagyságát, hosszúságát. 

A környezet megismerésére nevelés az objektív világ feltárására törekszik, a vizuális nevelés az 

érzékelt valóság ábrázolási eszközökkel történő kifejezésére. A színekkel való játékban a két 

terület összefonódik. Az ábrázolás során gazdagodik tér és formaismeretük.  

Erkölcsi nevelési lehetőségek a külső világ tevékeny megismerése terén: 

- köszönetünk, hálánk kifejezése a teremtett világért (Mennyei Atyánk megajándékozott 

bennünket a természettel.) 

- a természet védelmének alakítása, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően 

(takarékoskodás a vízzel, tisztaság megőrzése, környezet szépítése) 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végén: 

A gyermekek ismerik lakásuk címét, szüleik nevét, foglalkozását. 

Gyakorlottak az alapvető közlekedési szabályok betartásában. Felismerik a főbb közlekedési 

eszközöket. A biztonságos közlekedés gyakorlása közben alakul önfegyelmük. 

Ismerik a lakókörnyezetükben lévő intézményeket, azok rendeltetését. 

Környezetük növényeit felismerik, szívesen gondozzák azokat. 

Különbséget tudnak tenni az évszakok között, felismerik a napszakokat, tudják a hét napjait. 

Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat és legfőbb jellemzőik alapján csoportosítják őket. 

A gyerekek a tárgyakat meg tudják számlálni legalább l0-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

Térben való tájékozódásukban a jobb és bal irányokat biztonságosan érzékelik, értik a helyeket 

kifejező névutókat. 

Képesek tulajdonság vagy saját szempont szerinti válogatásra, sorba rendezésre, szóbeli 

összehasonlításra. 

Ismerik néhány alapvető matematikai művelet játékos, tevékeny megoldási módját. 

 

6. 8. Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet megismerésének 

cselekvő attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, alakításának fontos lehetősége az 

óvodában dolgozók példája. A gyermeki munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, 

együttműködést igényel, amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, reális, vagyis a gyermeknek 

saját magához mérten fejlesztő értékelése. 

Célunk: 

- a munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése és a dolgozó ember 

szeretete 
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- a munkavégzés, az ünnepre való készülődés örömének átélése 

- a hála megéreztetése a felnőttek gondoskodásáért 

- az akarat, a kitartás, az önfeláldozás, a szolgálat képességeinek kifejlesztése 

- a tévedés jóvá tételére szoktatás. 

 

Az óvodáskorú gyermekek munkavégzését 4 nagy csoportba oszthatjuk. 

Az önmaguk ellátásával kapcsolatos teendőket önkiszolgálásnak hívjuk. Ide tartoznak az 

öltözködéssel, testápolással, étkezéssel kapcsolatos teendők. 

Az óvodáskorú gyermek nemcsak játszik, hanem képes bizonyos feladatok megoldására is, vagyis 

munkát végez. 

A gyermekmunka a játékhoz hasonló tevékenység, a nevelési célok elérésének éppúgy eszköze, 

mint a játék. Tehát a munkával is a személyiségfejlesztésre törekszünk. 

A munka az óvodáskor elején nem különül el a játéktól, a két tevékenységet nehéz szétválasztani 

egymástól. Óvodáskor folyamán azonban egyre önállóbb helyet kap, formájában és tartalmában is 

gazdagodik a gyermekmunka. Játékos jellege megmarad. 

A munka célja nem belső késztetésből fakad, hanem külső szükségességből. Eredménye 

lemérhető. Olyan nevelési feladatok megoldását teszi lehetővé, melyeket más tevékenységgel nem 

igazán lehetne megoldani. 

A gyerekek a munkát általában örömmel végzik. Szívesen azonosulnak a munka céljával. A 

munka felelősséggel jár, megfelelő beállítódásra, ismeretekre, készségekre van hozzá szükség. 

Gyakorlás hatására kialakul a gyerekekben a munka céljának tudata, a felelősségérzet. 

