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1.

BEVEZETŐ

A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola a pedagógiai program elkészítésénél
azt tartotta szem előtt, hogy az óvoda és iskola feladata mindenkor a jövő nemzedékének
felkészítése az emberhez méltó életre. Vállaljuk, hogy tanítványainkat keresztény szellemben
neveljük.
Jelmondatunk: „Új eget és új földet láttam”
/Jelenések Könyve 21.1/
A mi intézményünk ezt a gondolatot választotta ars poeticájának.
A keresztény nevelés alapvető célja a hit ébresztése és fejlesztése, az egész személyiség
gazdagítása, hogy a gyermek felnőtté válva képes legyen az elkötelezett döntésre, az evangéliumi
értékek szerinti életre.
Példaadó és hitvalló ember legyen; aktív tagja a keresztény közösségnek; olyan ember, akinek
legfőbb törekvése, hogy másokat boldogítva jusson el végső céljához, az üdvösséghez, az Istennel
való végső közösséghez.
A katolikus intézmények mindazok találkozási helyei a társadalomban, akik a krisztusi
értékrendnek akarnak érvényt szerezni a nevelés egész területén. A katolikus intézmény értékeket
ad át, célja, hogy Krisztushoz kapcsoljon a hit által.
A katolikus intézmény pedagógusa minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a rábízott
gyermek a teremtett mindenség megismerésében, művelésében és megőrzésében élen járjon,
nyitott legyen az egyetemes emberi civilizáció valamennyi időtálló értékének befogadására, és
minden erőfeszítést megtegyen nemzeti kultúránk ápolására, gyarapítására és továbbadására.
Hit és tudás, lelkiség és intellektus harmóniáját kell magában megteremtenie.
Jézus feladatot bízott apostolaira: „Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket!…
és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek”. /Mt 28,19-2/)
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2.

INTÉZMÉNYI ADATOK

Az intézmény neve: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
Az intézmény rövidített neve: Szent Tamás Óvoda és Iskola
OM azonosítója: 201420
Székhelye: 5000 Szolnok, Dr. Durst János út 1-3.
Alapítás éve: Szolnoki Görögkatolikus Óvoda
Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskola

2011
2010

Alapító szerv: Hajdúdorogi Egyházmegye
4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 5.
Működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Fenntartói szerv: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
4025 Debrecen Petőfi tér 8.
Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (óvoda, általános iskola)
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3.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE

Intézményünk jelen pedagógiai programjának törvényi alapja:


2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről



2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról



110/2012.(VI.4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról



51/2012. (XII.21) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről



Egyházi törvénykönyv, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
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4.

HELYZETELEMZÉS

4.1 Óvoda
Szolnokon Jaczkó György görögkatolikus parókus úr közel 15 éve fogalmazta meg:
„…az alapokhoz kell visszanyúlni. A kicsiny gyermekek számára lehet és kell igazi nevelési,
oktatási és szocializációs keretet adni szervezetten és a vallásossághoz ragaszkodva.
Az óvodai szokásrend, az óvodában megismert és készséggé vált dolgok segíthetik az ide jövő
gyermekeket abban, hogy testben, lélekben, hitben, tudásban megerősödve szép és jó életre
növekedjenek.”
A 2011-ben induló Szolnoki Görögkatolikus Óvoda a helyi nevelési programját adaptálta. A
hodászi Angyalok kertje Görögkatolikus Óvoda
nevelési programját választotta a
nevelőközösségünk, mivel elfogadjuk a




cél és feladatrendszerét
nevelésfilozófiáját
a fejlesztőprogramot és annak hatását.

Tartalmát a helyi viszonyokhoz igazítottuk.
Hisszük, hogy a mai társadalmi környezetben minden gyermeknek szüksége van arra, hogy
képességeit a legoptimálisabb szinten fejleszteni tudja. Választott programunk a halmozottan
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált fejlesztését is segíti.
A szülők 2, 5 - 3 éves kortól igénylik az egész napos óvodáztatást és
Elvárják:
 a gyermekeiket feltétel nélkül elfogadják
 optimális körülmények között neveljék
 segítsék elő a fejlődés folyamatát.
Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amelyek a társadalom és az egyén későbbi életvitele
céljából hasznosak.
Az óvodai pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételei
Személyi feltételek
Az 5 óvodai csoportban 10 szakképzett óvodapedagógus, 5 dajka és egy óvodavezető biztosítja a
gyermekek nevelését.
A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak
viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához,
munkatársakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a
keresztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé válik.
Az óvodai nevelőmunkának kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek jelenléte állandó és
folyamatos.
A katolikus óvodákban dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek között,
különösen figyelve a roma etnikumhoz tartozók érzékenységére.
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Tárgyi feltételek
Az óvoda épülete Szolnok, Temető u.13.szám alatt és a Csallóköz u.19-21. szám alatt található.
• Az óvoda rendelkezik a helyi nevelési program megvalósításához
szükséges minimális tárgyi feltételekkel.
• Felszereltsége biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja.
• Megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak.
• Lehetőséget teremt a szülők fogadására.
A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak, mely
megfelel a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. Ezek folyamatos
pótlása (elhasználódás miatt) és korszerűsítése azonban szükséges.
4.2 Iskola
A Hajdúdorogi Egyházmegye 2010. szeptember 1-jén megalapította Szolnokon a Szent Tamás
Görög Katolikus Általános Iskolát. Az újonnan alakult egyházi intézmény sajátos pedagógiai
kihívásokat vállalt, amikor Szolnok Újváros nevű területéről egy korábban ipari jellegű, mára
egyre leszakadó városrészből idejáró gyerekek katolikus nevelését, a családok körében
cigánypasztorációs küldetést teljesít.
A Szent Tamás Iskolába közel 100 tanuló jár. Négy alsó és négy felső tagozatos osztályban, a
differenciált oktatásnak kedvező alacsony osztálylétszámok mellett, normál tanterv szerint folyik
az oktatás.
Az egyházi iskolaátvétel „az idők jeleire figyelő” görögkatolikus egyház társadalmi felelősség
vállalásáról árulkodik. A pedagógus közösség különös figyelmet fordít a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek, nehéz sorsú családok irányába, segítésére.
H
Az iskolai pedagógiai munka személyi és tárgyi feltételei
Személyi feltételek
A nevelőtestület stabil, minden tantárgyat szakember tanít. A tantestületi légkör jó, toleráns
magatartás jellemzi az emberi kapcsolatokat. A pedagógusok nehéz körülmények között is
vállalkoznak többlet feladatokra. Innovatív beállítottságúak, szívesen vesznek részt szakmai
továbbképzéseken. A tantestület eddigi munkájával azt bizonyította, hogy feladatait jó
színvonalon, igényesen képes teljesíteni. Összetétele, szakmai tapasztalata és végzettsége alapján
alkalmas a meglévő és új pedagógiai kihívásoknak megfelelni, az óvodapedagógusokkal szorosan
együttműködni.
Az iskola szerkezeti és tantárgyi rendszeréhez igazodva szakmai munkaközösségek működnek:
 Alsó tagozat osztályfőnöki
 Felső tagozat osztályfőnöki
 Humán
 Reál
 Művészetek-testnevelés
A munkaközösség-vezetők élnek hatás- és jogkörükkel. Tervezik, szervezik közösségük belső
életét, biztosítják az egyes tagok közötti koordinációt, kezdeményezik és támogatják az innovációs
kezdeményezéseket, az öntevékenység kibontakoztatását, biztos pontjai a szakmai autonómia
8

érvényesítésének, körültekintően befolyásolják a tankönyv és taneszköz kiválasztását, elősegítik
az egységes követelménytámasztást, fejlesztik a pedagógusközösség munkakultúráját.
Az intézmény hitéletének irányítója és felelőse az iskola lelkésze.
A hitélethez kapcsolódó feladatok, programok szervezéséért, lebonyolításáért az éves
munkatervben meghatározott munkacsoport felelős.
Tárgyi feltételek
A Dr. Durst János úti épület „U” alakú, melynek középső része az 1800-as évek végén, az egyik
szárnya az 1900-as évek elején, míg a másik szárnya 1991-ben épült.
A középső rész mellett található sportudvar betonos.
Az új szárny mögött nagy füves terület van. A két szárny között lebetonozott úgynevezett belső
udvar van kialakítva. A füves udvaron korszerű játszótér áll a gyermekek rendelkezésére.
17 tanterem, egy 10×20m méretű tornaterem és 1 tornaszoba, 6 kisméretű helyiség szolgál a
tanulócsoportok működtetésére. Rendelkezünk számítógépteremmel, technika tantárgy tanítására
szolgáló teremmel, könyvtárral, valamint tanulói gyakorlókonyhával. A tantermek részben
szaktantermekké vannak kialakítva, így magyar, történelem, biológia, kémia-fizika, földrajz, énekzene.
A gyermekek egészségének megőrzése érdekében sószoba került kialakításra.
Az iskolai egyházi ünnepek meghittségéhez nagyban hozzájárul, hogy kialakításra került egy
kápolna az intézményben.
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5.

JÖVŐKÉP
„Szeressétek egymást…” /Jn. 13,34/

2012. szeptember 1-jétől intézményünk többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény
óvoda és nyolcosztályos általános iskola, ahol az óvodai nevelésben és az általános iskolai
nevelő-oktató munkán belül kiemelt hangsúlyt kap a hagyományok kialakítása mellett a
gyermekek keresztény szellemben történő nevelése, a krisztusi szeretet.
2018. szeptember 1-jétől az esti, levelező rendszerű felnőttoktatás is meghatározó eleme
köznevelési intézményünk működésének. Iskolánk a felnőttoktatás keretén belül a szociokulturális
hátrányokkal küzdő felnőttek segítésében is igyekszik kulcsszerepet betölteni azzal, hogy
lehetőséget biztosít az általános iskolai 5-6., és 7-8. évfolyamok sikeres elvégzése után általános
iskolai bizonyítvány megszerzéséhez. A felnőttoktatás sajátossága a nappalitól eltérő
képzésszervezés, az egyéni tanulási út figyelembe vétele, a hozott értékek beszámítása az
andragógia alapvető elvei, módszerei szerint.
Akik számára az alapfokú oktatást biztosítjuk:
A gyermeki összetételt a szélsőségek jellemzik. Vannak tehetséges, érdeklődő, törekvő
gyermekek, de a gyermekek többsége különleges törődést igénylő, hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetben lévő.
Általánosítható állapot, hogy a családok jelentős része, anyagi gondokkal terhelve él, egyre több a
feszült, zaklatott, problémás gyermek, aki nagy szociokulturális hátrányokkal kezdi meg a
közösségi életét.
Mind az oktatás, mind a nevelés terén fontos szerep jut az óvodának és az iskolának egyaránt, nagy
erőfeszítéseket kell tennünk úgy a felzárkóztatás, mint a tehetséggondozás érdekében, a
szociokulturális hátrányok és az esélykülönbségek csökkentéséért.
Intézményünkben a gyermekek életét, viselkedését a krisztusi szeretet irányítsa, társaikhoz és a
felnőttekhez való viszonyukat egymás segítése, szeretete jellemezze.
Pedagógiai programunk hosszútávú céljai legfőképpen olyan pedagógiai folyamatok elindítását
szorgalmazzák, melyek elősegítik a tanulók folyamatos személyiségfejlődését, az egész életen át
tartó tanulásra és aktív társadalmi részvételre való felkészülését.
Hosszútávú céljaink elérését az Európai Unió által elfogadott oktatáspolitikai célok, törekvések
mellett a Nemzeti Alaptanterv segíti.
Közösség
Az ikonokon megjelenő szentek, az Istenszülő kiemelt módon is jelen van egyházunkban. Így kell
ennek lennie az intézményeinkben is. Ugyanakkor a szentek közössége olyan hétköznapi,
természetes közeg kell hogy legyen, hogy annak hatása legyen a földi közösségekre is.
Az intézményi csoportok (osztály, munkaközösség stb.) egyszersmind keresztény közösségek is
legyenek. A legfőbb összetartó mindig Krisztus. Ez a sportban, szórakozásban, játékban éppúgy
megjelenhet, mint a tanulásban vagy más komolyabb közös cselekvésben. Természetesen nem a
szólamok szintjén. Erről beszélni teljesen fölösleges, inkább bántó, terhes lehet. Az események
szervezésében, a ki nem mondott rejtett végső célkitűzésekben kell, hogy jelen legyen, hogy az
egyes személyek közötti összetartó erő maga Krisztus. Ez a keresztény közösség alapja és értelme.
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A tanulásnak és minden azt kísérő vagy azon kívüli foglalkozásoknak mindig legyen közösség
erősítő hatása is. Figyelembe véve a különböző adottságú és szellemiségű személyiségeket, olyan
közös cselekvéseket kell kialakítani, amelyben kialakulhat és fejlődhet egymás elfogadása,
egymás értékeinek fölismerése és értékelése, a különbözőségek egymást kiegészítő
összekapcsolása.
Az iskolai közösség és a templomi közösségek közötti összetartozás erősítése nem csak
programokkal, hanem ezt segítő szellemiség kialakításával. Szoros összetartozás kiépítése az adott
helyen működő parókussal, lelkipásztori törekvéseinek harmonizálása az intézmény életével.
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6.

A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá
minden népet, … Íme, én veletek vagyok
mindennap a világ végéig” /Mt. 28,19-20/

6.1

A katolikus
felé

intézmény

küldetése

a

társadalom

Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre
segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek (Mt, 5, 11–
16). Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdeni.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az
üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény,
hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai
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. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét,
és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az
autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember
szolgálatára kötelezi. (Katolikus Iskolák Magyarországon, 7, 8, 14.)
A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda és iskola, melyben a nevelés és a tanulás
megalapozása folyik.
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda és iskola 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 azután
ráépülhet a hit.)
A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda és iskola remélhetőleg egyre több
embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon
családok számára, akik elfogadják az óvoda és iskola katolikus szellemiségét. Más felekezetből
érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.
6.2A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé
Az Egyházban a katolikus óvoda és iskola, szerepe egyre nagyobb.
„A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat
(óvodákat), amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk
teljesítésében.” (Egyházi Törvénykönyv C.I.C. 796. 1. kánon)
„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.” (Egyházi
Törvénykönyv(C.I.C.803.2.kánon)
Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljait csak
akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, pedagógusokat, sőt a nevelő munkát segítő dolgozókat
is áthatja a katolikus küldetéstudat.
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül
katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia
is!
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6.3A katolikus intézmény küldetése a gyermekek felé
A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a
gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek.
A szülőnek és a pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell
kifürkésznie és a megvalósulásában segíteni.
Hitmegjelenés
Görögkatolikus egyházunk sajátos és mai világunkban ritkaságként tekinthető értéke a hit
megjelenési formáinak gazdagsága, színessége. Ez bizonyos körökben nehezen vállalható, még
szégyenkezést is kiválthat. Ennek ellenkezőjét kell erősíteni. A hit megjelenési formái
értelemszerűen visszaható hatásúak is. Ez azt jelenti, hogy nem csak kifelé van üzenetük – ez a
tulajdonsága elenyésző értékű a másikkal szemben, miszerint –, a megélt hit belső megerősítést is
késztet. Ennek tudatosítása éppen az egyházi intézményekben kaphat nagy teret, ahol a vallási
események közös megélése hatékonyabban megszervezhető.
Ez nem csupán a nagyobb léptékű ünnepi rendezvényekre vonatkozik, hanem a hétköznap is
gyakorolható kisebb gesztusokra éppen úgy, sőt, azok esetében még nagyobb figyelemmel. Pl. a
keresztvetés, a kis és nagy metániák, a vallási köszönés, az épületek és termek egyházi esemény
szerinti dekorációja, ikonok jelenléte, amelyek előtti sajátos magatartás megtanítása szintén
jelentős mértékben hat a hosszú távon is maradandó vallási érzék kialakításában.
Hagyományok
Egyházunk további sajátos értéke a több száz éves, nem ritkán ezer évnél is messzebbre nyúló
hagyományok megélése. Ez a gyökerét egyre inkább veszni hagyó európai kultúrában különleges
erővel bír. Ennek tudatosítása, elfogadtatása, erre való lelkesítés szerves része kell, hogy legyen a
nevelői munkának. Természetesen tekintetbe véve az életkori befogadási adottságok korlátait,
vagy még inkább fölhasználva az azokban rejlő egyes lehetőségeket. A hagyományőrzés se nem
múzeumépítés, se nem álértékek bevezetése. Ennek érdekében hasznos a nevelők folyamatos
továbbképzése ezen a téren, illetve az egyes intézmények dolgozói lehetőség szerint alakítsanak
ki közvetlen kapcsolatot a központi magas szintű oktatási intézményeink vezetőivel,
munkatársaival.
Ének
A zenei nevelés alapvetően befolyásolja a gyermekek érzelmi világát, gondolkodását,
személyiségének fejlődését, hitének alakulását. Nem lehet csupán járulékos szerepe a nevelésben.
Minél több énekóra számot kell biztosítani, valamint külön órákkal és egyéb segítő
tevékenységekkel el kell érni, hogy az oktatási intézményeink hétköznapi életének szerves része
legyen. Ebbe nem csak a zenepedagógusoknak, hanem valamilyen módon és mértékben minden
egyes munkatársnak be kell kapcsolódnia, a rendezvényeken, programokon meg kell jelennie.
A templomi és egyéb szertartásokat rendezvényeket úgy kell megszervezni, hogy abba minél
nagyobb mértékben énekelve kapcsolódjanak bele a tanárok, diákok és szüleik.
Család
A görögkatolikusság sajátossága a nagycsalád. Intézményeinkben hangsúlyos értékelést kell adni
ennek a kincsnek. A nagycsaládból származó gyermekek értékelése – természetesen nem az
egykék vagy tört családból származó sérült kapcsolatokkal rendelkező gyermekek kárára – oly
módon, hogy a sajátos értékeiket (általában nagyfokú együttérző képesség, önzetlenség, érzelmi
érettség, stb.) hatékony módon föl- és kihasználjuk a közösségi cselekvésekben.
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A rendezvényeken külön szerepet és hangsúlyt kell, hogy kapjanak a nagycsaládos szülők, illetve
az abba tartozó testvérek. Itt is nem csupán a szavak területén – ez is inkább bántó és zavaró lehet
–, hanem például azáltal, hogy a náluk megjelenő sajátos értékek nagyobb szerepet kapnak.
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7.

A TÖBBCÉLÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA
„Akkor gyermekeket vittek hozzá,
hogy tegye rájuk kezét és
imádkozzon fölöttük”/Mt 19,13/

Egy mondatban megfogalmazva: Keresztény erkölcsi nevelés- sikeres beilleszkedés.


A múltban gyökerező, de a jövőben is folytatandó feladatunk a hitet megélő, és a hitet
kereső családok gyermekeinek befogadása és sikeres nevelése. Elkötelezetten és
felkészülten foglalkozunk a hátrányos helyzetű gyermekek problémáival.



Arra vállalkozunk, hogy az ide járó gyermekeket görögkatolikusszellemben és
görögkatolikus hitre neveljük, segítünk gyermekkorukat boldoggá tenni, és majdan az
egyház aktív tagjaivá avatni.



Alapvető feladatunknak tartjuk a felnőttoktatás keretén belül is a keresztény erkölcsi
értékek megismertetését, elfogadtatását a képzésünkbe bekapcsolódó felnőttek körében.



Intézményünk fontos törekvése, hogy az eddigi eredményekre, hagyományokra és
értékeinkre támaszkodva mintát jelenítsünk a szűkebb környezetünkben élő közösségek
számára.



Olyan személyiségek kialakulásának vetjük meg az alapjait, akik később a társadalom
hasznára, az egyház szervezeti keretein belül közéleti tevékenységre, a család számára
pedig önzetlen, megértésen és szereteten alapuló szolgálatra képesek.



Feladatunk továbbá a helyi egyházközség cigánypasztorációs, evangelizációs
tevékenységének támogatása, mely nagyban segíti az intézményünkben folyó nevelésioktatási folyamatot – családok pasztorációja, szentségi életbe való bevezetése, szociális és
karitatív gondoskodás.
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8.

NEVELÉSI PROGRAM

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,
eljárásai
Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei
Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során
főként, azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. De fölhasználja azokat
az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmaztak arra, hogy
természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi személy kibontakozását.
Az Egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát bennük a
teljes ember kiformálására (C. I. C. 794-795. kánon).
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum
kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor ezt 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 útját minden embernek. A hívők
számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az
életnek teljességére eljussanak.” (II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum”
(G.E.3.)
A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés
területén. Az Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk embereinek a maga
nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a
valóságos fejlődést, amely az ember személyiségének teljes kibontakozásához vezet.
Amikor a katolikus nevelésről szólunk – Jézus által adott küldetésről van szó – szükséges
megfontolni:




a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést;
az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit;
a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat.
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8.1. Óvodai nevelési program

„Bizony mondom nektek,
amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek,
velem tettétek!”
(Mt. 25,40)
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő,
esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.
Sok gyermek görögkatolikus óvodánkban 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.
Óvodai nevelésünk az Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok
tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen
színvonalas nevelésben. Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes
gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
8.1.1. Gyermekkép, óvodakép
Gyermekkép
Gyermekképünk kiindulópontja, hogy az ember, a gyermek, mással nem helyettesíthető szellemi,
erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség, és szociális lény egyszerre.
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei,
a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők
következtében a gyermeknek sajátos életkoronkénti és egyénenkénti változó testi, lelki
szükségletei vannak.
A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet
szerepe meghatározó.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség
kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán,
magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem
ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. A lélek
megismerésével a gyermekekben lappangó hajlamokat felkeltjük. Ebben a munkában helye van a
magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, buzdítás, óvás, intés, mind mind lehetőség a lélek gazdagítására.
Minden gyermeket a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével neveljük, fejlesztjük.
Nevelik, fejlesztik őt az új társkapcsolatok és az óvoda minden dolgozója.
Tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet,
hogy: tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis Rád figyelek, segítek Neked.
Feladatunk az, hogy minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy
melyek a hiányosságai. Ezt természetesen minden lelki feszültség nélkül próbálja elfogadni.
Mi óvodapedagógusok arra törekszünk, hogy óvodásaink szeretetben, érzelmi biztonságban,
szabad, nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva, élvezzék az óvodában töltött éveiket.
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Nevelőmunkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha gyermekeink tudnak örülni, felfedezik az őket
körülvevő világot. Képesek önmaguk és mások elfogadására, az együttműködésre. Jól tudnak
alkalmazkodni környezetükhöz, jól érzik magukat a gyermekközösségben.

Óvodakép
Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A katolikus óvoda a katolikus
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, amely kiegészítője a családi
nevelésnek a gyermek harmadik (esetenként 2,5) életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az
óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.
Az óvoda óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciójának megvalósulása során a
gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső
pszichikus feltételei.
Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak, módszereknek a gyermek
személyiségéhez kell igazodniuk. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi
környezetével hozzájárul a gyermekek környezet-és egészségtudatos, magatartásának
alakulásához, a keresztény, emberi értékek közvetítéséhez.
A nemzetiséghez tartozó gyermekeink óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését,
a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
Nevelőmunkánkban hangsúlyos szerepet kap az esélyteremtés, ezen belül a hátránycsökkentés,
tehetségcsírák keresése, melyet négy kiemelt fejlesztési területen keresztül is megvalósítunk.





Keresztény értékrend közvetítése.
Emelt szintű (minden nap) vizuális művészeti nevelés.
Mozgáskotta fejlesztő program alkalmazása.
Kutyaterápiás fejlesztő tevékenységek megvalósítása.
8.1. 2. Nevelési alapelvek, értékek

 A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának
láncszeme. Az Isten adta természet és erkölcs szerint lép az életbe, és az Isten adta
törvények szerint kell belőle embert nevelni.
 A gyermeknek joga van az életkorának és fejlettségének megfelelő óvodai életrendhez,
biztonságos, egészséges környezethez, a szabad játékhoz, a gyermek személyiségéhez
igazított pedagógiai hatások alkalmazásához.
 Az óvodai nevelés gyermekközpontú, inkluzív, a családi nevelést kiegészítő, a szülővel
együttműködő. A gyermeket óvja, védi, tiszteli, szereti, megbecsüli. Elősegíti sokoldalú,
harmonikus fejlődését, személyiségének kibontakoztatását, a hátrányok csökkentését. Az
életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet figyelembe veszi. Felelős a
gyermek testi, érzelmi, erkölcsi, anyanyelvi, értelmi fejlődéséért.
 Az óvodai nevelés biztosítja az egyenlő hozzáférést a nemzeti, etnikai kisebbségnek,
valamint a migránsszülők gyermekeinek, valamint az önazonosság megőrzését, és a
multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 Megteremti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált, inkluzív óvodai nevelését, a
másságot elfogadó környezetet, amelyek elősegítik a harmonikus személyiségfejlődésüket.
 A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a
keresztény értékrendhez kell igazodniuk.
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 Létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását,
melynek során kiemelten kezeljük a szülők szemléletformálását.
 Az egészségnevelés három fő területének védelme egyformán fontos (szomatikus –testinevelés, pszichohigiénés – lelki- nevelés, szociohigiénés – társadalmi nevelés).
 A gyermekek mesterséges és a társadalmi környezetéhez való viszonya egyaránt fontos. A
gyermekek csak megfelelő harmóniával élhetnek környezetükben, mert csak így lesznek
képesek a környezettudatos magatartás alapjainak be és elfogadására. Ha az elfogadás jelen
van, akkor tudjuk eredményesen a megfelelő szokásokat mintaadással, élményekkel teli
tevékenységekkel alakítani.
 A szűkebb és tágabb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismerésével
kívánjuk elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, és bátran alakítsa azt, anélkül, hogy
kárt tenne benne.
 A szabad levegőn való tartózkodás fontos eleme a napirendünknek.
 A túlzott UV-sugárzásra, a légszennyezettség veszélyeire figyelve tartózkodunk a szabad
levegőn.
8.1.3. Nevelési célok, feladatok
Céljaink
 Görögkatolikus óvodai nevelésünk célja, hogy a (2, 5) 3 –7 (8) éves korú gyermekeket
képessé tegyük a hit befogadására. Tanítsuk meg őket rácsodálkozni a teremtett világra, az
abban megtapasztalt változásokra.
 Az óvodáskorú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése.
 Szeretetteljes, inkluzív, bizalommal teli, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt
tartó óvodai nevelés.
 Gyermeki személyiségük kibontakoztatása, hátrányok csökkentése, az egyéni és életkori
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.
 Óvodásaink érzelmi biztonságban, egészséges körülmények között, önmagukhoz mérten
fejlődjenek, a sikeres iskolakezdés érdekében.
 Pedagógiai segítségnyújtás a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelési
szükségleteihez az óvoda hatékony kapcsolatrendszerével.
 Holisztikus szemlélettel, ökológiai gondolkodásmóddal történő nevelés.
 A fenntartható fejlődés eszmeiségével való tudatos, óvodai nevelés, a gyermekek egészségés környezettudatos magatartásának megalapozása.
Feladataink
Óvodai nevelésünk feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:





Hitre nevelés erősítése.
Egészséges életmód alakítása.
Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés.
Anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

Hitre nevelés erősítése
Célunk:



Katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása.
Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben.
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Katolikus értékek, normák kialakítása, erősítése, kiegészítése, közvetítése a gyermekek
által a családba.
Katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során.
Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat,
önzetlenség, figyelmesség fejlesztése.
Teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála,
megbecsülés, teremtett világ védelme)
Egyházi ünnepek, események megismerése, ezeken való részvétel.

Feladataink








Példamutatás, keresztény értékrend szerinti magatartás.
Bibliai, egyéb, keresztény értékeket megmutató történetek átadása, feldolgozása.
Az óvodai élet során kialakuló szituációkban, élethelyzetekben a keresztény értékrend
szerinti magatartásra, viselkedésre való buzdítás, ösztönzés. (Pl.: segítünk, megbocsátunk
egymásnak)
Környezetünknek, mint Isten által teremtett világnak a megismertetése, védelme.
Imádkozás étkezés előtt, után, lefekvés előtt, beteg társunkért, hálából.
Gyermekek részvételének biztosítása a hittanfoglalkozásokon, egyházi szertartásokon.
Vallásos élmények, ismeretek feldolgozása lelki percekben, templomlátogatás.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére




A szokásos kezdet, étkezés, alvás előtti, étkezés utáni, egyéb, rövid imák, főbb egyházi
ünnepek, szertartásokon való viselkedés ismerete.
Neveltségi szint, egymással, felnőttekkel való magatartásuk, viselkedésük pozitív,
empatikus változása.
Környezetükhöz, természethez fűződő viszonyuk pozitív változása.

Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi
fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés
feladata:
 a gyermekek gondozása testi szükségleteinek, mozgásigényeinek kielégítése;
 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése
 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, öltözködés, pihenés, betegségmegelőzés,
és egészségmegőrzés szokásainak alakítása
 az étkezési kultúra alakítása, erősítése;
 az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés
szokásainak alakítása;
 a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása;
 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása a
környezettudatos magatartás megalapozása
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a megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel és óvodapedagógussal együttműködve
– speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátás
korszerű táplálkozás, pihenés feltételeinek megteremtése
higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartás
a szülők egészségmegőrző, betegségmegelőző szokásainak megismerése, pozitív
befolyásolása

A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés meghatározó, hiszen
ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek és szokások a későbbi életvitelt
jelentősen befolyásolják. A gyermekek minimális ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az
óvodába. Az óvodában alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés
és testedzés szokásrendszerét. Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, mely
elegendő időt biztosít az egyes tevékenységekre, így megteremti a stressz-mentes,
kiegyensúlyozott, biztonságos, nyugodt, a gyermek számára is kiszámítható légkört.
Valljuk, hogy az egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásban van, egymásra
épül, és egymást kiegészíti.
Célunk:




A gyermekek testi és lelki szükségleteinek valamint mozgásigényének kielégítése.
Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az
egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése.
A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, stressz-mentes és biztonságos környezet
megteremtésével és megőrzésével a környezet megóvására irányuló szokások alakítása.

Az egészséges életmód alakításának területei, feladataink
Gondozás
 A testi, lelki, szellemi egészség egyik alapvető feltétele a gyermek testi
komfortérzetének kielégítése. A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek óvónő, gyermek - dajka kapcsolatot feltételez.
 A toalett használatával kapcsolatos tevékenységek figyelemmel kísérése, támogatása,
szükség szerint.
 A papírzsebkendő használatával kapcsolatban felhívjuk a gyermekek figyelmét annak
anyagára, hulladékként kezelése során szelektív gyűjtésére.
 Az öltözködésnél fontos a helyes sorrend megismertetése, valamint az időjárás és
öltözködés összefüggésének felismertetése, egymáshoz igazítása. Minden korosztálynál
fontos a fogápolás szokásainak megalapozása.
 Az önkiszolgáló feladatok elvégzése a tevékenységek többszöri gyakorlását teszi
lehetővé, alakítja a gyermek énképét, segíti önállóvá válásukat. Az óvónő, dajka bemutatja,
megismerteti és figyelemmel kíséri a napi élethez szükséges szokások fejlődését, melyek
egy része az óvodáskor végére szükségletté válhat. Mivel minden tevékenységet szóbeli
megerősítés kísér, ezért a napi életritmus megtervezésénél erre is elegendő időt kell
biztosítani, hogy mindez nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben
valósulhasson meg.
 A gyermekek életkorának megfelelő, párhuzamos tevékenységek végzését lehetővé tevő
optimális életritmus kialakítása a napirendben.
 Az időkeretek rugalmas alkalmazása a gyakorlatban.
 Nyugodt, kiegyensúlyozott, bizalomteljes, inkluzív légkör megteremtése a csoportban.
 A szokás- és szabályrendszer közös alakítása a gyermekekkel.
21

















A kialakított szokás- és szabályrendszer betartásának figyelemmel kísérése, reális, a
gyermek egyéni fejlődéséhez viszonyított fejlesztő értékelése.
Önállósági törekvések támogatása.
A toalett használat intimitásának válaszfalakkal és függönyökkel történő biztosítása.
(2,5) 3 éveseknek, illetve egyéni szükséglet alapján a toalettpapír használatában, a
zsebkendő használatában segítségnyújtás.
Elegendő mennyiségű toalettpapír használatára ösztönzés.
A fiúktól a WC-deszka felhajtásának, a fiúszerepnek megfelelő toalett használatnak
elvárása.
A WC lehúzásának igénnyé alakítása, elvégzésének figyelemmel kísérése.
A gyermekek helyes kézmosásra, kéztörlésre szoktatása.
A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása.
A fogmosás technikájának megismertetése, mindennapos gyakoroltatása, a fogmosás
eszközeinek rendben tartására serkentés.
A fésű használatának bemutatása, gyakoroltatása, szükség szerinti segítségnyújtás.
A felöltözésnél, vetkőzésnél egyéni szükséglet szerinti segítségnyújtás.
A gyermekek időjárásnak megfelelő réteges öltözködésre szoktatása.
A szülők megismertetése a gyermek egészségét szolgáló ruházatának jellemzőivel:
lehetőség szerint természetes anyagból készüljön, kényelmes legyen, gumírozása ne legyen
túl szoros, a cipő tartsa a gyermek bokáját.
A ruhák összehajtásának, az öltözőpolc rendben tartásának megismertetése, elvárása

Testi nevelés, mozgás









A testi nevelés magába foglalja a gyermek testi szükségleteinek (levegőzés, pihenés,
egészséges táplálkozás), természetes mozgásigényének kielégítését, a gyermek
egészségének, testi épségének védelmét, megőrzését, edzését.
A testi nevelés, egészséges életmódra nevelés hatékonysága maradéktalanul akkor
érvényesül, ha a fejlődéshez szükséges optimális környezet lehetőség szerint biztosított.
Ehhez rendelkezésünkre áll füves udvarunk.
Mozogni lehet otthon, a játszótéren, az óvodában, a csoportszobában, tornaszobában és az
udvaron.
Fontosnak tartjuk a megfelelő, kényelmes, természetes alapanyagú, jól szellőző öltözéket
a szabadban és a teremben egyaránt.
A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a helyes higiénés szokások
kialakítását.
Évszakonként, sétákat szervezünk változatos helyszínnel, megismertetjük a természetjárás
szépségét a gyermekekkel.
A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel
kialakítására szoktatjuk, (szervezett sor és versenyjátékok) és mintát adunk a szülőknek is.

Levegőzés



A levegőzés élettani hatásán túl elősegíti többek között a hangképző szervek fejlődését, a
helyes légzés kialakítását. Az óvónő törekedjen arra, hogy a mindennapok során lehetőség
szerint a gyermekek minél több tevékenységüket a szabad levegőn végezzék.
A gyermekek levegőzésének biztosítása mindennap, mínusz 5 fokig.
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Pihenés






Legfontosabb a pihenéshez szükséges nyugodt légkör biztosítása - az altatás hangulatához
illő mese, halk zene - a gyermekek egyéni alvásigényének és szokásainak
figyelembevételével a szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése.
Kényelmes, a gyermekek méretéhez igazított fektetők használata, saját pizsama, „otthoni
szagélményt adó” alvóka, fűtési szezonban a párologtató használata minden csoportban.
Az óvónő jelenléte a pihenés teljes idejében elengedhetetlen, a gyermekek nem
maradhatnak egyedül.
A délutáni pihenéshez a csoportszoba kiszellőztetése, párologtató használata.
Lefekvés után mesélés, halk zene, ének majd testközeli jelenlétével, simogatással a
gyermekek érzelmi biztonságának, nyugalmi állapotának támogatása

Egészséges táplálkozás szokásrendszerének kialakítása









Preferáljuk a vitaminban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket, nem csak főtt formában,
hanem nyersen is.
Igyekszünk gyermekeink étrendjének kialakításához partnerként megnyerni az étkezést
biztosító szolgáltatót.
Nevelési évente legalább kétszer egészségnapot tartunk. A gyerekek által készített
ételekkel, italokkal (pl. frissen préselt magas rost tartalmú gyümölcslevek,
gyümölcssaláták, nyomelemeket tartalmazó saláták) modellt nyújtva ezzel a családoknak
is a korszerűbb táplálkozás kialakításához.
A gyermekek szükségleteinek kielégítése a nap egész folyamán (például folyadék)
A kulturált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása (kanál, villa, kés
használata, csukott szájjal rágás, szalvétahasználat).
A szülők meggyőzésével a szénsavas, túlcukrozott, serkentőszereket tartalmazó italok
kiiktatása.
Az asztalterítés technikájára, esztétikumára való odafigyelés.

Egészségvédelem, edzés






A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása,
megvalósítása elősegíti a gyermek egészségének megóvását. Ezen kívül nagy hangsúlyt
fektetünk a higiénés szabályok betartására, például környezet tisztántartása,
portalanítása, szükség szerint fertőtlenítése, a környezeti ártalmak kiküszöbölésére
például szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók, légszennyeződés csökkentése
bokrosítással az udvaron, a csoportszobában minél több zöld növény elhelyezése,
megfelelő páratartalom biztosítása, nyugtató hatású színharmónia.
Lényegesnek tartjuk az anamnézis felvétel közben felderített, ritkán előforduló, az óvodai
közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek (például allergia,
asztmatikus tünetek, lázgörcs, epilepszia, cukorbetegség) regisztrálását, figyelemmel
kísérését, alapvető tennivalók elsajátítását és a gyermek fiziológiás szükségletének
biztosítását (például étrend helyes betartása), az egészségi állapot egyensúlyban tartásához
szükséges környezet megteremtését.
A gyermek testi épségének védelme és a baleset-megelőzés magába foglalja a személyi
és tárgyi feltételek biztosítását, az eszközök, használati tárgyak folyamatos és tervszerű
ellenőrzését, valamint karbantartását, a hibaforrások megszüntetését. A gyermeki
gondolkodásmód sajátosságából, valamint a szenzomotoros koordináció zavaraiból
adódóan következnek a tipikus gyermekbalesetek (törések, zúzódások), ezek teszik
szükségessé az óvónő állandó kontrollját, a tevékenységek figyelemmel kísérését.
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Szükséges a balesetmentes közlekedés, kerékpározás szabályainak megismertetése.
Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük a gyermekeket
(konfliktuskezelés, tolerancia).
A levegő, víz, napfény együttes hatása biztosítja a gyermekek testi edzettségét. Ennek
érdekében lehetőség szerint minél több időt kell a szabadban tölteni, az időjárásnak
megfelelő ruházatban.
Nyáron a víz edző hatását ki kell használni. Mindezeknél figyelembe kell venni a
gyermekek közötti egyéni különbségeket, egészségi állapotukat.
A gyermekekkel megismertetjük a napfény hatását. A szabadban töltött idő alatt, nyáron
erős UV sugárzáskor 11 és 15 óra között a gyermekek nem lehetnek a napon, csak
árnyékban.
A gyermekek tűz és balesetvédelmi oktatása évente kétszer, illetve az alkalomnak
megfelelően, csoportnaplóban dokumentáltan.
Lázas, hányós, hasmenéses gyermek elkülönítése, gondoskodás felügyeletéről, szüleinek
értesítése.
Prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében megfelelő
szakemberek bevonása, együttműködésre törekvés.
Közlekedésbiztonsági ismeretek elsajátítása, gyakorlása.