Munkavégzés közben a gyerekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat szereznek 

környezetükből. A munka hozzájárul az értelmi képességek fejlődéséhez azáltal is, hogy 

megalapozódik a munka iránti tisztelet, fontosságának értelme. Munkavégzés közben formálódnak 

és pontosabbá válnak a munkához szükséges készségek. Munka közben kezdenek kialakulni a 

munkaszervezés képességének alapjai is. 

A második csoportba a közösségért végzett tevékenységek tartoznak. 

Magában foglalja a naposságot, az óvoda, a csoport mindennapi életével kapcsolatos munkát, 

állandó feladatokat, a növény és állatgondozást.  

Mindezek a tevékenységek hozzájárulnak a gyerekek közti társas kapcsolatok alakulásához, a 

közösségért végzett tevékenység értelmének átéléséhez. Elősegíti a kapcsolatok színesebbé, 

bensőségessé válását. Lehetővé válik általa a kitartás, a felelősségérzet, a kötelességteljesítés 

gyakorlása. Ezért a gyerekek munkáját fontos nevelési eszköznek tekintjük. 

Megismertetjük a gyerekeket a feladatok elvégzésével, az adott munka eszközeivel, használatával, 

célszerű fogásaival. Támaszkodunk a munka játékkal megegyező sajátosságaira. Megteremtjük 

minden korcsoportban az önálló munkavégzés lehetőségét. Olyan munkát bízunk a gyerekekre, 

amelynek elvégzésére megerőltetés nélkül képesek. 

Biztosítjuk az aktivitást, a munka állandóságát és folyamatosságát. Arra törekszünk, hogy minden 

gyermek egyéni képességeinek megfelelő munkafeladatot kapjon.  

Biztosítjuk a legalkalmasabb eszközöket, amelyek az életkorának, fejlettségének, érdeklődésének 

megfelelnek és tartalmas, változatos munkavégzésre ösztönöznek. Igyekszünk elérni, hogy 

szokássá váljék a munka eszközeinek épségben tartása. Az önálló munkavégzéssel módot adunk 

arra, hogy a gyerekek a szükséges készségeket elsajátítsák. 
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Alkalomszerű munkát is végeznek a gyerekek; környezetük rendbentartásával, a felnőtteknek, 

egymásnak, és a kisebbeknek történő segítségnyújtással, valamint egyéni megbízatások 

teljesítésével. 

Az évszakoknak megfelelően is adódnak számukra munka jellegű tevékenységek a 

csoportszobában és az udvaron egyaránt, az óvoda környezetében egyaránt. 

6. 9. A tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzáson alapuló. 

Elsődleges célja: az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. A tanulás nemcsak 

társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését 

támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése. 

Az óvodapedagógusnak építenie kell a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. 

A tanulási folyamatban jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, 

gyakorlati problémamegoldás. 

Tevékenységi formákban, szervezeti időkeretekben valósul meg. Elsődleges a tevékenységhez 

kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembe vétele, az optimális terhelhetőség és a motiválás. 

A vizuális, akusztikus, kinesztetikus érzékelés, észlelés képességének, a verbális emlékezet 

fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet 

megteremtésével ér el. 

Fontos a felfedezés lehetőségének biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett játékos 

tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése. Megjelenik a kognitív képességek 

tevékenységbe ágyazott alakítása. 

 

6. 9. 1. A spontán tanulás és a szervezett tevékenység aránya az óvodai 
gyakorlatban 

 

A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 

felzárkóztatás, fejlesztés alkalmazása szükséges. A lemaradás jellegétől függően Nevelési 

Tanácsadó segítségét vesszük igénybe. 

Kimagasló képességű gyermekek számára lehetőséget biztosítunk a továbbfejlesztésre. (pl. 

MOZGÁS; RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA; ÉNEK, ZENE, ÉNEKES 

JÁTÉK, GYERMEKTÁNC terén) 

 

Tehetséggondozás 

      Tehetségígéretre utaló tulajdonságok: 

- környezet apró változásaira való felfigyelés 

- koncentrált figyelem 

- kiemelkedő emlékezet 

- gyakori kérdezősködés 
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Az óvodás gyermek tanulásának sajátosságai: 

 

Az óvodás korú gyermekből hiányzik a tudatos tanulni akarás szándéka. Az óvodai fejlesztés 

fokozottan nevelésközpontú. Ez azt jelenti, hogy az óvodás a valósággal saját személyéhez, 

magatartásához, szokásaihoz, viselkedési szabályokhoz való kapcsolatokon keresztül ismerkedik. 

Az óvodai nevelés egyik feladata a tanulás motívumainak kifejlesztése, a tanulásnak, mint tudatos 

tevékenységnek a kialakítása. 

A fejlesztés megkezdését lehetővé teszi: az óvodás gyermek nagyfokú érdeklődése, kíváncsisága, 

a világ megismerésére való törekvés, a természetes vonzódás a nevelőjéhez. 

A gyermek személyiségének kibontakoztatását, tanulását az óvodapedagógus személyre szabott, 

pozitív értékeléssel kell segítenie. 

 

A szervezett tanulási tevékenység aránya korosztályonként: 

3-4 évesek 

Szervezett tanulási tevékenység ebben a korosztályban még nincs. A tanulás leginkább spontán 

módon történik. 

4-5 évesek  

Kezdetét veszi a kötöttebb fejlesztési forma de még nagy a jelentősége a spontán 

ismeretszerzésnek. 

5-6-7 évesek 

Kezdetben még építhetünk a spontán ismeretszerzésre, és fokozatosan léptetjük előtérbe a 

szervezett tanulást. 

 

A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

A kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi 

szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában óvodásból iskolássá szocializálódik. 

A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi szintet. 

Az iskolakezdésnek testi, lelki, szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az iskolai tanulás megkezdéséhez. 

A testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, testi 

szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség). 

A lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános szabályait, a 

tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége: szándékos bevésés és figyelem, megfelelő 

kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről). 

A szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, kapcsolatteremtés, 

alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési tevékenységhez szükséges 

tulajdonságok megléte). 
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6. 9. 2. A játékba integrált tanulás 

 

A játékba integrált tanulás azt jelenti, hogy az óvónő játékteremtő, támogató jelenlétében 

kezdeményezett tevékenységek játékidőben történnek, miközben a játékokat nem rakjuk el. A 

gyermekek a tevékenységek befejezése után folytathatják megkezdett játékukat, vagy újat 

kezdhetnek. 

A gyermek játéktevékenysége fokozatosan válik tanulásélménnyé. Eleinte csak tapasztalatokat 

szerez. Ez a tevékenysége a játék összes sajátosságaival rendelkezik. Később szándékosan lép ki a 

játékból, annak érdekében, hogy az azzal kapcsolatba hozható, kíváncsiságát kielégítő 

tanulásélményre szert tegyen. Végül a gyermek maga dönt a tanulási tevékenység mellett, mert 

érdekli annak felkínált témája. 

Megfigyeljük az egyes gyermekek fejlődési folyamatát, és ehhez igazodva választjuk meg a 

tanulási szintet. Nem szabad erőltetnünk a tanulási folyamatot, mert leromboljuk azt a késztetést, 

ami a tudásvágy kialakulása felé nyílik meg. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a gyermek nem csupán 

tevékenykedtetés, cselekvéses tanulás során, hanem valamennyi tevékenységi formában tanul. 

 

Összegzés a tevékenységekben megvalósuló tanuláshoz: 

Nem a megtanítás szigorú didaktikai rendje érvényesül, hanem a 

- cselekvés, megtapasztalás 

- felismerés, felfedezés, felfigyelés 

- ismerkedés 

- próbálgatás, próbálkozás, kipróbálás 

- nézelődés, keresgélés, rátalálás. 

 

7. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE, AZ ISKOLAI 
ALKALMASSÁG 

 

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelés eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra  belép az átmenetnek abba az 

állapotába, amelyben az óvodásból majd az iskolában iskolássá szocializálódik A rugalmas 

beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre.( Nkt. 45.§ 2. bek.)  

Az iskolakezdéshez, az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki, szociális kritériumai 

vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres 

iskolai munkához.  

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül átesik az első alakváltozáson. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása 

összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finommotorika. 