Környezettudatos magatartás megalapozása






A környezet védelméhez, a fenntarthatósághoz kapcsolódó szokások alakítása a
környezetvédelem érdekében. Az Isten által teremtett természet védelme.
Külön gondot fordítunk környezetünk megóvására a szemét szemetesbe való helyezésével,
összeszedésével.
Kiskert létrehozásával, gondozásával megismertetjük a gyermekeket a növények
fejlődésével, felhasználásuk lehetőségeivel, a gondozás, beérés örömeivel.
Komposztáló hely használatával a keletkező természetes hulladék hasznosításával
ismertetjük meg óvodásainkat.
A mosdóban felhívjuk a gyerekek figyelmét az energiatakarékosságra, mosdó, toalett
használatakor feleslegesen ne folyassák a vizet, a papírt szükség szerint használják.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:










A gyermekek a kialakított szokásoknak megfelelően felszólítás nélkül önállóan végezzék
a testápolási teendőket. Ismerjék a tisztálkodási eszközök helyét, azokat megfelelően
használják, tartsák tisztán. Szükség szerint használják a zsebkendőt.
Rendelkeznek az alapvető egészségügyi szokásokkal, igényeljék környezetük és önmaguk
ápoltságát, tisztaságát.
Ismerjék a kulturált étkezés alapvető szokásait, egyéni tempójuknak megfelelően tisztán
étkeznek, evőeszközt megfelelően használják.
Önállóan öltözködjenek az időjárásnak és a hőmérsékletnek megfelelően. A ruhákat
sorrendben vegyék fel és le, a levetett ruhadarabokat összehajtva, rendezett formában
tegyék a helyére.
Tudjanak megkötni masnit, zsinórt fűzni, gombolni, csatolni, behúzni.
A pihenő alatt, ha a gyermek nem alszik társai zavarása nélkül nyugodtan pihenjen.
Mozgásuk összerendezett, viszonylag célszerű legyen, érzékszerveik a differenciált
érzékelést tegyék lehetővé.
Az edzettség nagyon fontos a betegségek megelőzése céljából. Minden nap intenzív
mozgásban, légfürdőzésben vegyenek részt az edzettség elérése érdekében.
Ismerjék és tartsák be a balesetvédelmi magatartásformákat.
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Szeretik és óvják környezetüket, igyekeznek benne rendet tartani.
Kialakul a gyermekek igénye a környezet védelmére, a tanult szabályok rögzülnek.

Érzelmi, erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
Az óvodás korú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége.
Elengedhetetlen hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.
Célunk





A keresztény kultúra értékeinek megismertetésével, közvetítésével kiegyensúlyozott,
harmonikus, egészséges gyermeki személyiség nevelése, aki képes a környezetében a
szépre való rácsodálkozásra, az öröm, a hála érzésének kifejezésére, segítségadásra
önmaguk és mások tiszteletére és megbecsülésére, a másság elfogadására, a társakkal és
az óvodában dolgozó felnőttekkel való pozitív viszony kialakítására.
Inkluzív pedagógia megvalósítása.
Környezethez való pozitív érzelmek kialakítása, ítéljék el a nem kívánatos viselkedést,
mint például az élőlények bántalmazását, szemetelést, vízpazarlást.

Feladataink













A gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék.
Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek valamint az óvodai alkalmazottak
közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze.
Az óvodapedagógusok igyekezzenek parancsolás, tiltás helyett, kérni, kérdezni, választási
lehetőséget adni, hogy elősegíthessük a gyermekek számára a belátáson alapuló cselekvést,
az önálló döntéshozást.
A gyermek erkölcsi és szociális érzékenységének fejlődését az „én” tudatának alakulását,
önkifejező törekvéseit segítsük.
Inkluzív szemlélet átadása, példamutatás, annak elfogadása, megértése, hogy az emberek
különböznek egymástól (másság elfogadása)
Szocializáció, közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, élménypedagógiai
módszerek használata.
Erkölcsi tulajdonságok (együttérzés, segítőkészség), akarati tulajdonságok (önállóság,
önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) szokás és normarendszerének
megalapozása.
Gyermeki nyitottságra építve szűkebb, tágabb környezetük megismerése, hazaszeretetre
nevelés, szülőföldhöz való kötődés megalapozása. Rácsodálkozás a természetre, a
környezetben mutatkozó jóra, szépre és mindazok megbecsülésére.
A pedagógusok és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja,
viselkedése modell szerepet töltsön be.
A hátrányos helyzetű, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés a
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
Hagyományok ápolása, egyházi, világi ünnepek, jeles napok feldolgozása.
Annak tudatosítása, hogy a türelem nem lemondás, hanem a kívánság elhalasztása.

Fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:
 A gyermekek alkalmazkodnak környezetükhöz, felnőttekhez, gyermekekhez. A napirend
során aktívan közreműködnek a szervezett tevékenységekben.
 Egyéni fejlettségük és adottságaik szerint a kapott feladatokat önállóan végzik.
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Feladattudat, szabálytudat kíséri tevékenységeiket.
A gyermekek szívesen, örömmel jönnek óvodába.
Képesek az együttműködésre, szociális magatartásuk (kivárás, tolerancia) a közösségi
kapcsolataikat pozitívan befolyásolja. Konfliktusaikban megtalálják a közös megoldást.
A gyermekek ismerik és megfelelően alkalmazzák a köszönés és bemutatkozás alapvető
formáit.
Képesek a kommunikációra, nyitott egyéniséggel megszólítani bárkit, bármely helyzetben.
Szokásukká válik szeretteik megajándékozása. Ha szükséges, tudnak lemondani mások
előnyére.
Képessé válnak az önfegyelemre, érzelmeik uralására
Az SNI, HH, HHH, BTMN gyermekek is vidám, öntevékeny, közösségbe beilleszkedő
személyiségek lesznek.
Ismerik szűkebb, tágabb környezetük hagyományait.

Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó nevelési
feladat.
Célunk



Magyar anyanyelvi képességek fejlesztése beszélő környezettel, kommunikációs kedvre
ösztönzéssel, szabályközvetítéssel és a gyermeki kérdések támogatásával.
A magyar nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetésével, helyes
nyelvhasználattal megalapozzuk a gyermek önkifejezését, gyarapítjuk aktív és passzív
szókincsét.

Feladataink








Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés például játékos versekkel,
mondókákkal, nyelvtörőkkel.
A gyermek beszéd, és kommunikációs kedvének fenntartása, ösztönzése, a gyermek
meghallgatása, kérdés-válasz igényének kielégítésére törekvés, metakommunikációs
képességeinek fejlesztése.
Beszélő, környezet kialakítása például piktogramok használatával.
Hatékony, fejlesztő együttműködés a logopédussal.
Helyes artikuláció, a hangutánzó gyakorlatoknál az óvodapedagógus tiszta kiejtésével jó
példát nyújt.
Tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés az őket körülvevő természeti,
társadalmi környezetről.
Az óvoda nevelő közösségének mintaadó beszédkultúrája.

Fejlődés várható eredményei óvodáskor végére




A gyermekek óvodáskor végére megismerkednek az anyanyelv szépségével, kifejező
erejével. A helyes nyelvhasználat, mondatszerkesztés a biztonságos önkifejezésük alapja.
A gyermekek aktív befogadói a meséknek, verseknek, történeteknek. Ezeket nem csak
hallgatják, hanem próbálják megismételni, visszaadni tartalom és sorrend szerint.
Képek nézegetése során felismerik és próbálják elmondani a látottakat, véleményük szerint
a megjelenített érzelmeket, cselekvést, törekednek az ok – okozati viszonyok feltárására is.
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Beszéd közben egész mondatokban beszélnek, igyekeznek mondandójuk pontos
megfogalmazására, de ismerik a kommunikáció jeleit is. / mimika, metakommunikáció /
Próbálkoznak az ütemes szótagolással, a hangok helyének felismerésével, hangzó
folytatásával, ismerik a szavak jelentését, mögöttes tartalmát, gyűjtő és alapfogalmakat.
Az olvasás, írás tanulás feltételei, hogy a gyermekek beszéde, kiejtése nyelvtanilag helyes,
tartalom szerint pontos legyen.
A gyermekek nyelvi fejlettségét a beszédkedv, az aktív és passzív szókincs, valamint az
artikuláció tisztasága mutatja, tükrözi leginkább.

Az értelmi fejlesztés és nevelés
Célunk





Az óvodai és a családi nevelés eredményeként a gyermek belső érésének
elősegítése, önmagához viszonyított fejlesztése.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő problémafelismerő és megoldó
képességekkel, összpontosítási figyelemmel rendelkező gyermekek nevelése.
Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges képességek elérése.

Feladataink










Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos
tevékenységeket.
Spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, rendszerezése.
Gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra és
tapasztalatokra, élményekre építve, élménypedagógiai módszerek használata.
Tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás, kreativitás fejlesztése.
Az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása.
Korszerű pedagógiai módszerek használata, a hagyományos módszerek mellett. Például:
vizsgálódás, tanakodás, kétely, vitára, magyarázatra, véleménynyilvánításra késztetés,
kivárás, késleltetés, érvelés, reflexió, stb.
Az óvodai értelmi nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, komplex módon
érvényesülő tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. Az
óvodapedagógus feladata ennek szem előtt tartásával a folyamatos, tudatos jelenlét.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, HH, HHH, BTMN) egyéni, differenciált
fejlesztése, szükség esetén gyógypedagógussal, egyéb szakpedagógussal történő
egyeztetéssel.
Óvodai fejlesztő program alkalmazása a HH, HHH gyermekeknél.

Fejlődés várható eredményei óvodáskor végére







Korának, fejlettségének megfelelően kialakul a pontos érzékelése, észlelése.
Képes vizuális, auditív differenciálásra, térbeli viszonyok felismerésére, megnevezésére.
A keresztcsatornák működése korának megfelelő.
Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is. Figyelme korához
képest tartós.
Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. Szókincse korához, egyéni
képességeihez viszonyítva megfelelő.
használja a metakommunikációs eszközöket, bátran, szívesen kommunikál. A kapott
információt megérti.
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A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja. Bátran kérdez.
Tud szemkontaktust teremteni és tartani.
Verbális emlékezete korának, képességeinek megfelelő.
Egyszerűbb történetet, élményeit képes elmondani.
Minden gyermek a saját képességéhez és önmagához viszonyítva fejlődik, beszéd és
kognitív képességeinek maximumát éri el, rugalmas beiskolázással a megfelelő
intézménybe kerül.
8.1.4. Esélyegyenlőség- egyenlő hozzáférés biztosítása

Alapja





Szegregációmentesség.
Diszkriminációmentesség.
Hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának segítése.
Óvodánk elkötelezett a nevelési esélyegyenlőségek megteremtésében, mely elvek
koherensek a keresztény nevelési elvekkel.

Sajátos feladatok
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése
„Minden nevelő munkája, olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az egyik
növény a tűző napsugarat kedveli, a másik a hűvös árnyékot, az egyik a patak partot, a másik a
kopár hegycsúcsot. Ez homokos talajon nő a legjobban, az kövér agyagban. Valamennyit, a neki
megfelelő módon kell ápolni, különben soha sem fejlődik ki teljesen.” /ismeretlen/
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek:
a.) különleges bánásmódot igénylő gyermek, ezen belül:
- sajátos nevelési igényű gyermek (SNI)
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTMN)
- kiemelten tehetséges gyermek
b.) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének feladatai









Ha a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának szakértői véleménye alapján a
gyermek sajátos nevelési igényű (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult.
A fejlesztő foglalkoztatás óvodai nevelés keretében valósul meg, a szakértői vélemény
alapján egyéni vagy mikrocsoportos foglalkoztatás keretében.
Alapító okiratunk szerint óvodánkban az enyhe értelmi fogyatékos, illetve az egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzdő SNI gyermekeket tudjuk fogadni.
Többcélú
intézményünk tanulásban akadályozottak gyógypedagógusa heti
rendszerességgel foglalkozik a fejlesztendő gyermekekkel, az óvoda fejlesztő szobájában.
A gyógypedagógus a gyermekek fejlesztéséről fejlődési naplót vezet, az eredményekről
folyamatosan konzultál az óvodapedagógusokkal, munkájáról éves beszámolót készít.
Logopédiai, pszichopedagógiai ellátást utazó gyógypedagógus segítségével biztosítunk.
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Kiemelten tehetséges gyermek nevelése: óvodás korban minden gyermeket tehetség
ígéretként fejlesztünk. Az egyes területeken kiemelkedő képességű gyermekek kiemelkedő
és gyenge oldalának fejlesztése egyaránt fontos az egészséges személyiségfejlődés
érdekében.
Inkluzív pedagógiai környezet biztosítása.
A sikeres integráció feltételei, közé tartozik a pedagógusok, szülők, óvodai dolgozók attitűd
váltása, innovatív szemléletmódjának kialakítása. Amennyiben valamelyik félben nincs meg a
befogadás, együttműködés szándéka, akkor nem beszélhetünk sikeres integrációról.
Tehetséggondozás és felzárkóztatás komplexitásában,
szolgáltatunk óvodásainknak:
 Ovi-foci
 Mindennapos vizuális foglalkozások
 Mozgáskotta program
 Kutyaterápiás fejlesztő foglalkozások.-

ingyenes

foglalkozásokat

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelésének feladatai





Inkluzív pedagógiai környezet biztosítása.
A sikeres integráció feltételei, közé tartozik a pedagógusok, szülők, óvodai dolgozók
attitűd váltása, innovatív szemléletmódjának kialakítása. Amennyiben valamelyik
félben nincs meg a befogadás, együttműködés szándéka, akkor nem beszélhetünk
sikeres integrációról.
Óvodásaink nagy része hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
A szociokulturális hátránnyal induló gyermekek fejlesztő segítség nélkül iskolai
és később társadalmi kudarcoknak vannak kitéve.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek óvodai fejlesztő
programot szervezünk.

Óvodai fejlesztő program
Célunk



Esélyteremtés, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
szocializációjának elősegítése, hátrányok csökkentése.
Érzelmileg egészséges gyermekek nevelése, kötelességtudatuk, higiénés kultúrájuk
fejlesztése, szokás-és szabályrendszer kialakítása.

Feladataink
 Óvodába lépéskor anamnézis felvétele, az óvodai évek alatt a gyermek fejlődésének
folyamatos nyomon követése, mérése, értékelése, szülők tájékoztatása.
 Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, például szociális támogatások
igénybe vételéhez szükséges nyomtatványok kitöltésében való segítségnyújtás,
természetbeni adományok eljuttatása a rászoruló családoknak, pályázati lehetőségek
keresése, kihasználása, ezáltal kulturális programokon, kirándulásokon való részvétel
biztosítása.
 Együttműködések kialakítása azokkal a szolgálatokkal, szervezetekkel, amelyek a
gyermekek óvodai nevelése során a szülőket támogatják, és a gyermekek számára
szolgáltatásokat biztosítanak,
 A gyermekek fejlődését egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztjük.
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A szülőkkel való őszinte, pozitív együttműködésre való törekvés.
Családlátogatások.
Munka tevékenységekre való ösztönzés sok dicsérettel, motivációval.
Egymás elfogadására, toleranciára, empátiára való nevelés.
A szokás-és szabályrendszer következetes betartása.
Innovatív, fejlesztő és élményszerző lehetőségek, módszerek keresése, kihasználása.
Óvoda iskola átmenetet segítő munkacsoport működtetése.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére










A szorongó, gátlásos gyermekek lassan feloldódnak, egyre több kapcsolatot
létesítenek.
Beszédkedvük fokozódik, aktívabbak lesznek, játékban szerepet vállalnak.
Pozitívan változik az intézményes neveléshez való viszonyuk.
A gyermek kiindulási fejlettségi szintjéhez képest fejlődik érzékelése, észlelése,
gondolkodása, megfigyelése, tapasztalása, figyelme, emlékezete, lényegesen
kevesebb hátránnyal kezdi az iskolát.
A pszichikus funkciók fejlődése következtében megismerési folyamataik lehetővé
teszik a tárgyi és természeti környezetbe való beilleszkedést.
Kialakul az adott életkorra jellemző szókincs, nyelvi fejlettség, a munkához való
pozitív viszony.
A megszerzett tapasztalatok, élmények, ismeretek egységbe rendeződnek, ezek
segíthetik a környezetükben való jobb tájékozódást, társadalmi integrációt.
A gyerekek egyéni fejlesztésével olyan adottságok és testi képességek fejlődnek ki,
amelyek elősegítik a pozitív énkép kialakulását, és a szociális környezetbe való
fokozatos beilleszkedést.
Kialakul a gyermeknél a helyes napirend, pozitívan változó, alapvető higiénés
kultúra.

Migráns gyermekek nevelése
Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és
munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú.
Alapelveink





A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik igénybe
az óvodai nevelést.
Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket
megillet.
Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.
A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben,
individualitásukban keressük.

A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok


Felkészülés a gyermek fogadására. Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekkel
való kapcsolatfelvétellel kezdődik. A későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával,
nemzetiségével kapcsolatos információkat is össze kell gyűjtenie, szükség esetén utána kell
olvasnia. Ezek az információk hozzásegítik ahhoz, hogy jobban megérthesse a gyermek
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viselkedését, meghatározhassa a pedagógiai beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos
ezeknek az információknak egy részét a csoportban dolgozó dajkával is megismertetni.
Az érkező gyermek empátiás fogadása .
A kezdeti időszakban a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő nyelv,
szokások, viselkedési módok, étrend elfogadtatása, értékként való bemutatása szükséges a
többségi gyermekek számára. A más kultúrákról, a vallásokról, a bőrszínről, az etnikai
különbségekről szóló, életkornak megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a
gyermekek érdeklődési körét - játék, mese, vers, ének, zene, tánc - figyelembe véve
valósítható meg.
A migráns gyermeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek
leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a közösség.

Sikerkritériumok
Akkor vagyunk sikeresek, ha a gyermek





Szívesen jár óvodába.
A gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát.
Szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát.
Megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani.
8.1.5 Gyermekvédelem az óvodában

A gyermekvédelmi feladatok ellátására nagy hangsúlyt fektetünk, minden óvodapedagógus
egyben gyermekvédelmi felelős is. Az óvodapedagógusok a csoportnaplóban rögzítik
gyermekvédelmi tevékenységüket. A feladatok és a gyermekvédelmi szervezetekkel való
kapcsolatok koordinálását éves munkatervben megbízott, gyermekvédelmi koordinátor végzi.
Célunk
 Érvényesüljenek a gyermekeket megillető jogok, védelem a testi, értelmi, érzelmi fejlődést
akadályozó környezeti ártalmaktól.
 Óvodai fejlesztő, hátránycsökkentő program szervezésével, esélyegyenlőség biztosítása.
Feladataink
 A gyermek személyiségének károsodását megelőzni /prevenció/, a már bekövetkezett
károsodásokat és azok hatását megszüntetni, de legalább enyhíteni /korrekció/.
 A veszélyeztetettség okainak keresése, családlátogatás.
 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet felismerése, jelzése az illetékes gyermekvédelmi,
egészségügyi, egyéb érintett szervezetek, Szakszolgálat felé.
 A családi nevelés gyermek iránti felelősségének erősítése.
 A szülők segítése a szülői szerep eredményes betöltéséhez.
 Segítő szakemberek igénybevételének segítése /fejlesztő pedagógus, lelki vezető/
A veszélyeztetettség legfontosabb okai
 Környezeti okok: a család szerkezetének megváltozása, brutalitás, fokozott agresszivitás,
italozás a családban, erkölcstelen családi környezet, droghasználat, elhanyagoló szülői
nevelés
 Anyagi okok: a szülők önhibájukon kívül alacsony jövedelműek (pl.: rokkantnyugdíjasok),
munkanélküliség, sok gyermek, alacsony iskolázottság, hajléktalanság
 Egészségügyi okok: születési, egyéb betegség, súlyos értelmi, testi fogyatékosság.
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A veszélyeztetettség lehetséges jelei a gyermeknél:
 Értelmi, érzelmi, szociális elmaradottság.
 Gátlásosság.
 Fokozott agresszivitás.
 Túlzott mozgékonyság.
 Fejlődésbeli visszaesés (pl.: vizelettartási problémák)
 Testi higiéniában, ruházatban tartósan jelentős hiányosságok
 Egészségügyi elhanyagolás
8.1.6 Ellenőrzés, értékelés
Célunk
 Az Óvodai országos alapprogram és a helyi Pedagógiai Program értékeken, normákon,
elveken és célokon nyugvó követelményeknek való megfelelés szintjének vizsgálata.
 Az országos jogszabályok, a helyi szabályzók, az intézményi alapértékek és az
intézményben folyó nevelőmunka tartalma és jellege figyelembe vételével határoztuk
meg a gyermekek fejlődésének nyomon követését. Ehhez koherensen dolgoztuk ki az
értékelés mérőeszközeit és szabályoztuk használati rendjüket.
 Óvodai Programunk deklarált célja a harmonikus személyiségfejlesztés olyan szintű
megvalósítása, amely biztosítja a sikeres iskolakezdést és iskolai beilleszkedést.
A program kiemelten kezeli a tevékenységekben megvalósuló tanulást, amely a teljes személyiség
fejlődését, fejlesztését támogatja. A célok eléréséhez szükséges a fejlesztő folyamat ellenőrzése,
az óvodába lépéstől az óvoda elhagyásáig. Ez magában foglalja egyrészt a gyermek és
környezetének, fejlődési jellemzőinek, másrészt az óvodapedagógus nevelői hatékonyságának
tudatos nyomon követését.
A gyermekek fejlődésének ellenőrzésének, mérésének, értékelésének elvei
 Sokféle szituáción keresztül, több irányból történjen, a személyiségre terjedjen ki.
 A gyermeki teljesítményt az önön képességekhez mérjük.
 A követelményrendszer nyilvános és egyértelmű.
 Az ellenőrzés, mérés, értékelés minden gyerekre kiterjedő, rendszeres és folyamatos.
 Az egyén értékelésében jelenjen meg a fejlesztendő terület, a módszerek megnevezésével.
 Az értékelés a pozitívumokra támaszkodva, azok kiemelésével történjen.
 Az óvodán kívülről jövő mérés-értékelés csak intézményvezetői engedéllyel történhet.
Az egyéni fejlődési napló tartalmáról a szülőt fogadó órán tájékoztatjuk.
A gyermeki fejlődés nyomon követésének feladatai







Informálódás a család körülményeiről, anamnézis felvétele.
Óvodába lépést követően rögzítjük a beszoktatás tapasztalatait.
Évente háromszor mérjük a gyermekek súlyát, magasságát.
Az első fél év után, évente háromszor, három hónap eltelte után értékeljük a gyermek
fejlettségét a teljes képességrendszer szempontjai alapján.
Az értékeléseket követően fejlesztési tervben rögzítjük a megállapításokat, fejlesztendő
területeket, fejlesztések formáit, gyakoriságát, javaslatokat.
Nevelési év végén elemezzük a gyermekek mérési eredményeit. A fejlesztendő területek
figyelembe vételével tervezzük meg a következő nevelési év kiemelt fejlesztési feladatait.
(PDCA ciklus szerint)
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Szociometriai felmérést készítünk kiscsoportban év végén, középső és nagycsoportban
félévkor és év végén.