Mozgását, viselkedését, testi szükségletei  kielégítését  szándékosan   irányítani képes. 
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 A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen áll az 

iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek.  

Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés 

fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 

mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának). 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél:  

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre 

nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

- a cselekvő - szemléltetés és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

 Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan éretté válnak az iskolára. 

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és tanító elfogadására, képes 

a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival, 

amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi.  

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja 

szükségletei kielégítését. 

Feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre 

eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, munkatempójának, önállóságának, 

önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet. 

 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

   - érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt használ, 

különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán és mássalhangzókat, 

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és a környezetéről, tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és a gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait, ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 

állatokat, azok gondozását és védelmét, felismeri az öltözködés és időjárás összefüggéseit 

- ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához elemi 

mennyiségi ismeretei vannak. 

 

8. A PROGRAM ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

A program sikerességének kritériumait „ A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére” címmel 

kiemelt programelem tartalmazza. Ehhez viszonyítva ellenőrizhető, értékelhető a gyerekek 

fejlettségi szintje. 
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A programhoz a következő szakmai dokumentumok elkészítését tartjuk szükségesnek: 

- Az óvodavezető pedagógiai, működési munkaterve 

Tervezési időkeret: l év 

Ez a dokumentum köti össze az óvoda pedagógiai programját az óvodapedagógusok 

csoportokra elkészített tervével. 

- A gyermekcsoportok nevelési-fejlesztési terve 

Tervezési időkeret: negyed év, l hó. 

Tartalma: 

- a gyermekcsoportok szokás és szabályrendszere (l év). 

 - nevelési-fejlesztési terv (3 hó) 

- eseményterv-programterv; párhuzamosan tervezett differenciált tevékenységek 

     (l hó) 

Az egyéni fejlődés - fejlesztés dokumentumai 

Tervezési időkeret: folyamatos 

Tartalma:  

- a gyermek anamnézise 

- az óvodapedagógusok megfigyelései 

- a gyermek képesség szintjei 

- fejlesztési elképzelések 

A gyermek fejlődésének értékelésére a nevelőtestülettel közös elveket fogadtunk el. 

A közös elvek alapján az egy csoportban dolgozó két óvodapedagógus rögzíti a pedagógiai 

információkat. 

A gyermekek fejlődésének értékeléséhez Laminé Antal Éva – Petránné Képes Gizella MÉRÉS, 

ÉRTÉKELÉS AZ ÓVODÁBAN című könyvet is felhasználtuk a szempontok összeállításához: 

- Egészséges életmód alakítása 

- Érzelmi, erkölcsi és közösségi  nevelés 

- Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

- Játék 

- Verselés, mesélés 

- Ének, zene, énekes-játék, gyermektánc 

- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

- Mozgás 

- A külső világ tevékeny megismerése 

- Munka jellegű tevékenység 

- Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
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A PROGRAM ellenőrzésében, értékelésében az óvodavezető irányításával valamennyi 

óvodapedagógus részt vesz. 

Első szakasz: elemezni, értékelni kell az óvoda meglévő gyakorlatát, munkáját az alábbi 

szempontok alapján: 

- a gyermek ismeret és képességszintje 

- a szülők igényei, elvárásai 

- az óvoda tevékenységrendszere, fejlesztési tartalma 

- a nevelőtestület felkészültsége, érdeklődése, szakmai állapota 

- az óvoda dokumentumai 

 

 

 

 Második szakasz:  

Az értékelés további szempontjai: 

- a gyermeknevelésben megmutatkoznak-e a tervezett nevelő és fejlesztő tartalmak és ha igen, 

milyen a hatásuk 

- a program hozott-e eredményeket a szocializáció terén, a megismerésben, kommunikációban 

és mennyire biztosítottak a tapasztalatszerzés játékos lehetőségei 

- az óvodapedagógusok pedagógiai kultúráját, munkakedvét befolyásolta-e a program 

- szülők visszajelzései. 

Az értékelést az óvodavezető végzi az óvodapedagógusok és önmaga tapasztalata alapján, 

alkalmazza a közvetlen megfigyelést, a foglalkozások, tevékenységek megtekintését és a 

dokumentumelemzést. 