Az anamnézis lap szempontjai alapján – tájékozódhatunk a család szocio – kulturális jellemzőiről,
a nevelési légköréről, a leggyakrabban alkalmazott nevelési eljárásokról. Fontos kérdéseket
tartalmaz a gyermek korai fejlődésére vonatkozóan, amelyek felderíthetik a terhesség – szülés alatt
és csecsemőkorban elszenvedett traumákat. A korai szakasz fejlődési üteméről szerzett információ
feltárhatja a jelenlegi problémák gyökerét. Jó eszköze az anyával való kapcsolatfelvételnek is.
Kitöltése nem kötelező, a szülők döntésétől függ.
Az egyéni nyomonkövetési napló, a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-,
mozgásfejlődésének rögzítése mellett nyomon követi a gyermek szociális, érzelmi, akarati
képességeinek és az egészséges életmóddal kapcsolatos fejlődését. Ezen területek fejlettségének
mérése segíti hátránycsökkentő feladataink megvalósítását, tájékoztat a gyermek önmagához
viszonyított fejlődési üteméről.
Vezetése lehetőség szerint természetes helyzetben -feladathelyzetben – alkalmazott megfigyelésen
alapul, esetenként játékos egyéni vizsgálaton.
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére











A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú
átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad
a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális
érettség, amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához:
A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró.
Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését,
testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az
iskolai tanulás megkezdéséhez. 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:
o az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés
mellett megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama;
a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés,
o megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a
figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,
o a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás
is kialakulóban van.
Az egészségesen fejlődő gyermek:
o 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 azzal, hogy a fogváltással is
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összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét,
o elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a
gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a
környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri
az öltözködés és az időjárás összefüggéseit.
o Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási
formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez,
megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.
Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a
tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival.
A szociálisan érett gyermek:
o egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei
kielégítését,
o feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a
feladatok egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul
meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása
biztosítja ezt a tevékenységet.
A hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja,
feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettséget.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.


8.1.7 A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködése
Az óvoda és a család együttműködése
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogalmazottak szerint „a gyermek nevelése
elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként
hátránycsökkentő szerepet töltenek be”.
Hitünk szerint a gyermek nevelési feladatát a családok kapták Istentől. Így a család számunkra
olyan, amit óvni és védeni kell.
Céljainkat és feladatainkat a családi nevelés kiegészítéseként terveztük meg. Éppen ezért
különösen fontosnak tartjuk a családokkal való jó együttműködés kialakítását.
Célunk
 Szülőkkel való partneri együttműködés keretében a gyermekek nevelése, fejlesztése.
 Családok sajátosságainak figyelembe vétele, segítségnyújtó gyakorlat megvalósítása.
Feladataink
 A családok szokásrendszerének, kultúrájának megismerése.
 A szülők tájékoztatása az óvoda értékrendszeréről, pedagógiai programjáról,
napirendjéről, a gyermekük fejlődéséről.
 Szülői igények megismerése, pedagógiai elveinkkel megegyező szülői kérések,
javaslatok figyelembe vétele, megvalósítása.
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 A családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrányok csökkentése érdekében a szülőkhöz
való közelítés oly módon, hogy a segítőkészség és együttműködés pozitív szándéka
egyértelműen tükröződjön.
 A szülők környezettudatos és szociális magatartásának befolyásolása, szokás-és
normarendszer ismeretében.
Az együttműködés formái
 Családlátogatás.
 Szülős beszoktatás.
 Fogadó óra.
 Szülői értekezlet.
 Nyílt napok.
 Munkadélelőttök.
 Ünnepségek.
 Kirándulások.
 Egészség,-sport,-családi nap.
 Egyéni beszélgetések (az óvodai napirend zavarása nélkül)
 Kérdőívek.
 Megbeszélések a szülői szervezet tagjaival
 Faliújság
8.1.8 A katolikus óvodai élet megszervezésének tevékenységei
Az óvodai élet megszervezése
Az óvodai nevelés csak a fenntartó által jóváhagyott helyi nevelési program alapján történhet és a
gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében
szervezhető meg. Az óvoda teljes nyitvatartási idejében (reggel 6-tól délután 17 óráig) a
gyermekek tevékenységét óvodapedagógus irányítja.
 Az óvoda helyi sajátosságait figyelembe véve történik az éves, havi, heti, napi szintű
tervezés;
 a fejlődés nyomon követése a gyermekek megismerését, fejlesztését tükrözi;
 a stratégiai dokumentumok harmonizálnak;
 a gondozás kiemelt szerepet kap a gyermekek önállóságának segítésében;
 az óvodai élet tervezése, szervezése során előtérbe kerülnek a párhuzamosan végezhető,
differenciált tevékenységek;
 a napirendet rugalmasság, részleges folyamatosság jellemzi, amelyben a játék kitüntetett
szerepet kap;
 a napirend és a hetirend összeállításakor az óvodapedagógus minden esetben figyelembe
veszi a helyi szokásokat és a gyermekek egyéni szükségleteit.
 A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermeknek.
 A gyermek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35
perces) csoportos foglalkozások, tevékenységek tervezésével, szervezésével valósítjuk
meg.
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A tevékenységek szervezeti formái
Az óvodai csoportok javasolt napirendje
A
tevékenység
A tevékenység megnevezése
időkerete
6:00-07:00
Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység.
07:00-12:00

12:00-15:00

15:00-17:00







Játék, párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységek.
Mindennapos frissítő mozgás, vagy tervszerűen kötött mozgás.
Gondozási feladatok, testápolás.
Tízórai, ima, étkezés előtt és után.
Hitre nevelés, ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések
végzése spontán és szervezett formában. Séta, kirándulás.
 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységek, játék a
szabad levegőn.
 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez
igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben
megvalósuló tanulás:
- vers, mese,
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,
- mozgás,
- a külső világ tevékeny megismerése, matematikai
tapasztalatok szerzése
- munka jellegű tevékenységek.
Gondozási feladatok, ebéd, ima, étkezés előtt és után.
Pihenés, alvás, ima, alvás előtt.
Gondozási feladatok, uzsonna, ima, étkezés előtt és után.
Játék, párhuzamosan végezhető tevékenységek a szülők érkezéséig.

A tevékenységek szervezeti formái
Párhuzamosan
végezhető Szervezett tevékenység
differenciált
tevékenységek
tervezése és szervezése
 Játék
 Hitre nevelés
 Vers, mese
 Mozgás
 Ének, zene, énekes játék,
 Mozgásos
játék
gyermektánc
(mindennapos mozgás)
 Rajzolás,
festés,
mintázás, kézimunka
 Mozgás
 A külső világ tevékeny
megismerése
 Matematikai
tartalmú
tapasztalatok
 Munka
jellegű
tevékenységek
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Tevékenységek formái
egyéni,
mikro csoportos,
frontális
a témakörnek és a
gyermekek fejlesztésének
megfelelően

Óvodánkban a vegyes és tiszta életkorú csoportok indítása egyaránt lehetséges.
Az óvoda kapcsolatai
Kapcsolat a szülőkkel, családdal
 kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,
 a családlátogatás, a gyermek családi környezetének megismerése,
 a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes
nyomon követését szolgálja,
 szülői értekezletek szervezése,
 honlap, faliújság,
 játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének
megteremtése,
 Kzös programok szervezése,
 Óvodai kézműves-„munka délelőttök” szervezése.
 A szülők elégedettségének mérése évente történik, az eredményeket figyelembe vesszük
az intézményi önértékelésben
Kapcsolatok az óvodai élet során
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Családsegítő Központtal,
Gyermekvédelmi szakemberekkel
Bölcsődével,
Családok Átmeneti Otthonával
Önkormányzattal
Pedagógiai Szakszolgálattal
Karitász-csoportokkal,
Máltai Szeretetszolgálattal,
Kisebbségi szervezetekkel,
Egészségügyi szervezetekkel,
Gyermekotthonokkal,
KPSZTI-el
Közművelődési intézményekkel
Görögkatolikus Egyházközséggel
Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolával,
Katolikus és nem katolikus óvodákkal,
Fenntartóval,

Kapcsolatok az óvodai élet után
o Iskolákkal
8.1.9 A katolikus óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai
Hitre nevelés
A keresztény óvoda olyan nevelési intézmény, melynek testülete elkötelezte magát
Krisztus egyházának, és ilyen szellemiségben nevelik a gyermekeket.
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért eredménye nagymértékben függ attól,
hogy az együttműködést sikerül-e kiépíteni és fenntartani a szülőkkel.
Célunk
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A keresztény nevelés alapvető célja a hit ébresztése és fejlesztése, az egész személyiség
gazdagítása, hogy a gyermek felnőtté válva képes legyen az elkötelezett döntésre, az
evangéliumi értékek szerinti életre.
Óvodánkban a kisgyermekek hitre nevelésének elsődleges célja a családi keresztény
nevelés támogatása vagy ennek híján a gyerekek elindítása a keresztény életre, valamint a
sajátos görögkatolikus vallási környezetismeret megalapozása.
Bátran szólítsák meg Jézust, alakuljon személyes irányulásuk a Mennyei Atya felé, és
örömmel imádkozzanak minden nap.
Jézus iránti szeretetüket a jóra való törekvésben, az áldozatvállalásban mutassák ki.
Érezzék meg, hogy mi keresztények mindannyian Isten nagy családjához tartozunk, és
Jézusban egymásnak testvérei vagyunk.

Feladataink



















Az óvoda nem vállalhatja át a családi hitre nevelés feladatainak megoldását, de igyekszünk
biztosítani, hogy az óvónőkben támaszt, segítőtársat találjanak a szülők gyermekük
neveléséhez.
Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy az egész intézmény működésére, szellemiségére a
nyitottság, az elfogadás, a szeretetteljes párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és megbecsülés
legyen jellemző.
Arra törekszünk, hogy olyan szeretetteljes, imádságos légkört teremtsünk, amelyben az
óvoda parochusa, lelkésze, az óvodapedagógusok, dajkák figyelmes szeretetén keresztül a
gyerekek ráérezhetnek Isten jelenlétére; megtapasztalhatják, mi a jézusi megbocsátás és
szeretet; s ezeken az élményeken keresztül fejlődik bennük és kap motivációkat a
hitkészség.
Óvodánkban a vallásos élményekkel a gyerekek természetes vallásos érzelmeit próbáljuk
ébresztgetni, erősíteni.
Ismerkedjenek meg a gyerekek a templomi környezettel, berendezésekkel,
szimbólumokkal.
Ismerjék és használják a görögkatolikus köszönést.
Az egyházi ünnepkör szerint ismerkedjenek az ünnepekhez kapcsolódó bibliai
tartalommal.
Ismerjék meg az imádság különböző formáit / bűnbánó, hálaadó, kérő, dicsérő, közbenjáró/
Tudjanak rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, a természet változásaira, mint Isten
alkotására.
Tudják elfogadni egymást olyannak, amilyennek Isten teremtette őket, a társuk másságát,
a megszokottól eltérő tulajdonságaival együtt.
Tudjanak elcsendesedni, ráhangolódni Isten Igéjének meghallgatására.
Vegyenek részt aktívan az egyes témák feldolgozásában, dramatizálásában, vizuális
megjelenítésében
Ismerkedjenek az egyházi zenével, használják a megtanult keresztény óvodás énekeket
hangulatuk, érzelmeik kifejezésére is.
Versenyjátékokban egészséges versenyszellem alakuljon ki, a gyengébbek segítése,
ösztönzése által
A keresztény hitélet megtapasztaltatása az óvodai élet során (felebaráti szeretet,
jócselekedet, megbocsátás, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség)
Görög katolikus ünnepeink lelkületének, tartalmának megélése, lelki perceken való
átélése.
Az épület dekorációjában kiemelt szerepet kapjanak görögkatolikus jelképeink (kereszt,
ikonok)
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Tartalom
Napi:
 étkezés előtti, étkezés utáni ima: tízórai, ebéd, uzsonna előtt és után minden alkalommal
imádkozunk
 délutáni pihenés előtti ima: lefekvés előtt minden nap imádkozunk
 köszönési mód: görögkatolikus köszöntésünket használjuk a gyermekek reggeli fogadásakor,
amikor hazamennek, és ha felnőtt lép a csoportszobába
Heti:
 az iskolalelkész, parochus tart hittan foglakozásokat minden csoportban;
 hetente legalább 1 alkalommal lelki percekben imádkozunk, beszélgetünk. A lelki percekhez
megteremtjük minden alkalommal az elcsendesedés, ráhangolódás lehetőségét. Éreztetjük,
hogy most különleges, a szokásostól eltérő élményben lesz részük.
Havi:
 egyházi-, óvodai ünnepek, jeles napok
Ünneplés, keresztény ünneplés
„Az ünnepléshez ünneplőbe öltözünk. Ez azonban nem a legjobb ruhát jelenti, hanem azt a
lelkületet, ahogyan ezekre az ünnepi percekre magunkat is felkészítjük és a gyerekeket is
hozzászoktatjuk.” /Czárán Eszter/
Célunk


A gyermekek érzelmeinek, lelkületének gazdagítása az ünnep belső tartalmával és
külsőségeivel.

Feladataink





Az ünneplést elő kell készíteni és le kell zárni. Törekszünk arra, hogy a gyerekek
mindezeknek aktív részesei legyenek, átélhessék azok örömét.
Arra próbáljuk őket rávezetni, hogy az igazán értékes ajándék az, ami saját magunkból
fakad (ajándékozhatunk verset, éneket, rajzot, ölelést, simogatást, mosolyt,…stb.)
Az egyházi ünnepeket az iskolalelkész foglalkozásainak kertében tartjuk meg és a lelki
percek segítségével mélyítjük el.
Az egyházi ünnepek mellett megemlékezünk jeles napokról és óvodai ünnepeinkről.

Egyházi, óvodai ünnepeink, jeles napok
Ősz
Időpont
szeptember 08.
szeptember 14.
október 01.
október 05.
november 01. 02.
november 08.
november 15.
október-november

Ünnep, jeles nap
Szűz Mária születése, Kisboldogasszony
Szent Kereszt felmagasztalása
Szűz Mária oltalma
Állatok világnapja
Mindenszentek, halottak napja
Szent Mihály és Gábor főangyalok
Karácsony előtti bűnbánati időszak kezdete
Egészségnap a szülőkkel
39

november 21.

Szűz Mária bevezetése a templomba

Tél
Időpont
december 06.
az advent egyik péntekje
december
december 25-26-27.
január 06.
február 02.
Vízkereszttől vajhagyó vasárnapig
Húsvét előtt 7. hét

Ünnep, jeles nap
Szent Miklós Püspök
Adventi gyertyagyújtás Szolnok város főterén
Karácsonyi barkácsolás, „munka délelőtt” a szülőkkel
Jézus Krisztus születése
Jézus megkeresztelése, vízszentelés
Jézus bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő
Farsangi mulatság
Nagyböjt kezdete

Tavasz
Időpont
Ünnep, jeles nap
március 15.
Nemzeti Ünnep
Húsvét előtti vasárnap
Virágvasárnap, Jézus bevonulása Jeruzsálembe
március 22.
Víz világnapja
március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Mária örömhírvétele
(március-április)
Húsvét
április 22
Föld napja
április 23.
Szent György napja, búzaszentelés
május első vasárnapjához közeli Anyák napja
napokon
május 10.
Madarak fák napja
Május utolsó hete
Gyermeknap
Pünkösd előtti csütörtök
Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetele
(május-június)
Pünkösd
Nyár
Időpont
június

Ünnep, jeles nap
Évzáró gálaműsor, ballagás
Hálaadás, a ballagó gyermekek megáldása

Játék
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés
leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a
kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan
és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából
származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű
tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó
tevékenységgé.
A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az
óvodapedagógus.
Célunk
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A játék segítségével keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni
tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermekek nevelése.
Tapasztalatszerzés élményének átélése, feszültségek felszínre hozatala, feloldása.

Feladataink
 Az óvodapedagógus utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad
játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé
lesz, ha a játékfolyamat elakad. Az óvodapedagógus jelenléte teszi lehetővé a
gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is.
 A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását
segítő anyagokra, eszközökre, játékszerekre van szükség. Az óvoda és az
óvodapedagógus feladata, hogy megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és
élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz.
 A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,
elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő
tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együtt játszásával, támogató, serkentő,
ösztönző magatartásával, indirekt reakcióival éri el.
 Az óvodában előtérbe kell helyezni a szabad játék túlsúlyának érvényesülését. A játék
kiemelt jelentőségének az óvoda napirendjében, időbeosztásában, továbbá a játékos
tevékenységszervezésben is meg kell mutatkoznia.
 Szükségszerű az óvodapedagógus beavatkozása a szabad játékba, ha a gyermekek
veszélyeztetik egymás testi épségét, vagy ha agresszívak egymással, vagy szóbeli
kommunikációjuk nem megfelelő.
 Az óvodapedagógus mindent megtesz annak érdekében, hogy óvodásaink a játék során
törekedjenek az igazságosságra, kialakuljon szabálytudatuk, önérvényesítési
törekvésük, a közösségi érdek egyensúlyban legyen, becsüljék meg egymás munkáját,
kölcsönösen segítsenek egymásnak és így jussanak sikerélményhez.
A játék formái, tartalma
A gyakorlójáték során az adott tevékenység örömét éli át a gyermek.
A mozgások és a hangok játékos ismételgetése leginkább a 3-4 évesekre jellemző, segítik a beszédés a finommotorika fejlődését. A gyakorlójáték elemei fellelhetők a többi játékfajtában is.
A konstruáló (építő) játék alkotó kedvet ébreszt, fejleszti a problémamegoldó gondolkodást és a
kézügyességet. E játék során a gyermek eljut az előzetes elképzelés nélküli építéstől a határozott
cél és terv alapján történő építésig.
A szerepjáték az óvodáskor legjellemzőbb játékfajtája, a világ megismerésének és az életre való
felkészülésnek egyik legfontosabb eszköze. A gyermek a játék során a kiválasztott szerepek
átélésével levezeti félelmeit, szorongásait. Utánozza a környezetében élőket, azonosul velük.
Valóságos mozzanatokat játszik el, saját vágyait belevetítve azokba. Kiváltja a gyermekből a
társak iránti igényt. A szerepjáték kialakulhat gyakorlójátékból, vagy építőjátékból is. A
nagyobbak (6-7 éves kor) már önállóan, kiosztott szerepek és szabályok alapján játszanak.
A dramatikus játékban a gyermekek olyan meséket, történeteket és élményeket játszanak el,
amelyek érzelmileg hatással vannak rájuk. A dramatizáláshoz, bábozáshoz élményszerű, kifejező
mese- illetve versmondással, esztétikus bábokkal, jelmezekkel igyekszünk kedvet ébreszteni.
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A szabályjáték pontos, meghatározott szabályok alapján zajlik, ezek betartását a gyermekek
önként vállalják. A játék örömét a növekvő feszültség és megnyugvás váltakozása adja
.
A barkácsolás játék és munkatevékenység is. Elkészítjük a különböző játékokhoz, díszekhez
szükséges eszközöket, kellékeket.
Fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:







A gyermekek képesek hosszabb időn keresztül egy-egy játék témában együttesen részt
venni.
A környezetükben megfigyelt, tapasztalt jelenségeket képesek feldolgozni és újra alkotni.
Életkorának megfelelő játékot választ magának.
Önállóan kezdeményeznek szerep- és szabályjátékokat. Elosztják a szerepeket, betartják a
szabályokat. Kedvezőtlen szerepeket, szabályokat is vállalnak.
Ismert meséket báboznak, dramatizálnak.
Egyszerűbb kiegészítő eszközöket önállóan is készítenek, játékukban felhasználják azt.