 

Harmadik szakasz: 

   A program ellenőrzését a bevezetése után 5 évenként tervezzük.  A program eredményességét 

„A fejlődés jellemzői óvodáskor végére” elnevezésű szempontok alapján végezzük az alábbi 

kritériumok figyelembevételével: 

- az iskolába lépő gyermekek által elért fejlettségi szint az egyes tevékenységformák terén 

- az egészséges életmód terén elért fejlettségi szint 

- az érzelmi nevelés és szocializáció terén elért eredmények 

- a gyermekek játékára jellemző fejlettségi szerint  

- a keresztény nevelés hatékonysága 

Az értékelést az óvodavezető és az óvodapedagógusok végzik közvetlen megfigyelés, beszélgetés, 

értekezletek tartása segítségével. Az óvodavezető az elemzés folyamatában felhasználja az 

óvodapedagógusok beszámolóit az egyes területeken elért eredményekről. 

Szükség esetén az óvodavezető szakértő segítségét kéri. 
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9. AZ ÓVODA GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATAI 

 

Célja: prevenció során feltárni azokat a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztetik. 

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői, vagy más 

hozzátartozói gondolkodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. 

Óvodánkban évről - évre választunk gyermekvédelmi felelőst. A gyermekvédelmi felelős az 

óvodapedagógusok segítségével felméri, hogy a gyermekek közül kik a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink, illetve van-e veszélyeztetett gyermek óvodánkban. 

A gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő munkáját, baleset-

megelőzését. 

Évente gyermekvédelmi programot készít, ismereteit bővíti, karbantartja. 

Intézményünkben a gyermekvédelmi feladatokat az óvodavezető látja el. Munkáját a csoportban 

dolgozó óvodapedagógusok segítik. 

A programban az óvodapedagógusokkal közösen javaslatot tesznek a hátrányos helyzet 

csökkentésére, a veszélyeztetettség megszüntetésére. 

Szükséges esetekben családlátogatásokat, környezettanulmányt szerveznek. 

 

9. 1. Szempontok az óvodás gyermekek családi helyzetének évenkénti 
felméréséhez 

 

- Az óvodások száma összesen. 

- Ebből a veszélyeztetettek száma. 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű). 

- Három vagy több gyermekes családban élők száma. 

- Csonka családban élők száma. 

 

A gyermekek veszélyezettségének okait vizsgáló szempontok: 

 

Családi környezet: 

- Nevelési hiányosságok. 

- Bűnöző családi helyzet. 

- Rossz lakásviszonyok. 

- Egészségügyi okok. 

- Anyagi okok. 



189 

 

- Megromlott családi kapcsolat. 

- A gyermeki személyiségben rejlő okok. 

 

Családon kívüli környezet: 

 

- Életvitel az utcán történik. 

- Életvitel az óvodában történik. 

- Életvitel az Italboltban történik. 

- Kéregetésre kényszerítés. 

- Hajléktalanság. 

- Kábítószerezés. 

- Pszichiátriai kezelés. 

- Munkanélküliség. 

- Váltakozó párkapcsolatok. 

 

9. 2. A gyermekvédelmi felelős feladatai 

 

Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem. 

 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel: 

 

- nyilvántartásba vétel, a hátrányos helyzet típusának mérlegelése, ez alapján a további 

teendőkre javaslattétel 

- a hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős tevékenységének figyelemmel kísérése és adott 

esetben javaslattétel a változtatásokra 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél: óvodáztatási támogatásra jogosultság 

felmérése 

 

A veszélyeztetett gyermekekkel: 

 

- nyilvántartásba vétel, a veszélyeztetettség típusának és súlyosságának mérlegelése, javaslat a 

további teendőkre 

- a veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységeinek figyelemmel kísérése, adott esetben 

javaslattétel a változtatásra 

- tanácsadás szülőknek 

- fegyelmi eljárásokon részvétel 
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- szociális ellátások számbavétele 

 

Kapcsolattartás, együttműködés szükséges: 

 

- a Polgármesteri Hivatal Gyámügyi Osztályával 

- a Gyermekjóléti Szolgálattal 

- a Családsegítő Központtal 



191 

 

11. ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT 
 

 

 

A módosított pedagógiai program a fenntartó (Kaposvári Püspökség) jóváhagyó határozata alapján 

2017. szeptember 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az előző nevelési program. 