Verselés, mesélés
A többnyire játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a
gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez. Ezek ritmusukkal, a mozdulatok és
szavak egységével a gyermeknek érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak.
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot
kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
A mese – képi és konkrét formában – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ
legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges, megfelelő viselkedésformákat.
A mese különösen alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására.
Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál. A tárgyi világot
is megelevenítő, átlelkesítő szemléletmódja, és az ehhez társuló, a szigorú ok-okozati
kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszt a mélyebb
értelemben vett pszichikus realitásra és a külvilágra irányított megismerési törekvésekre.
A mesélővel való személyes kapcsolatban a gyermek nagy érzelmi biztonságban érzi magát, s a
játéktevékenységhez hasonlóan a mesehallgatás elengedett intim állapotában eleven, belső
képvilágot jelenít meg. A belső képalkotásnak ez a folyamata a gyermeki élményfeldolgozás egyik
legfontosabb formája.
A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő kombinálása
az önkifejezés egyik módja.
A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a kisgyermek mentális higiénéjének
elmaradhatatlan eleme.
Az óvodában a népi, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van.
Célunk





A kiválasztott mesékkel, versekkel, mondókákkal, a gyermekek érzelmi, az értelmi,
erkölcsi fejlődése, fejlesztése, pozitív személyiségjegyeinek megalapozása.
Keresztény erkölcsi elvek, szabályok indirekt módon való közvetítése.
Bibliai történetek, szentek életének történetével való ismerkedés, életkoruknak, értelmi
képességeiknek megfelelően.
Anyanyelvünk, irodalmunk megszerettetése.

Feladataink
42



















Mindennapos mondókázás, verselés, mesélés,
mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése,
irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül,
érzelmi, esztétikai nevelés,
közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével, az
esetleges nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is,
bábozás, dramatizálás: óvodapedagógus bábjátéka, kommunikáció, gyermek
bábjátéka, bábkészítő tevékenység,
testséma fejlesztés, szerepazonosulás, metakommunikáció használata,
önálló versmondásra, mesélésre ösztönzés,
nemzeti, keresztényi tudat erősítése,
bibliai történetek hallgatása,
a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés,
saját vers- és mesealkotásra, annak mozgással, ábrázolással történő kifejezésére
ösztönzés,
néphagyományok, népszokások megszerettetése,
viselkedésformák kialakítása,
mozgással kísért mondókák, versek megismertetése,
érthető cselekményű mesék választása,
vidám, humoros alkotások mondása,

A verselés, mesélés tartalma
Elsősorban magyar népi, illetve műalkotások:
Mondókák, kiolvasók, állatmesék, láncmesék, felelgetős mesemondókák, hosszabb versek, verses
mesék, tündérmesék, hosszabb prózák, elbeszélések, történetek. Kortárs irodalmi művek /versek,
mesék/, népmesék.
„Kárpát-medence” gyermekversei, mondókái, meséi.
Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén












Képessé válnak a pozitív és negatív érzelmek pontos elhatárolására.
Szívesen hallgatnak mesét, kérik a mesék ismétlését.
Emlékezetük, képzeletük, figyelmük, gondolkodásuk olyan fejlettségű, hogy képesek az
irodalmi élmények befogadására, feldolgozására, visszaadására.
Tudnak tiszta kiejtéssel 3-4 mondókát, kiolvasót, 10-12 verset fejből elmondani.
Önálló verselésre, mesemondásra vállalkoznak.
Segítsenek a mesemondás, verselés helyének, feltételeinek kialakításában.
Kedvenc mesehőseik történetei megjelennek játékukban /bábozásban, dramatizálásban,
szerepjátékukban/.
Használják mesélés közben a mesei szavakat, számokat, kifejezéseket, fordulatokat.
Gondosan bánnak a könyvekkel és leporellókkal.
Észreveszik az összefüggéseket.
Szívesen vállalkoznak dramatizálásra.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
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A zene fogékonnyá tesz a ”szép” befogadására, ösztönöz a ”szép” létrehozására. Általa
kifejezhetjük és közvetíthetjük érzelmeinket. Esztétikai élmény részesei lehetünk, akár
előadóként, akár hallgatóként éljük át a dal, a zene gyönyörűségét.
Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az
éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermeknek, egyben felkeltik zenei
érdeklődését, formálják zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös énekzenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös
éneklés örömét. A népdalok éneklése, hallgatása, a gyermek-, néptáncok és népi játékok, a
hagyományok megismerését, tovább élését segítik. Az óvodai ének-zenei nevelés feladatainak
eredményes megvalósítása megalapozza, elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos eszközül
szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (az egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás,
mozgás) és zenei kreativitásának alakításában.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi
nevelés esetében a gyermekek nemzetiségi hovatartozását is.
Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta spontán
utánzásával.
Célunk






A zenei érdeklődés felkeltése, a közös éneklés, a dalos játékok megszerettetése.
Zenei ízlésformálás a zenei élményeken és tevékenységeken keresztül.
A zene iránti érdeklődés felkeltése, befogadásra való képesség megalapozása.
A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, éneklési készségének, harmonikus, szép
mozgásának fejlesztése.
A görögkatolikus és népi kultúra különböző területeinek hagyományőrzésével a zenei
képességek fejlesztésén túl, zenét értő és szerető, egészséges lelkű, kulturált, boldog
emberré nevelés.

Feladataink
















Magyar népdalok megismerése, éneklése, hallgatása, élménynyújtás,
a főhangsúlyos magyar beszéd erősítése,
gyermek néptáncok, gyermektáncok, népi játékok, hagyományok megismertetése,
találjunk ki adott szöveghez új ritmusokat, dallamot,
igényes zenei és zenehallgatási valamint művészeti alkotások kiválasztása, figyelembe
véve a gyermek nemzetiségi hovatartozását,
zenei képességek fejlesztése (egyenletes lüktetés, ritmus, dallam, hallás, mozgás),
zenélés, éneklés legyen a mindennapi tevékenység része, a felnőtt minta spontán
utánzásával,
oldott, nyugodt légkör megteremtése,
gátlások oldása, képzeletük, alkotókedvük fejlesztése,
zenei kreativitás alakítása (kitalált ritmusok, dalok, tánclépések),
tudatos, tervszerű zenei anyag összeállítása figyelembe véve a gyermekek életkorát és
igényét (népi gyermekjátékok, mondókák, dalok, népmesék komplexitására törekvés),
az óvodapedagógus énekhangja példaértékű legyen,
gyermekek megismertetése görögkatolikus, egyházi énekekkel,
zenehallgatáson keresztül a gyermekek dalkincs anyagának gazdagítása,
Igényes zenei kultúrát képviselő dalok, dalos játékok, mondókák kiválogatása, ezek
összeállítása az életkornak és az adott csoport: képességszintjének megfelelően.
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Tartalom
Népi mondókák
A mondókák egy része a gyermek és a felnőtt között zajló kétszemélyes, főként ölbeli játék
(tapsoltató, höcögtető, csiklandozó, stb.), másik részük kiszámoló, de a természethez, időjáráshoz,
növényekhez és állatokhoz kapcsolódó mondókák is jelentős részét képezik az óvodai mondóka
anyagnak.
A mondókázást ritmikus mozgással kötjük össze. Kezdetben mi irányítjuk, segítjük a gyermek
mozdulatait ölbeli játékban, később egyedül is képessé válik az egyenletes, ritmikus mozgásra.
A mondókák fejlesztik a ritmusérzéket és segítik a beszédkedv felkeltését.
Dalos játékok
A zenei nevelés keretén belül elsősorban népszokásokkal, néphagyományokkal ismerkednek a
gyermekek. Feladatunknak tartjuk ezek tiszteletben tartását, őrzését, ápolását.
Az óvodai dalanyag jelentős részét a természettel, állatokkal, növényekkel kapcsolatos, ill. a
társadalmi és történelmi eseményeket felidéző népi dalos játékok alkotják (kapus, párválasztó,
vonuló, kiforduló, játékba hívő, naphívogató, esőváró, stb.). A dalos játékok dallamát,
cselekményét megismertetjük a gyermekekkel, akik azt eljátsszák, eltáncolják.
A játékok közül sokban még nem találkozunk kifejezett tánccal, de pl. a páros forgó, a ki- és
befordulás, a kör mozgása már táncos elem. A vonulós, bújós játékok, páros vonulások, majd a
párcserélő játékok már határozott táncos mozgást mutatnak. A játékon túl fejlesztjük a gyermekek
mozgáskultúráját, tánckultúráját, kielégítjük ritmikus mozgásigényüket. Mozgás közben fejlődik
értelmi képességük, térérzékük, alkalmazkodási képességük is. Gazdagodik esztétikai érzékük,
érzelmi életük. A játékok kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlettségi
szintjét.
Műdalok
Az ismert szerzők által komponált dalokat, megzenésített verseket az évszakokhoz, ünnepi
alkalmakhoz kötve ismertetjük meg a gyermekekkel. A dal kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy
témájában, hangterjedelmében, ritmusában megfeleljen a 3-7 éves korosztály zenei képességeinek.
Zenehallgatás
A gyermekek közvetlen környezetükből, elsősorban családjukból sokfajta, gyakran értéktelen
zenét fogadnak be. Feladatunk, hogy tőlünk, óvodapedagógusoktól, értékes, esztétikai élményt
jelentő énekeket vagy hangszeres zenét halljanak, kifogástalan előadásban. Mivel a kicsik
figyelme rövid terjedelmű, kezdetben egyszerű, rövid népi és műdalokat énekelünk, eljuttatva őket
a több versszakos, hosszabb, sokfajta érzelmeket tükröző művek befogadásához, figyelmes végig
hallgatásához. A hangszerekkel való ismerkedés nagy élményt nyújt a gyermekeknek. Általuk
használható, főleg ritmushangszerek használatára törekszünk. Egyszerű hangszereket közösen is
készítünk.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi,
etnikai, kisebbségi nevelés esetén a gyermek hovatartozását.
Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén




Tudjanak természetes tempóban járni, segítség nélkül tempót tartani.
Énekeljenek hat hangterjedelmű dalokat.
Felelgetős dalt énekeljenek társaikkal, vagy a csoporttal.
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Énekeljenek vissza dallamot.
Különböztessék meg a halk – hangos, magas – mély, gyors – lassú fogalom párokat
dallamban, ritmusban.
Cselekvéssel fejezzék ki a dalritmust és az egyenletes lüktetést.
Tudjanak egyszerű táncos mozgásokat végezni helyes testtartással.
Törekedjenek a tiszta éneklésre.
Figyelmesen hallgassák a bemutatott zenét, és a liturgikus énekeket.
Énekeljenek alkalmi dalokat, ünnepekhez kapcsolódva.
Ismerjék fel dallammotívum alapján az ismert dalt.
Ismerjenek néhány térforma alakítási lehetőséget. /csigavonal, kör/
Találjanak ki dallamhoz mozgást, játékot, tánclépéseket.

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
Óvodánkban minden nap biztosítjuk a tevékenység lehetőségét. A rajzolás, festés, mintázás, építés,
képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a
népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a
gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
Az óvodapedagógus az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, változatos
eszközöket biztosít. Maga a tevékenység, s ennek öröme a fontos, valamint az igény kialakítása az
alkotásra, a kreatív önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények
befogadására.
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-plasztikai
kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek alakulását, a gyermeki
élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermekek tér-forma és szín
képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai érzékenységük, szép iránti
nyitottságuk, igényességük alakítását.
Célunk


A természettel, a környezettel szoros kapcsolatban a vizuális tevékenységek gazdag,
sokszínű technikáival, önkifejező, az öröm, a rácsodálkozás képességeit kifejező
gyermekek nevelése.

Feladataink
 Az óvodapedagógus feladata megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a
különböző anyagokkal, a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai
alapelemeivel és eljárásaival.
 Megfelelő helyet, időt és eszközt biztosítunk a gyermekek számára.
 Az ábrázolás alapeszközeit (ceruza, zsírkréta) gyermekek által elérhető helyen tartjuk.
 Párhuzamosan végezhető tevékenységként lehetőséget adunk a szabad alkotásra.
 Megtanítjuk az ábrázoló tevékenységgel kapcsolatos higiéniai szokásokat: hosszú ujjú ruha
feltűrése, védőkötény használata, kézmosás, védő asztalterítő.
 A higiéniás szokások betartását figyelemmel kísérjük.
 Az eszközök célszerű, biztonságos, takarékos, kreatív használatára szoktatjuk a
gyermekeket.
 A gyermekek által létrehozott alkotást pozitívan értékeljük, elfogadjuk.
 Ösztönözzük a gyermekeket a színek széles skálájának használatára.
 Az 5 – 6 - 7 éves gyermekeknek saját gyűjtődossziét biztosítunk.
 A váratlan eseményeken alapuló ábrázolási kedvet rugalmasan kezeljük.
 Az udvaron is megteremtjük a lehetőséget az alkotásra.
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Támogatjuk a gyermekek kezdeményezését csoportos alkotásra.
Balkezes gyermeket nem erőltetünk jobb kézzel való munkálkodásra.
Az ábrázolás során különösen figyelünk a diszgráfia tüneteire, észlelésekor jelezzük a
pszichológus felé.
Nagy odafigyelést tanúsítunk a helyes ceruzafogás iránt.
Mintázáshoz többféle anyagot is használunk (vizes homok, gyurma, agyag, gipsz).
A mintázási kedvet különböző természetes anyagokkal, kiegészítőkkel növeljük (termések,
magvak, fűszerek, szárított és préselt növények).
A csoportszoba, öltöző, mosdó és folyosó esztétikumának alakítása és fenntartása során
formáljuk a gyermekek ízlését, környezettudatos szemléletét.
A gyermekmunkákat rendszeresen kiállítjuk a csoportok vizuális falán.

Tartalom
 természeti-társadalmi környezet témái
 magyar és nemzetiségi népi kultúra témái, forma, szín, anyag használata
 műalkotások témái
 vallásos tapasztalatok, jelképek témái
 építés, képalakítás, plasztikai munkák
A gyermekek változatos technikákkal és anyagokkal ismerkednek meg:
Építés, képkialakítás, plasztikai munkák: festés (ujj, ecset, nyomat, stb.), rajzolás (ceruza,
zsírkréta, filctoll, kréta, stb.), tépés, hajtogatás, mozaikkészítés, vágás, ragasztás, varrás, fűzés,
szövés, fonás, mintázás, karcolás, gipszöntés,(gyurma, lisztgyurma, agyag), sütés, bábkészítés,
ismerkedés műalkotásokkal, népművészeti elemekkel.
A környezet megismerése, kulturális és vallásos tevékenységek során szerzett tapasztalatok, az
átélt élmények beépülnek. A gyermek a természeti-társadalmi környezetében hozzá érzelmileg
közelálló témákat jeleníti meg alkotásaiban.
A természetes anyagok esztétikailag értékesebbek, más minőséget hordoznak, mint a műanyagok,
ezt mindig előtérbe kell helyezni. Ugyanakkor szükségszerűen figyelembe kell vennünk a városi
beszerzés anyagi költségeit, a családok lehetőségeit. Nagyon fontos a forma és színképzetek
kialakítása. A gyermeki fantáziát és belső képi világot sémákkal nem kötjük meg. Lehetőséget
teremtünk az elkészült munkák kiállítására faliújságon, hiszen ez a gyermekeket nagyban ösztönzi
a további munkára. Amit készítenek az a játék kelléke is lehet.
Ha sikerélménnyel párosul a vizuális nevelés nő az önbizalmuk, erősödik a feladattudatuk, fejlődik
esztétikai érzékük, látási, tapintási, mozgási érzékelésük összerendeződik, fejlődik
megfigyelőképességük és kreativitásuk, gazdagodik fantáziaviláguk.
Az elkészült eredményt nem rangsoroljuk, minősítés csak pozitív lehet, a legfontosabb, hogy a
gyermekek eljussanak az ábrázolás élményéhez, legyen bennük az alkotás öröme, díszítőkedv.
Az alkotó tevékenység során fejlődnek a gyermek verbális, és nem verbális megnyilatkozásai,
hiszen a beszéd mellett az ábrázolás is egy önkifejezési mód, közlő nyelv. Bővül a szókincs,
élmények megbeszélése, az ábrázoltak szóbeli elmondása, eszközök, anyagok megnevezésével.
Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén






Megfelelő a finommotorikus képességük, nem görcsös, biztos a vonalvezetésük.
Szívesen alkossanak közösen a többi kisgyermekkel, ötletet, javaslatot saját döntésük
alapján mérlegeljék, legyenek kreatívak.
Helyesen fogják és használják a ceruzát, ecsetet, ollót, az eszközöket jártasság, készség
szinten kezeljék.
Mondanivalójukat vizuálisan tudják kifejezni.
Nevezzék meg a színeket / sötét – világos árnyalatait /
47











Vegyenek részt a tér rendezésében.
Tudjanak megfigyelés után formát mintázni.
Díszítsenek tárgyakat saját elképzeléseik alapján
Tudjanak kifejezni elemi térviszonyokat.
Hangsúlyozzák alkotásaikban a jellemző jegyeket, formákat.
Emberábrázolásban jelenítsék meg a részformákat, egyszerű mozgásformákat.
Rendelkezzenek koordinált szem és kézmozgással.
Mondjanak véleményt társaik és saját munkáikról.
Önállóan és csoportos munkában készítsenek egyszerű játékokat /kellékek, modellek
stb./

Mozgás
A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó
mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának,
formálásának és fejlesztésének eszközei.
Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek
tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű,
változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges
elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása.
A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a
kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek
befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését.
Fontos szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik,
kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.
A spontán, a szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységeket kiegészítik az irányított
mozgásos tevékenységek. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb
tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – a pozitív énkép,
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció,
problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.
A spontán – a játékban, azon belül a szabad játékban – megjelenő mozgásos tevékenységeknek,
az egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és
képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. Törekedni
kell a szabad levegő kihasználására.
A test Isten ajándéka, s mint ilyet óvni, védeni kell, s erre meg kell tanítani a gyermeket is.
Célunk


A testi képességek fejlesztésével az egészségesen fejlett, a mozgást igénylő és szerető,
életvidám, de ugyanakkor fegyelmezett ember nevelésének megalapozása.

Feladataink







Az óvodai élet minden napján, minden gyermek számára a spontán mozgásos
tevékenységek lehetőségének biztosítása.
A testi képességek fejlesztése, ezek:
koordinációs képességek fejlesztése (egyensúlyérzékelés, izomérzékelés, téri tájékozódás,
távolságbecslés, ritmus- és tempóérzék, iram- és időérzék, finom koordináció)
hajlékonyság fejlesztése (izom- és ízületi hajlékonyság)
kondicionális képességek fejlesztése (erő, ügyesség, állóképesség, gyorsaság, stb.)
Helyes testtartás alakítása.
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Mozgásra inspiráló biztonságos környezet kialakítása.
A gyermekek mozgáskedvének megőrzése, illetve szükség esetén felkeltése.
A mozgásos tevékenység pozitív megerősítése.
A baleset elkerülése érdekében a mozgástevékenység szabályainak kialakítása a
gyermekekkel közösen, majd fokozott betartatása.
A gyermekek életkorához és egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos tevékenységre
inspiráló eszközök kiválasztása, folyamatos cseréje.
A testnevelés-foglalkozások anyagának összeállítása, figyelembe véve a csoport és az
egyéni fejlettség aktuális állapotát.
A játék, játékosság elsődlegességének tiszteletben tartása a foglalkozásokon.
Tiszta, jó levegő biztosítása a csoportszobában, tornaszobában.
Az atlétikai gyakorlatok (futások, ugrások, dobások) lehetőség szerint az udvarra történő
szervezése.
Szükség esetén a dajka segítségének igénybevétele.
Odafigyelés a gyermekek optimális terhelésére.
A napi tevékenységek részeként a mindennapos, 5-10 perces frissítő mozgás tervezése
során elsődlegességet biztosítunk a mozgásos játékoknak.
Kiemelt prevenciós feladatok megvalósítása: nagymozgás fejlesztés, egyensúlyérzék
fejlesztés, szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése, testséma fejlesztés, térpercepciófejlesztés, finommotorika - fejlesztés, keresztcsatornák fejlesztése.
A társakkal végzett együttmozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek énhatárainak,
a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció képessége fejlődésének
elősegítése

Tartalom
A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játék jellegű főgyakorlatokból tevődik
össze. Alapja Dr. Tóthszöllősiné Varga Tünde: Mozgásfejlesztés az óvodában című könyve, mely
ötleteket ad a tematikára és módszertanra is.
A (2,5)3 - 4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért leginkább
a csúszáshoz, bújáshoz, mászáshoz szükséges eszközöket kell biztosítanunk a csoportszobában is.
Ezek az eszközök lehetnek, textil alagút, de akár tornaszőnyegek és a csoportszoba asztalai is
felhasználhatók erre a célra. Ebben az életkorban a gyermekek gyakran kezdeményeznek csúszómászó- bújójátékokat. Gondoljunk csak a kicsik által kedvelt, asztal alatt bujkáló állatokat utánzó
játékra.
4 - 5 éves korban nagyobb hangsúlyt kap a szem-kéz, szem- láb koordináció, egyensúlyérzék
fejlesztése, a tér mozgásos megismerése. A szem- kéz, szem-láb koordináció fejlesztését
szolgálják a különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötelezés, valamint a
manipulációs barkácsoló tevékenységek is.
Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a belső fülben lévő vesztibuláris központ
spontán ingerlésével történik, hintázó, ringató, pörgő mozgások közben. Erre a célra nagyon jól
használhatók, különböző hinták, a Body Roll, a füles labda, az ugróasztal, a lépegető, az
elefánttalp.
5 – 6 - 7 (8) éves korban az észlelés, a keresztcsatornák és a finommotorika fejlesztésére kell a
legnagyobb hangsúlyt fektetni. A játékban nagyon sok lehetőség nyílik ennek a spontán
fejlesztésére, például ábrázolási technikák gyakorlása: tépés, vágás, varrás, apró gyöngy fűzése,
kicsi elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás.
Ezekhez a tevékenységekhez a helyet az óvoda tornaszobájában is tudunk biztosítani.
Az udvari játék, mozgás serkentésére minden fejlettségi szinthez gondoskodunk eszközről és
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lehetőségről, így minden kisgyermek saját szabad választása alapján tevékenykedhet. Mászásra,
bújásra késztetheti a gyermekeket például a „bújókacső”.
A bátorság, ügyesség, erőnlét kipróbálását teszi lehetővé a több- funkciós mászófal. A
labdajátékok sokaságát választhatják, például kosárra dobás, foci, kidobós. Ezeken kívül az
óvónők kreativitása szab csak határt a sokféle egyedi játéknak, eszköznek.
Mozgáskotta program alkalmazása.
Fejlődés várható eredményei óvodáskor végén:












Sajátítsák el a természetes mozgások elemeit /fejemelés, kúszás–mászás, ülés–állás, járásfutás/.
Tegyenek különbséget a harmonikus összerendezett járás, futás tevékenységeiben.
Ismerjék a vezényszavakat, tudjon a hallottak szerint cselekedni.
Tartsák be és kövesse az adott szabályokat.
Mozgás közben tudjanak irányt változtatni, jobbra, balra, hátra fordulatot tenni, az irányok
megnevezésével.
Legyenek képesek sor – köralkotásokra.
Egyensúlyozzanak egy lábon valamint különböző szereken emelt magasságban két lábon.
Tudjanak egy- és páros lábon szökdelni.
Ugorjanak át kisebb akadályokat.
Tudjanak labdát dobni, megfogni, gurítani vele célozni.
A mozgásokban legyenek kitartóak.

Külső világ tevékeny megismerése
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természetiemberi-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.
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok,
szokások, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.
A gyermek a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek
is birtokába jut és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Felismeri a mennyiségi, alaki,
nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezet tevékeny
megismerését. Biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett
tapasztalat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak
alakítására. Segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a
kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében
helyezzen hangsúlyt a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására.
Célunk




A természeti és társadalmi környezetről szerzett tapasztalatok, élmények, természeti
jelenségek, tárgyak, növények és állatfajok apró csodáinak felfedeztetésével,
élményszerű átélésével, érzelmileg kötődő, a környezettel harmonikusan élő
gyermekek nevelése.
A haza szeretetére, népi kultúra iránti tiszteletre nevelés, szülőföldhöz való kötődés,
értékek és hagyományok ápolásával. Ezen értékek ápolására, védelmére nevelés.
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Az új ismereteket a gyermekek spontán érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire,
megismerési vágyára építjük, illetve élményeikre, tapasztalataikra támaszkodunk.
Lehetővé tesszük a gyermek számára a környezet tevékeny megismerését.
Keresztény értékek kialakítása, megerősítése, megőrzése.
Elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket biztosítunk a spontán és szervezett tapasztalatés ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítására.
Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs
kapcsolatokban és a környezet alakításában, továbbá a fenntartható fejlődés érdekében
hangsúlyosan kezeljük a környezettudatos magatartásformálás alapozását, kialakítását.
A gyermekek meglévő tapasztalataira támaszkodva új ismeretek nyújtása, meglévő
ismeretek mélyítése, összefüggések keresése, ok-okozati viszonyok megláttatása.
Törekedünk a komplexitásra, a felfedező és alkotókedv kibontakoztatására, differenciált
fejlesztésre.
Témaválasztásánál figyelembe vesszük a lakóhely, a környezet sajátosságait.(pl.: a
családokban kiemelt szerepe van a főzésnek, gyermekgondozásnak)
Módszereinket, eszközeinket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk: megfigyelés,
játékos tevékenységek, szenzitív játékok, gondolkodtató kérdésekkel problémahelyzet
előidézése, kísérletezés, vizsgálat.
Ünnepélyek és hagyományőrzés formájában közvetítjük az egyetemes, nemzeti kultúra
értékeit, hagyományait.
Megtanítjuk felfedezni a környezet szépségét, harmóniáját.
Megláttatjuk az összefüggéseket és az ok-okozati viszonyokat.
A környezet és természet romlásának, pusztulásának példáit is megmutatjuk.
Megismertetjük a környezetvédelem alapjait: a föld, a levegő, a víz, a növény- és állatvilág,
valamint a tájvédelem meghatározó szerepét.
Környezetbarát szokások megalapozása, például takarékoskodás a vízzel, árammal, papírral,
ill. a hulladékkezelés, szelektálás.
Biztosítjuk az ismeretek sokszínű gyakorlását, alkalmazását.
Az udvaron zöldséges, gyógynövényes kiskertet gondozunk.
Növények, állatok fejlődéséről, gondozásáról, hasznáról ismereteket nyújtunk.
Kirándulásokon természeti kincsek gyűjtésére motiválunk (lehullott termések, levelek,
magok, tollak, fakérgek, kagylók, csigaházak, kőzetdarabok, kavicsok).
Az óvoda közvetlen környékére sétákat szervezünk, megismertetjük a helyet, ahol az óvoda
található, a helyet, ahol élünk.
Elemi közlekedési szabályokat gyakoroltatunk, közlekedési eszközökkel ismertetjük meg a
gyermekeket.
Elősegítjük a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a
kortárskapcsolatokban és a környezet alakításában.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végén






Tudják az évszakok neveit, jellemzőit, napszakokat, a hét napjait.
Tudják személyi adataikat, életkorukat, lakcímüket stb.
Nevezzék meg saját testrészeiket, érzékszerveiket.
Helyezzék főbb csoportjaikba az élőlényeket /ember, állat, növény/.
Vegyenek részt elemi természetvédelmi tevékenységekben / téli madárvédelem, az élőlények
óvása, szelektív hulladékgyűjtés/.
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Ismerjék a környezetükben lévő épületek funkcióit.
Nevezzék meg a közlekedés eszközeit, néhány alapvető szabályát.
Ismerjék a színeket.
Jól használják a megismert kifejezéseket.

Matematikai tapasztalatok
Környezetünk megismerésének részeként fel kell dolgoznunk a mennyiségi és a formai
összefüggésekkel kapcsolatos élményeket és az adódó problémahelyzetek megoldása során a
gyerekek új oldalról ismerik meg az őket körülvevő világot.
Célunk
 A gyerekek igényeihez igazodva játékos formában ismerjék meg az őket körülvevő
teremtett világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseit.
Feladataink
 A matematika iránti érdeklődés felkeltése. Az ok-okozati összefüggések felismertetése, a
logikus gondolkozás megalapozása. E megismerési folyamatban matematikai
tapasztalatok szerzésével matematikai fogalmakat ismerjenek meg.
 A játék során adódó spontán matematikai helyzetek kihasználása.
 Logikai és matematikai szabályjátékok megismertetése, alkalmazása.
 Matematikai fogalmak, kifejezések, összefüggések megismertetése, megtapasztaltatása.
 A matematika iránti érdeklődés felkeltése.
 Érdekes, a gyermekek kíváncsiságára építő problémahelyzetek teremtése.
 A gondolatok, a probléma megfogalmazás, a pontos, egyértelmű, a gyermekek számára
érthető közvetítése.
 Matematikai tartalmú játék kezdeményezése során a gyermekek egyéni fejlettségének,
képességeinek figyelembevétele.
 A gyermekek egyéni feladatmegoldásának meghallgatása, a sajátos logika elfogadása.
 Szükség esetén rávezető kérdésekkel segítés.
 A gyermeki tevékenység változatos formájának biztosítása: egyéni, páros, mikrocsoportos,
esetenként frontális szervezéssel.
 Mozgásos feladatnál a testrészek megnevezése, a velük végzett cselekvés elmondása.
 A matematikai osztályozás, halmazokkal végzett feladatoknál a matematikai ítéletek
megnevezése.
 A térbeli viszonyok, az irányok és helyzetek pontos megnevezése.
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végén:










Matematikai alapfogalmaik kialakulnak.
Környezetükben az alapvető matematikai összefüggéseket felismerik.
Mennyiségeket összehasonlítanak /több, kevesebb, ugyanannyi, hosszabb, rövidebb,
egyforma hosszú, magasabb, alacsonyabb, szélesebb, keskenyebb/.
Alkosson megfelelő szöveget a mennyiségi viszonyokat ábrázoló képekről
Tudja a számlálást tízes számkörben.
Megnevezi a térbeli állások helyzetének irányait /jobb, bal, előtt, mögött, alatt, fölött,
mellett, között./
Másolnak alakzatotokat síkban és térben.
Kiválogatja a síkbeli alakzatokat tulajdonság szerint /kör, négyzet, háromszög/.
A térbeli alakzatok közül ismerik a kockát, a téglatestet és a gömböt.
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Fejlesztés


szándékos, koncentrált figyelem - ítélőképesség - probléma megoldó gondolkodás kialakítása
- pozitív viszonyulás a természethez - arányok helyes megítélése - összefüggések megláttatása
- ok – okozati összefüggések keresése - „számfogalom ”– feladattudat - szabálytudat
kialakítása - rész – egész viszonyának felismerése

Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás hatásrendszerében az
óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek szabad játéka által valósul
meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával.
A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. Csak kellő
nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek ugyanis képesek az alap – kultúrtechnikák
elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a gondolkodás egyik eszköze.
A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat felvétele, az
információ eljuttatása a másikhoz, a társ reakcióiból (kommunikációs és metakommunikációs) a
megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése. A kommunikáció és
metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, helyettesítik, mélyítik
vagy semlegesítik a szóbeli közlést. Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az
óvodapedagógus személyes példájával
(odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés),
kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti kommunikációt,
teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse szókincsüket,
gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (például érzelmeket jelző gesztusok, arckifejezések,
testtartások).
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Az
anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - beszélő környezettel,
helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) - az óvodai
nevelőtevékenység egészében jelen van. A gyermek beszéd- és kommunikációs képessége
elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet teremt a
gyermek számára a közösségben.
Célunk







A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, célirányos
bővítése.
Kognitív képességeik fejlesztése:
- egyre pontosabb, valósághű észlelés,
- figyelem - összpontosításra való képesség,
- valósághoz közelítő képzeleti működés,
- reproduktív emlékezet,
- problémamegoldó és kreatív gondolkodás,
- az alakuló fogalmi gondolkodás.
A beszédkedv felkeltése és fenntartása.
A beszédhallás és szövegértés fejlesztése.
Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a másikhoz, verbális
és nonverbális eszköztár kialakításával

Feladataink


Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják
a gyermekek a gondolataikat.
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Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása.
A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként előhívható.
A természet és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek észrevétele,
megismertetése.
A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés.
Az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele.
Figyelem - összpontosításra motiválás.
A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges
fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba.
Minden gyermeki kérdés megválaszolása.
Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése.
A gyermekek szókincsének bővítése.
Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban.
A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítése.
A nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált
fejlesztése.
Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás.
Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén.
Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal.

A fejlődés várható eredményei óvodáskor végén























Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése.
Képes vizuális, auditív differenciálásra.
Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni.
A keresztcsatornák működése korának megfelelő.
Az önkéntelen bevésés mellett megjelenik a szándékos bevésés is.
Figyelme korához képest tartós.
Gondolkodására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző.
Helyesen, tisztán, érthetően beszél.
Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol.
Szókincse korának megfelelő.
Jól használja a metakommunikációs eszközöket.
Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel.
Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját.
A közölt információt megérti.
A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja.
Bátran kérdez.
Verbális emlékezete korának megfelelő.
Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is elmondani.
Ismeri és használja az udvariassági szavakat.
Tud szemkontaktust teremteni és tartani.
Élményeit és gondolatait el tudja mondani.
A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes
magát megértetni.

Munka jellegű tevékenységek
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok vonatkozásban
azonosságot mutató munka és munka jellegű játékos tevékenység – az önkiszolgálás, a segítés az
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óvodapedagógusnak és más felnőtteknek, a csoporttársakkal együtt, értük, később önálló
tevékenységként végzett alkalmi megbízások teljesítése, az elvállalt naposi vagy egyéb munka, a
környezet-, a növény- és állatgondozás.
Az óvodás gyermek, munka jellegű tevékenysége:






örömmel és szívesen végzett aktív tevékenység;
a tapasztalatszerzésnek és a környezet megismerésének, a munkavégzéshez szükséges
attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok, mint a kitartás, az önállóság, a
felelősség, a céltudatosság alakításának fontos lehetősége;
a közösségi kapcsolatok a kötelességteljesítés alakításának eszköze, a saját és mások
elismerésére nevelés egyik formája.
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel
való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis a gyermeknek saját magához
mérten fejlesztő értékelést igényel.

Célunk
 A gyermeki munka megszerettetése, a kötelességtudat és a kitartás fejlesztése, valamint
olyan pozitív tulajdonságok kialakítása, mint az önállóság, felelősség, céltudatosság,
akaraterő, melyek a gyermek közösségi kapcsolatát és kötelességtudatát befolyásolják.
Feladataink
 A kötelességtudat és kitartás fejlesztése. - Személyes példamutatás az eszközök
használatához, és a munkafázisok sorrendjének megismeréséhez.
 Egyeztessük a család és az óvoda munkával kapcsolatos elvárásait.
 Biztosítsunk olyan munka jellegű tevékenységeket, amelyek ösztönöznek és örömet
nyújtanak a gyermekeknek.
 A munka állandóságát, folyamatosságát és a gyermekek testi épségének megőrzését
tartsuk szem előtt.
 Biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges nyugodt légkört, helyet és elegendő időt.
 Tudatosan törekedjünk a gyermekek körében a munka megszerettetésére
 Neveljünk a munka megbecsülésére, fejlesszük esztétikai érzéküket.
 Megfelelő eszközök (célszerűség, méret, anyag) és azok hozzáférhetőségének
biztosítása.
 Elegendő munkalehetőség szervezése.
 A munkafajták és azok mennyiségének fokozatos bevezetése.
 A differenciálás elvének érvényesítése a feladatadáskor.
 Kerti munkák szervezése, közben a növények növekedésének, fejlődésének, a
fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének megfigyeltetése.
 Növények gondozásának megismertetése, alkalmazására motiválás: öntözés,
leveleinek permetezése, átültetés, szaporítás, csíráztatás, hajtatás.
 A munka értékelése legyen folyamatos, konkrét, reális, a gyermekhez mérten fejlesztő
hatású.
 A munka jellegű feladatokat elsősorban jutalomból adja (nem büntetésként!).
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére
 Legyenek tisztában a gyermekek saját képességeikkel, és annak határain belül fejtsék ki
tevékenységüket.
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Törekedjenek önállóságra.
Vállaljanak önként is feladatokat.
Ismerjék az eszközök használatával járó veszélyeket.
Teljesítsék pontosan megbízatásaikat.
Ismerjék fel a segítségadás lehetőségeit, és éljenek is vele.
Legyen igényük a felfedezett hibák kijavítására.
Gondozzák, óvják környezetüket.

Fejlesztés
Testséma fejlesztés - percepció fejlesztés - mozgás fejlesztés - akarati tulajdonságok - kitartás,
felelősségtudat
Értékelés
Az óvodapedagógus személyes példamutatása hat a gyermekek részfeladataikban elért
eredményeikre, olyan örömforrás lesz számukra a tevékenység, ami újabb próbálkozásokra
készteti őket. Természetesen a munkajellegű teendők a felnőttek segítségével zajlanak, állandó
kontroll és buzdítás kíséretében s pozitív megerősítésekkel.
A tevékenységekben megvalósuló tanulás








Óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja.
Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben,
természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által
kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése,
tapasztalatainak bővítése, rendezése. Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet
megteremtése során épít a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét
foglalkoztató tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának erősítése.
A tanulás lehetséges formái az óvodában:
 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás,
szokások alakítása,
 a spontán játékos tapasztalatszerzés;
 a játékos, cselekvéses tanulás;
 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés;
 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés,
felfedezés;
 a gyakorlati problémamegoldás.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel
segíti a gyermek személyiségének kibontakozását.

Célunk
 A gyermekek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás
lehetőségének biztosításával a tudás, tanulás iránti vágy felébresztése.
Feladataink


A gyermekek tevékenységi, megismerési vágyának kielégítése.
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Változatos, a gyermekek cselekvő aktivitására épülő, sok érzékszervet foglalkoztató
tapasztalás lehetőségének biztosítása.
Az ingerszegény otthoni környezetből adódó ismerethiányok pótlása élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával.
Szokások alakítása utánzásos minta- és modellkövetéses magatartással és viselkedéssel.
Spontán és szervezett tevékenységekben a gyermekek képességeinek fejlesztése.
Játékos helyzetek kihasználása cselekvéseken keresztül történő tanulás.
A gyermeki kérdésekre épülő ismeretátadás lehetőségének kiaknázása.
Tervezett játékokkal és tevékenységekkel felkészülés a mindennapos feladatokra.
Gyakorlati problémamegoldásra ösztönző helyzetek megteremtése.
Az egyéni fejlődési, érési ütem figyelembevétele a tevékenység felkínálása során.
Személyre szabottan, pozitív értékeléssel segíteni a gyermek személyiségének
kibontakozását.
A kiemelkedő képességű, tehetségígéretes gyermekek felismerése és fejlesztése. A szülő
segítése gyermeke nevelésében
Részképesség - lemaradás, illetve egyéb potenciális tanulási zavar esetén vegyük igénybe
szakember segítségét.