Érvényessége határozatlan időre szól. Hatálya kiterjed az óvoda valamennyi dolgozójára, az 

óvodába járó gyermekekre és azok szüleire. 

Kötelező felülvizsgálni: öt évente, a fenntartó megváltozásakor, jogszabályi előírás alapján. 

Kötelező módosítani a működést szabályozó jogi előírások megváltozásakor. A nevelőtestület 

köteles a módosító javaslatot megtárgyalni és arról dönteni, ha a testület legalább 30 % - a 

kezdeményezi a módosítást. 

A nevelési program nyilvánossága:  

Az intézmény a pedagógiai program egy példányát a titkári irodában köteles elhelyezni, amit 

minden érdeklődő megtekinthet. 

A pedagógiai programmal kapcsolatban tájékoztatást, illetve a felmerülő kérdésekre az 

óvodavezető köteles érdemi választ adni. 
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12. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának 

módosításait az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta 2017. 08. 31 – én 

készült jegyzőkönyv szerint. 

 

Tab, 2017.08.31. 

 

-------------------------------------------                      ---------------------------------------- 

 Tóth Tímea      Antalné Trunk Tünde 

 óvodapedagógus           mb. óvodavezető 

a nevelőtestület képviseletében 

 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának 

módosításait az intézmény szülői szervezete megtárgyalta és  véleményezte (…../2017. 08. 

31 –én készült jegyzőkönyv szerint). 

 

Tab, 2017.08.31. 

 

------------------------------------------- 

  

     a szülők képviseletében 

        

        

 

Jóváhagyta:     Fenntartó: 

Dátum: 

         Aláírás: 
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ZÁRADÉK 

 

IV.1. A pedagógiai program felülvizsgálatának rendje 
 

A pedagógiai programot minden év végén áttekinti a vezetőség és a tanév végi értekezleten a 

tantestület az esetleges korrekciókat elvégzi. 

Ezen kívül minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a törvény előírja. 

 

IV.2. Dokumentumok kezelése 

IV.2.1. A dokumentumok elhelyezése 

A PP dokumentumai a titkárságon, a WEB oldalon, az igazgatói irodában, a tanári szobákban 

és a könyvtárban kerülnek elhelyezésre.  

 

IV.3. Elfogadási záradék 
 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a 

tantestület a szülők és a diákok véleményét kikérve és meghallgatva, 2018. augusztus 31-i 

értekezletén egyhangúlag elfogadta.  

 

Tab, 2017.08.31. 

 

          Weiszné Illés Anikó 

          iskolaigazgató 

 

 

Fenntartói jóváhagyás: 

 

Kaposvár, 2017.08.31. 

          Varga László 

          Megyéspüspök 
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   EGYETÉRTŐ NYILATKOZATOK 
 

Diákönkormányzat 

 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjainak választott 

képviselői megismerték és véleményezték az iskola Pedagógiai Programját.  

 

Tab, 2017.08.31. 

 

        Kis Csenge  

        Diákönkormányzati tag 

 

 

Szülői Közösség 

 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvodába járó gyerekek szüleinek 

választott képviselői megismerték és véleményezték az iskola Pedagógiai Programját.  

 

Tab, 2017.08.31. 

         Lakosné Mettner Andrea 

        Szülői Közösség vezető iskola  

 

        

        Pulicsné Jani Veronika 

        Szülői Közösség vezető óvoda 

 

Tantestület 
 

A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tantestülete véleményezte és 

elfogadta az iskola Pedagógiai Programját. 

 

Tab, 2017.08.31. 

 

 

Hajdu Jolán       Dr. Farkasné Somogyi Katalin 

alsós munkaközösség-vezető     felsős munkaközösség-vezető 

 