Tartalom:
3-4-(5) éves korban
-közvetlen tapasztalatszerzések a természeti és társadalmi környezetből
-élmények emlékezettel való felidézése
-kreatív gondolkodást, képzeletet mozgósító tevékenységek
-lényeges a figyelem ráirányítása a közös jegyekre
-az utánzásos minta és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás
-utánzással, modellkövetéssel való magatartás és viselkedéskultúra kialakítása
(4)-5-6-7-(8) éves korban
-megfigyelések végzése közösen és önállóan
-megbízatások elvégzése
-összefüggések keresése, a jelenségek változásainak megfigyelése
- beszédfejlesztés
- többféle megoldási lehetőség keresése
A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére











Tudjanak önállóan, konkrét, ismert jelenségek esetében következtetni, ítéletet alkotni.
Alakuljon a gyermekek feladattudata.
Ismerjék meg saját értékeiket.
Fedezzék fel a konkrét összefüggéseket, hozzanak létre ok – okozati viszonyokat.
Szándékos figyelmük tartalma érje el a 10 – 15 percet.
Jól hasznosítsák a problémamegoldó gondolkodásukat.
Törekedjenek többféle megoldás keresésére.
Legyenek képesek gondolataikat érthetően, szavakba, mondatokba foglalni.
Tudják elkülöníteni a mese és a valóság elemeit.
Legyenek képesek önálló feladatmegoldásra.

Fejlesztés
 Figyelem, fegyelemkoncentráció- közvetlen emlékezet - formaészlelés - mozgáskoordináció finommotorika - együttműködő képesség - szociális érettség.
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Értékelés
Megoldási lehetőségek, alternatívák bemutatása - rávezetés az önellenőrzésre - saját és társaik
megoldásaiknak értékelése.

8.2. Iskolai nevelési program
8.2.1 A tanítványok keresztény szellemben történő nevelése
Hittanóráinkon a gyermekek és a felnőttek megismerhetik a keresztény világképet és értékrendet,
valamint a gazdag görögkatolikus hagyományokat. Iskolánk kápolnája alkalmat nyújt a csendes
imádkozásra, az elmélyülésre és lelki feltöltődésre. Közösségi életünk ritmusát a fő görögkatolikus
ünnepkörökbe való bekapcsolódás adja. A zarándokhelyekre, görögkatolikus egyházunk
központjaiba szervezett tanulói kirándulások, valamint a hitéleti programokat tartalmazó nyári
táborok mind a gyermekek személyiségének keresztény szellemű formálásához járulnak hozzá. A
tanítás mindennapjait, az iskolában folyó pedagógiai tevékenység minden mozzanatát a keresztény
légkör kell, hogy áthassa.
8.2.2 A nevelő- oktatómunka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
 Az iskolában folyó nevelő- oktatómunka pedagógiai alapelvei
Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus.
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős
megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat
és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos
önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az
emberek szolgálatára.
„ 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.
Kiemelt feladatunk az általános emberi értékek, normák közvetítése, elsajátíttatása és
alkalmazásának gyakorlása.
Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak
feltérképezésére, megismerésére.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak
katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében.


A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért
különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „a
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katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók
tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”1






A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokás
automatizmusoknak. 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.
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.

Iskolánkban legfőbb törekvésünk olyan belső légkör megteremtése, amelyben a közös munka
során jól érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, amelyben a nevelés-oktatás összhangja
megvalósul.
A megvalósulás érdekében a következő alapelvek szerint végezzük munkánkat:















1

Legfontosabb alapelvünk az elkövetkezendő évekre is az, hogy a gyermekek egyre
harmonikusabb és teljesebb emberekké váljanak az intézményben
Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása
A versenyképes tudás megalapozása
Hagyományok tisztelete és ápolása
Növeljük a társadalom egészséges tagjainak számát
Gyermekközpontúság, amely áthatja iskolánkban a tanórai és a tanórán kívüli
személyiségfejlesztő és közösségfejlesztő tevékenységeket;
Partnerség elve, amely lehetővé teszi a partneri igények és elvárások megismerését, a
rendszeres kapcsolattartáson alapuló munkavégzést;
Nyitottság a partnerek által megfogalmazott információkra, véleményekre, javaslatokra, a
korszerű gazdasági, társadalmi, kulturális változásokra;
Tevékenység központúság a tanulásszervezés legfőbb elveként, amely a tanulót is aktív
alkotó partnerként vonja be a tanulási folyamatba;
Egyéni bánásmód, a gyermekek adottságainak figyelembe vétele, a gyermekek
beilleszkedési gondjainak csökkentéséért, a lemaradók felzárkóztatásáért, azon maximális
tudás és képességek megszerzéséért, amelyre ki-ki egyénileg képes;
Egységesség és differenciálás elve, tanulóink személyiségfejlesztése differenciált
tevékenykedtetéssel az egységes értékrend kialakításáért;
Önmegvalósítás, a felnőtt lét szerepeire való felkészülés érdekében, az egyéni adottságok,
képességek, önismeret fejlesztésével a keresztény közösség alkotó tagjaként;
Környezettudatosság elve, amely biztosítja az élő természet fennmaradását és a
társadalmak fenntartható fejlődését;
Élethosszig tartó tanulás, mely áthatja gondolkodásukat, alapja nevelő-oktató
munkánknak;

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal
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Kritériumorientált fejlesztés elve, mely szerint legfőbb törekvésünk a meghatározott
sikerkritériumok elérése érdekében történő folyamatos munkálkodás.
A felnőttoktatás szervezése és megvalósítása során különösen ügyelünk a felnőttoktatásra
vonatkozó jogszabályi megfelelésre, összehangolt intézményi szabályozásra.

 A nevelő- oktató munka pedagógiai céljai
Iskolánk pedagógiai munkájának céljai:
 A tanulókat segítse 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 gyermekek és felnőttek morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és
kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének
megalapozása.
 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő.
 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a
tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.
 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem
fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt.
 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat)
 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (néptánc, kézműves
foglalkozások, stb.).
 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.
Cél







a test és lélek harmonikus fejlesztése
gondolkodni, beszélni, cselekedni tanítani
színvonalas, következetes oktatás
környezetért érzett felelősség- és a magyarságtudat erősítése
lehetőséget teremtünk a szociális hátrányok enyhítésére

Célunk a partnerközpontú nevelő-oktató munka megvalósítása iskolánkban.



Kiemelt figyelmet fordítunk a belső partnerség kialakítására, az egymástól tanulás
erősítésére, szakmai együttműködésre.
A befogadó és támogató munkakörnyezet fejlesztéséhez szükséges szervezet – és
közösségfejlesztési beavatkozásokat valósítunk meg.

A tudásalapú társadalomban a személyes önmegvalósításhoz, az aktív állampolgári részvételhez,
társadalmi kohézióhoz és a foglalkoztathatósághoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése.
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Az általános iskolai tanulmányaik végére a tanulók kulcskompetenciáikat olyan szintre fejlesszék,
amelyek megalapozzák a további tanulásukat, a felnőttoktatásban résztvevők aktív társadalmi
szerepvállalását.
A gyermekek és felnőttek tanulási motivációjának erősítése, az élethosszig tartó tanulás
ösztönzése.
A korszerű tudás megszerzéséhez, a modern társadalomban és a gazdaság világában történő
boldoguláshoz szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátíttatása.
Kellő ismerettel rendelkezzenek az őket körülvevő világról, legyenek képesek állampolgári jogaik
és kötelességeik gyakorlására, a különféleképpen gondolkodó emberekkel való együttműködésre,
a másság elfogadására.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése a tanuló tanulási
kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradásának csökkentése, továbbá a tanuló egyéni
képességének, tehetségének kibontakoztatása, tanulási esélyének növelése.
Ismerjék meg a társadalomban elfogadott erkölcsi értékeket, magatartási normákat.
Felkelteni a gyermekek és a felnőttoktatásban résztvevők igényét magatartásuk, életvitelük
alakításával környezetük megóvására.
 A nevelő- oktató munka pedagógiai 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.
Istenképiségünk egyik összetevője az értelem, amellyel Istent a teremtett világból egyértelműen,
biztosan felismerjük.
A hittan tantárgy segítse a tanulókat abban, hogy a természetben és az emberi életben nap mint
nap találkozhassanak a Teremtővel.
A tanulók éljék át annak örömét, hogy Isten nevünkön szólít, szeressék meg az élő Isten élő
üzenetét: a Bibliát. Legyen figyelmük arra, hogy Isten, mint aranyszálat, az üdvösségtörténetet
beleszőtte az emberi történelembe. Fedezzék fel a Szentlélek működését az Egyház életében és
személyes életükben.
A hittan életre szólóan alapozza meg azt, hogy a hit ésszerű hódolat legyen Isten előtt.
 Kiemelt fejlesztési feladataink a kulcskompetenciákra épülve
Énkép, önismeret kialakítása
 A tanuló önmagához való viszonyának, önmagáról alkotott képének a személyiség belső
diszpozíciói saját befogadó-alkotó tevékenysége során történő alakítása, fejlesztése.
 Tanulói önállóságának, önkontrolljának fejlesztése.
 Felelősségtudat kialakítása.
 Erősségeinek és gyengeségeinek felismertetése, és az önfejlesztés lehetőségeinek,
módszereinek megismertetése.
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Hon- és népismeret
A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk
nagy múltú értékeit. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet
hagyományait, jellegzetességeit.
Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a
nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől
elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok
értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése.
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról,
intézményrendszeréről, az uniós politika szempontrendszeréről. Európai identitásuk
megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is. A tanulók
ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit.
Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság
iránt.
Tanulóink vállaljanak részt óvodai csoportokkal testvérkapcsolat kialakításában, ápolásában.
Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
Az aktív állampolgári léthez szükséges ismeretek átadása, képességek fejlesztése, megfelelő
beállítottság és motiváltság kialakítása. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges
részképességek fejlesztése, a társadalmi együttélés szabályainak megismertetése.
Gazdasági nevelés
Tudatos fogyasztói magatartáshoz szükséges képességek kialakítása. A döntéseikkel járó
kockázatok fejlesztése, a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodás, a pénzzel való
bánni tudás kialakítása, a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése, okos gazdálkodás
képességének kialakítása.
Környezettudatosságra nevelés
 A tanulók természettudományi gondolkodásmódjának fejlesztése.
 A tanulók érzékenységének felkeltése környezetük állapota, környezetük sajátosságainak
megváltozása iránt.
 Tanulóink környezetkímélő magatartásának, életvitelének alakítása.
 A környezeti konfliktusok közös kezelésére és megoldására való képességek kialakítása.
A tanulás tanítása
 Valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlesztése
 A tanulói érdeklődés felkeltése
 Ismeretelsajátítási technikák megismertetése
 Figyelem és emlékezet fejlesztése
 Előzetes tudás, tapasztalat mozgósítása
 Célszerű rögzítési módszerek kialakítása
 Könyvtári és más információforrások használatának megtanítása
 Az IST technológiái kritikus használatának megtanítása
Hátránykompenzáció
 A személyiség és közösség fejlesztése
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A hátrányos helyzetben lévő tanulók társadalmi beilleszkedését szolgáló és segítő
készségek, képességek kialakítása, fejlesztése.

Testi és lelki egészség
 A tanulók egészséges életmódra nevelése, az egészséges testi, lelki és szociális
fejlődésének segítése.
 Az egészséges életvitellel kapcsolatos szemlélet és magatartás fejlesztése.
 A beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása.
 A környezet veszélyes anyagainak, szituációinak megismertetése, egyéni és közösségi
szintű megoldásokra való felkészítés.
 A tanulók felkészítése az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök
használatára, az utas balesetek elkerülésének módjára.
 Preventív munka a tanulók egészségkárosító szokásainak kialakulása megelőzésében,
drogprevenció, bűnmegelőzés.
 Megalapozó szokások, magatartások kialakítása a szexuális kultúrára, családi életre történő
felkészítésben.
 Az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést segítő iskolai környezet alakítása.
Felkészülés a felnőtt lét szerepére
 A tanulók további iskola- és pályaválasztásának segítése.
 A különböző pályák, foglalkozási ágak és a hozzájuk vezető utak, lehetőségek
megismertetése.
 A munka világának bemutatása.
 A rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és
társadalmi szinten egyaránt.
 A szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése
(vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség).
Partnerközpontú munkavégzés
 Együttműködések, partnerségi kapcsolatok kiépítése, működtetése.
 Intézményen belül feltárjuk és rögzítjük a szakmai együttműködések iskolai gyakorlatait.
 Szakmai együttműködéseket valósítunk meg az alsó-felső tagozat osztályfőnöki és a
humán és reál munkaközösségek között a DIFER és OKM mérések értékelése,
feladatkijelölése terén, valamint a lemorzsolódás megelőzését szolgáló project napok,
közösségi programok terén.
 Rendszeresen (évente) tartunk közösségfejlesztő napokat tervezzük, dokumentáljuk,
értékeljük.
 A közösségfejlesztő napokat az ILMT alapú intézményfejlesztésünk fő célkitűzéseinkhez
igazodva valósítjuk meg.
 Nevelőtestületi együttműködést fejlesztő gyakorlatot vezetünk be, úm.: esetmegbeszélés,
jó gyakorlatok megosztása.
 A sikerkritériumok meghatározása, és az ebből adódó feladatok elvégzése.
 A nevelő-oktató munka speciális feladatai
Intézményünk sajátos helyzete településünkön, hogy a beiskolázási környezetünkben nagy
számban élő cigány/roma családok gyermekei tanulnak együtt nem cigány/roma származású
társaikkal. Ebből adódóan fontos feladataink az alábbi témákra épülve:
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A cigány nép története
A tanulók ismerjék meg a cigány nép történetének kezdeteit, a nép ősi hazájáról való
elképzeléseket.
Kövessék nyomon a cigányság útját az egyes történelmi időszakokon keresztül napjainkig.
A cigány nép kulturális értékei
A tanulók ismerjék meg a cigány nép kulturális örökségének jellemző alkotásait, művészeti
sajátosságait.
A cigány néphagyományok
Tanulóink ismerjék meg a cigányság ősi mesterségeit, foglalkozásait. Figyeljék meg a ünnepekhez
és a hétköznapokhoz kapcsolódó hagyományos közösségi tevékenységeket annak érdekében, hogy
értsék és elfogadják e népcsoport sajátosságait.
A cigány népszokások
Ismerjék meg a legjellemzőbb cigány népszokásokat és azok különböző – földrajzi helyenként,
társadalmi csoportonként, változó megjelenési formáit.
 Az iskolában folyó nevelő- oktatómunka eszközei, eljárásai













Motiváló módszerek alkalmazása a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon.
Felfedeztető, megfigyelésen és tapasztaláson alapuló módszerek alkalmazása.
Tevékenységközpontú tanítási módszerek, stratégiák megvalósítása.
Kooperációra – együttműködésre alapozott tanulásszervezési módok alkalmazása.
Egyéni képességeket figyelembe vevő differenciált tananyag feldolgozás,
kompetenciafejlesztés.
Egyénre szabott tanulási módszerek megvalósítása.
Tanulásmódszertan tanítása.
Könyvtárhasználat.
Tanulmányi kirándulások, tanulmányi séták és látogatások.
Internet használat megtanítása.
A demokratikus iskolai élet gyakorlása.
Iskolai környezetünk alakítása.
8.2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Kiemelt pedagógiai törekvésünk tanulóink személyiségének fejlesztése. Gyermekközpontú,
partnerközpontú alapkoncepciónk a tanulók egész személyiségének, kulcskompetenciáinak
fejlődését szolgálja. Az egységes fejlesztési folyamat képzési szakaszokra oszlik:
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

első önálló képzési szakasz
második önálló képzési szakasz

A pedagógiai fejlesztő munka ezen szakaszokban a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően
valósul meg.
 A személyiségfejlesztés színterei


tanítási órák
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tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, képességfejlesztő,
személyiségfejlesztő
foglakozások,
továbbtanulásra
felkészítő
foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások, sportfoglalkozások, tanulmányi célséták
tanórán kívüli iskolai rendezvények, programok: állami, egyházi, iskolai ünnepségek,
megemlékezések, lelki napok, project napok, versenyek, sportnapok, játszóházfoglalkozások, iskolagyűlések, diákönkormányzati megbeszélések, kirándulások,
versenyek

 A személyiségfejlesztés feladatai
A megismerési képességek fejlesztése
 információszerző és feldolgozó képesség
 kommunikációs képesség
 szövegalkotási képesség
 önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
 az ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége
 a mindennapi gyakorlati élethelyzetekben történő eligazodás
A gondolkodási képesség fejlesztése
 az induktív gondolkodás fejlesztése (Pl.: a konkrét megfigyelések adatain alapuló
következtetések megfogalmazása és ellenőrzése),
 a deduktív gondolkodás fejlesztése (Pl.: a logikai képességek életkoronként változó
módszerű fejlesztése);
 a rendszerező képesség fejlesztése (Pl.: általánosítás, osztályozás, felosztás, definiálás);
 a kombinatív képesség fejlesztése
 a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (Pl.: az életből vett problémák lényegének
megértése, a megoldás keresése szempontjából);
 az analógiás gondolkodás fejlesztése (Pl.: az analógiák felismerésén alapuló
problémamegoldások gyakorlása);
 a korrelatív gondolkodás fejlesztése (Pl.: a valószínűségen alapuló természettudományi és
társadalomtudományi törvényszerűségek felismerése és értelmezése);
 a kritikai gondolkodás fejlesztése (Pl.: a rendelkezésre álló ellentmondásos információk
értékelésén és kritikáján alapuló állítások megfogalmazása. Ellentétes álláspontok
egyenértékű megismerése, védelme és cáfolata a két oldalon egymást váltó szereplőkkel).
A személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők megerősítése
 az ismeretszerzés iránti belső motiváció kialakítása és megerősítése
 a személyes képességekbe vetett hit kialakítása és megerősítése
 együttműködési, döntési és életvezetési képesség fejlesztése
 a megismerés konkrét tartalmának és módjának kiválasztásában való aktív közreműködés
igényének kialakítása
 belső értékrend és értékek felé való orientálódás megerősítése
Erkölcsi, érzelmi nevelés
 alapvető keresztény erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása
 alapvető keresztény erkölcsi értékek, normák meggyőződéssé alakítása
 empátiás képességek kialakítása
 tolerancia fejlesztése
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Nemzeti nevelés
A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti
kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének
felébresztése.
Állampolgári nevelés
Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése, összefüggéseinek tudatosítása.
Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre.
Munkára nevelés
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása, elismerésének szükségessége. A
tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló e tevékenységek igényeinek
felébresztése gyakoroltatása. Másokról való gondoskodás szükségességének megláttatása.
Testi nevelés
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett
személyiség kialakítása. Az egészséges életmód az egészségvédelem fontosságának tudatosítása,
az egészséges életmód iránti igény kialakítása.
8.2.4 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 Az egészségfejlesztés iskolai feladatai
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakulása a gyermekkorban
kiemelt jelentőségű, ezért egészségük megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükség van a gyermekek
egészséggel kapcsolatos tudásának, készségeinek elsajátításához, bővítéséhez és az egészséget
támogató környezet kialakításához. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy ezt intézményünk minden
dolgozója felismerje s tudatosan vallja, hogy az egészség érték.
Az iskolai egészségnevelés feladata:
 higiénikus, kulturált környezet kialakítása
 az egészséges életmód szokásrendszerének megismertetése, s rendszeres gyakoroltatása.
 a személyiség egészséges fejlődését elősegítő tevékenységek
 rendszeres testmozgás szerepének hangsúlyozása, beépítése a mindennapi oktató-nevelő
munkába.
Az egészségnevelésben egyre nagyobb igény mutatkozik az újszerű – mindent összefüggésében látó
– egészségszemlélet oktatására, valamint az egészségnevelés és a környezeti nevelés kapcsolatának
feltárására az alapfokú oktatási intézményekben a nevelésben, oktatásban résztvevők saját
egészségszemléletének bővítésére, finomítására, továbbá ilyen irányú módszertani képzésükre.
Feladatunk továbbá az egészség fogalmának az eddigieknél jóval szélesebb körben történő
(mentális, fizikai, érzelmi, szociális aspektusainak) megvilágítására; az eddigieknél változatosabb,
színesebb szemléletű egészségnevelési témák közös feldolgozása.
Az iskolai egészségnevelés megvalósulása az nevelő-oktató munkában:
 A pedagógiai programunkban fontos feladatként fogalmazódik meg az egészséges, kulturált
életmódra nevelés erősítése, mely nemcsak egy-egy kiemelt tantárgy feladata (biológia,
egészségtan, testnevelés, osztályfőnöki óra), hanem minden tantárgyi óra szerves része, hol
közvetlen, hol közvetett formában bővítve az ezen ismereteket.
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Tehát tantárgyanként ott kell lennie az egészségnevelés rejtett tantervének, szinte észrevétlenül
motiválva a gyermekeket arra, hogy mozogjanak, egészségesen táplálkozzanak, tisztán tartsák
környezetüket és képessé váljanak feszültségeik kezelésére.
 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása


tanítási órákon (környezetismeret, biológia, testnevelés, fizika, kémia)
TANTÁRGY
biológia

kémia

fizika
testnevelés



ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI
ALAPISMERETEK
rovarcsípések
légúti akadály
artériás és ütőeres vérzés
komplex újraélesztés
mérgezések
vegyszer okozta sérülések
savmarás
égési sérülések
forrázás
szénmonoxid mérgezés
égési sérülések
forrázás
magasból esés

témanapon- Egészségnap, Kommunikációs nap
tanórán kívüli foglalkozásokon
 Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb céljai











tanulói motiváció megteremtése az elsősegély-nyújtáshoz
felelősségérzet, segítőkészség kialakítása bajba került embertársaink iránt
ismeretek nyújtása az elsősegély-nyújtáshoz
ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát
ismerjék fel a vészhelyzeteket
tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit
sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat
ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével
sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni
 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái, és számonkérésének
módja

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 órai, foglakozási prezentációk
 feladatlapok
 tesztek
 célséták (mentők, orvosi rendelő, gyógyszertár, kórház)
 témanap
 kirándulás
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek számonkérésének módja:
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feladatlap
tesztek
gyakorlati ismeretek
8.2.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk pedagógiai értékközvetítő tevékenységének lényegét jelenti a személyiségfejlesztés
mellett a közösségfejlesztés folyamata. E tevékenység során megtörténik a közösségfejlesztést
szolgáló ismeretek átadása, készségek és képességek fejlesztése.
 A közösség fejlesztésének színterei




tanítási órák
tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, képességfejlesztő,
személyiségfejlesztő
foglakozások,
továbbtanulásra
felkészítő
foglalkozások,
felzárkóztató foglalkozások, sportfoglalkozások, énekkari foglalkozások, tanulmányi séták
tanórán kívüli iskolai rendezvények, programok: ünnepségek, megemlékezések, project
napok,
versenyek,
sportnapok,
játszóház-foglalkozások,
iskolagyűlések,
diákönkormányzati megbeszélések, kirándulások, versenyek

 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok






Társas kapcsolatok fejlesztése, az együttműködési készség alakítása
Egyéni és kölcsönös felelősségvállalás fejlesztése
Erkölcsi ismeretek, normák közvetítése
alapvető erkölcsi és demokratikus értékek, normák (igazmondás, becsületesség,
megbízhatóság, segítőkészség, egymás elfogadása, szolidaritás, tolerancia stb.),
megismertetése és tudatosítása,
öntevékenység. önszervezés és önigazgatás képességeinek kialakítása és fejlesztése.

 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai











A közösséggé szerveződést segítő szokások, hagyományok, alapvető erkölcsi normák
kialakítása és továbbfejlesztése, a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi úton
történi alakítása.
Bizalmon és megbecsülésen alapuló pozitív tanuló-nevelő kapcsolat
Egyéni, kiscsoportos és csoportos beszélgetések
A társadalmi együttélés alapvető szabályainak megismertetése, közösségben való
megtapasztaltatása, gyakoroltatása
Konfliktushelyzetek, problémaszituációk megoldási lehetőségeinek megismertetése, a
tapasztalatok különböző helyzetekben történi alkalmazása
Gyermek és felnőtt példaképek bemutatása, követésre ösztönzés
Együttes kellemes élmények biztosítása, hangulatos csoportlégkör megteremtése – mozi –
és színházlátogatások, séta, kirándulás stb.
A közösség tagjainak együvé tartozását erősíti közös tevékenységek szervezése – pl.: az
év ünnepeire – anyák napja, karácsony, farsang-készülődés, név- és születésnapok
megünneplése
Baráti kapcsolatok kialakulásának támogatása, ösztönzése
Közös feladatok kis- és nagycsoportos végrehajtása közösen elkészített terv alapján, közös
ellenőrzés, értékelés
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Az egyéni szükségletek felismerése és az érvényesítést szolgáló megegyezések
stratégiájának elsajátítása
Kommunikációs játékok, gyakorlatok végzése
A másokat toleráló magatartás, a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti együttérzés
és segítőkészség fejlesztése
Az áldozatvállalás értelmének tudatosítása
A felnőttek, idősek iránt érzett tisztelet felébresztése, a velük szembeni magatartás
gyakoroltatása
Vonzó családmodellek bemutatása – a családi munkamegosztás szerepének tudatosítása
Különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése
Hazánkban és más országokban éli népcsoportok, népek értékeinek, hagyományainak,
eredményeinek ismertetése, megbecsülése, tisztelete
Alapvető erkölcsi és demokratikus értékek, normák (igazmondás, becsületesség,
megbízhatóság, segítőkészség, egymás elfogadása, szolidaritás, tolerancia stb.)
Közösségi érzés, tudat kialakítása, fejlesztése
A társas viselkedés kultúrájának kialakítása, fejlesztése
A konfliktuskezelési technikák megismertetése és gyakoroltatása
A kulturált érintkezés és kommunikáció gyakoroltatása

 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
A diákönkormányzatok a tanulók irányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a
pedagógus irányítóval (vagy pedagógus közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek megfelelő
szinten önállóan intézik saját ügyeiket. A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági
viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez viszont szervezettségre van szüksége.
Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség
megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozat hozatalra.
Feladat:
 olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak,
 a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő
tevékenységek fejlesztése,
 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,
 olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a
közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség,
 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése,
 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése,
 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli
más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
A tanulóközösség megbízása alapján a jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az
egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogokat.
Az iskolai hagyományok szellemében a diákönkormányzat programjai:
 osztályképviselők, tisztségviselők rendszeres megbeszélése
 csibeavató, Mikulás-buli, farsangi bál megszervezése
 a diáknap programjainak megszervezése és lebonyolítása
 helyi versenyek szervezése
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 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai



Az iskolai és a szakmai munkaközösségek éves munkatervei tartalmazzák.
Az éves szociometriai mérések elemzései alapján osztályfőnöki munkatervekben
megtalálhatók.

 A tanév jeles napjai











VENI SANCTE – Tanévnyitó (elsősök köszöntése)
lelkinapok, lelkigyakorlatok (őszi, karácsonyi, húsvéti), gyónási alkalmak
Mikulás
Karácsony
Vízkereszt - házszentelés
Húsvét
Szent Tamás Nap, Cigányság világnapja
Anyák napja
Pünkösd
TE DEUM – Tanévzáró (ballagás, a nyolcadikosok búcsúztatása)

Egyházi ünnepek




















szept.08. Istenszülő születése
szept.14. Szent Kereszt felmagasztalása
okt. 01. Szűz Mária oltalma
nov.08. Szent Mihály és Gábor főangyal
nov. 21. Az Istenszülő templomba vezetése (elsősök befogadása)
dec.o6. Szent Miklós püspök
dec.08. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
dec.25-26-27. KARÁCSONY
dec.26. Mária Istenanyasága
dec.27. Szent István vértanú/egyházmegyénk védőszentje/
jan.06. Vízkereszt / Iskolaszentelés /
jan.30. Három szent főpap (Pedagógus lelkinap)
febr.02. Gyertyaszentelő Boldogasszony (találkozás ünnepe)
febr.-márc. Nagyböjt
márc.25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
HÚSVÉT
ápr.23. Szent György nagyvértanú
Áldozócsütörtök – Mennybemenetel
PÜNKÖSD

Nyári ünnepek








alkalmak a templomban való találkozásra

június 24. Keresztelő Szent János születése
június 29. Szent Péter és Pál főapostolok
július 20. Szent Illés próféta
aug. 06. Urunk színeváltozása
aug. 15. Szűz Mária elhunyta és mennybevitele
aug. 20. Szent István király
aug. 29. Keresztelő Szent János fejevétele
70

Állami ünnepek








okt.06. Aradi vértanúk
nov.01. Kegyeleti nap – halottak emlékezete
dec.25-26. KARÁCSONY
márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc
HÚSVÉT
máj.01. A munka ünnepe
PÜNKÖSD
8.2.6 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai



A pedagógusok feladatai

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
A pedagógusok helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.
 tanév elején a képességek fejlesztését célzó tanmenetet készít
 a tanítási órákra rendszeresen felkészül, és azokat szakszerűen és pontosan megtartja
 a tanórákon gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket
optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja
 a tanulók dolgozatait kijavítja a pedagógiai programban meghatározott időpontra
 a tanulók munkáját rendszeres értékeli
 gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen
 a kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli
 tanítási óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető
eszközöket
 a megtartott tanítási órákat pontosan dokumentálja, az elmaradó és a helyettesített órákat
vezeti
 javító és osztályozó vizsgákra a szaktárgyának megfelelő feladatokat összeállítja, kijavítja,
a vizsga jegyzőkönyveit vezeti, a vizsgán aktívan részt vesz
 pontosan vezeti az osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja, vagy beíratja az ellenőrző
könyvükbe
 kísérleteket, dolgozatokat, tanulmányi versenyeket állít össze és azokat értékeli
 tanulmányi versenyeket szervez, azok lebonyolításában közreműködik
 a tehetséges tanulókat fejleszti, számukra foglalkozásokat tart
 a felzárkóztatásra szoruló tanulóknak foglalkozásokat vezet
 szaktárgyával kapcsolatos – szabadidős programok, versenyek megszervezésében aktívan
részt vesz
 óraközi ügyeletet vállal, beosztható az iskolai étkeztetés felügyeletére, szükség szerint – az
iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez
 részt vesz a szülői értekezleteken, fogadó órákon
 köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken, joga van véleményével
a közös döntésekhez hozzájárulni
 szakmai és pedagógiai tudásának állandó gyarapítására törekszik
 munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a
foglalkozás helyén
 akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és tanítási anyag,
valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez
 aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain
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részt vesz a helyi tanterv kidolgozásában
a munkaközösség-vezető felkérésére továbbképzési célú előadást tart
szaktárgya tanításával egy időben kötelessége a tanulók személyiségének fejlesztése, a
pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete
figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében
együttműködik az osztályfőnökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal

 Az osztályfőnök feladatai és hatásköre

























Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg minden tanév szeptember 1-jétől az
osztályfőnöki teendők ellátásával.
Az osztályfőnök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak. Feladata a tanulók
személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi
tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük
fejlesztése.
Törekszik tanulói személyiségének, család és szociális körülményeinek alapos
megismerésére, a szülők iskolával szembeni elvárásainak, a gyermekekkel kapcsolatos
ambícióinak megismerésére.
Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével.
Osztályfőnöki tanmenet készít, melyben nevelőmunkáját megtervezi.
Feltérképezi az osztály szociometriai jellemzőit, az osztályon belül uralkodó értékrendet.
Együttműködik, segíti és koordinálja az osztályban tanító szaktanárok, pedagógusok
munkáját.
Látogatja osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait, tapasztalatait,
észrevételeit, az esetleges konfliktusokat az érintett nevelőkkel megbeszéli.
Szükség esetén az osztályban tanító tanárokat és az érintett pedagógusokat tanácskozásra
hívja össze.
Nevelőtestületi értekezletekre (félévi és év végi) elkészíti írásban osztálya
helyzetelemzését, illetve a tanév kiemelt feladatainak megfelelően beszámol osztályáról.
Havonta az osztállyal együtt értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és
szorgalmát.
Segít a helyes tanulási módszerek elsajátításában.
Tiszteletben tartja a gyermekek emberi méltóságát.
A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart felső tagozaton. Az
osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által meghatározott formában, tanmenetben
rögzíti.
Megtervezi az osztállyal való egyeztetés után a tanévre tervezett közös tevékenységeket.
Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire.
Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját.
Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének,
tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését.
Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet, munkaközösségi döntés szerint
fogadóórát tart.
Megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házirendjét, megbeszéli velük
a gyermekeket érintő nevelési feladatokat.
Osztályfőnöki megbízatása alatt a szülőkkel történt egyeztetés alapján lehetőség szerint
családlátogatásokat szervez.
Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a gyermekek magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről, alkalmazva az iskolai szabályzatokban rögzített dicséret és elmarasztalás
formáit.
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Elvégzi az osztályfőnökök adminisztrációs teendőit, felel az osztálynapló, beírási napló,
törzslap szabályszerű, naprakész vezetéséért.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében
együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel.
Összesíti a tanulók hiányzásait, adatokat szolgáltat osztályáról az iskolai statisztika
elkészítéséhez.

8.2.7 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
A magatartási zavarral, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekek segítése érdekében szükség
lenne intézményünkben egy pszichológus munkájára. Jelenleg az osztályfőnökök, szaktanárok az
egyes esetekben a városi és megyei nevelési tanácsadó intézmény szakembereivel együttműködve
dolgoznak.
Fontosnak tartjuk minden esetben a gyermek érdekében történő közös kooperatív tevékenységet,
amelyben a szülők, pedagógusok, szakemberek és a gyermek partnerként működik együtt.
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulókkal
egyenrangúan törődünk.
 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek
A képességfejlesztés, a tehetség felismerése és gondozása iskolai oktató-nevelő munkánkban
kiemelkedő jelentőségű feladat. Ennek érdekében szükséges tanulóink egyéni képességeihez
igazodó, differenciált munkáltatásának megszervezése.
A tanulókhoz eljutó nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása, a kialakított
kompetenciák (készségek, képességek, jártasságok) működtetése a tehetségek felismerését,
gondozását és fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanulók ennek a folyamatnak alkotó részesei, ezért
kreativitásuk és innovációs törekvéseik fontos építőkövei a tanítás-tanulás szakaszainak.
 A képességfejlesztés, tehetséggondozás módszerei iskolánkban









egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanulásszervezés
emelt szintű oktatás angol nyelvből, informatikából, matematikából igény szerint
szakkörök szervezése
továbbtanulási előkészítők szervezése matematika és magyar nyelv és irodalom
tantárgyból
iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, művészeti és sport versenyek, ezekre a tanulók
felkészítése
egyéni foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztés
project napok
iskolai ünnepségek szervezése

Tanórai tevékenységek:
 mennyiségi és minőségi differenciálás feladatokkal, problémákkal,
 szakirodalom tanulmányozása, kiselőadások tartása,
 egy-egy kiemelkedő személyiség életútjának tanulmányozása, beszámoló készítése,
 a tananyag dúsítása horizontálisan és vertikálisan, egyéni haladási ütem biztosítása,
gyorsítás,
 differenciált házi feladatok adása
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Tanórán kívüli tevékenységek:
 választható tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörökön való részvétel,
diáksport felkészítés tanulmányi, művészeti és sportversenyekre
 versenyeken való részvétel
 az iskolai könyvtár valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
 szabadidős foglalkozások (színház, múzeum, levéltár látogatása)
 project napok foglalkozásai
 iskolai ünnepségeken, bemutatókon való szereplés
Önismereti-, pályaorientációs, jövőképalkotó, kommunikációs gyakorlatokkal, matematika,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatással, sokféle tehetséggondozással (rajz szakkör,
sportfoglalkozások, életvezetés, szorobán, kézműves szakkör, olvasó szakkör) támogatjuk őket
hátrányaik leküzdésében.
Kedvelt munkaformáink a szituációs játékok, csoportmunkák, gyűjtőmunkák, élménybeszámolók,
üzemlátogatások, stb. A fenti foglalkozásokon nagy örömmel vesznek részt a gyermekek.
Rendszeres kapcsolattartásra törekszünk a szülőkkel, családlátogatással, beszélgetésekkel
cserélünk véleményt, gondolatokat, erősítjük a gyermekeket céljaik elérésében.
 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program
A program célja:
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése annak érdekében,
hogy a gyermek tanulási kudarcból, szociális hátrányból eredő lemaradása csökkenjen, a gyermek
egyéni képessége, tehetsége kibontakoztatása, tanulási, továbbtanulási esélye növekedjen.
A program célját szolgáló feladatok:
 Az értelmi képességek és az egész személyiség fejlesztése
 A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés
igényének és szokásának kibontakoztatása.
 A könyvtári és más információforrások használatának megtanítása.
 Az információs társadalom technológiáinak (Information Society Technology, a
továbbiakban: IST) magabiztos és kritikus használatának megtanítása.
Iskolánkban a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program elemei:
 A tanulási zavar észlelésekor a pedagógus tapasztalatait megbeszéli a tanuló szülőjével,
gondozójával és osztályfőnökével. Kezdeményezi, a szakértői és rehabilitációs bizottság
vizsgálatát a tanulási nehézség megállapítása céljából.
 A tanulási nehézség megállapítása esetén a gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervet
dolgoz ki a nevelési tanácsadóval együttműködve a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleményében foglaltak alapján.
 A tanuló mentesítése az értékelés és minősítés alól a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakértői véleményében foglaltak szerint.
 Az egyéni fejlesztési terv alapján a fejlesztő pedagógus elvégzi a tanuló egyéni fejlesztését.
 A fejlesztő pedagógus folyamatosan figyelemmel kíséri, a tanuló fejlődését és a szülővel
rendszeresen kapcsolatot tart. Negyedévenként részletes értékelést készít.
 A gyógypedagógus ismerteti a szülővel megállapításait, és segítséget nyújt az otthoni
neveléshez.
 Iskolánk és a Nevelési Tanácsadó, valamint a Szakértői, Rehabilitációs Bizottság
együttműködését folyamatos kapcsolattartás jellemzi.
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A program megvalósulását segítő tevékenységek:
 Az első osztályos tanulókat foglalkoztató csoportokban lehetőség szerint pedagógiai
asszisztens segíti a tanító munkáját.
 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.
 Napközi otthoni foglalkozások
 A tanulószobán történő foglalkozások
 Felzárkóztató foglalkozások
 Felvételi előkészítő foglalkozások
 Egyéni foglalkozások
 Személyiségfejlesztő foglalkozások
 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata.
 A továbbtanulás irányítása, segítése.
 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése









Szoros kapcsolat az óvodánkkal, pedagógiai szakszolgálattal és gyermekjóléti szolgálattal.
A gyógypedagógus egyéni fejlesztési tervet készít a szakértői és rehabilitációs bizottság
vagy a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján. Az egyéni fejlesztési tervnek
megfelelően fejlesztő foglalkozásokon segíti a tanuló előrehaladását, problémáinak
enyhítését.
A tanítási órákon, tanórán kívüli tevékenységek során differenciált munkáltatás,
differenciált eljárások alkalmazására a gyermek sikerélményéhez juttatása érdekében.
Rendszeres konzultáció a gyermeket tanító pedagógusok, a gyermekvédelmi felelős,
fejlesztő pedagógus és a szülők között.
Rendszeres kapcsolattartás az óvónőkkel, iskolaorvossal, védőnővel.
Az intézményvezető engedélyezi az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a
szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történt felváltását.
Biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát és a
hosszabb felkészülési időt.

 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának pedagógiai programja
A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
A sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik.
Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló
személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képes legyen
a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog
életet élni.
A tanköteles korú sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának során a legfontosabb figyelembe
veendő szempontok:




az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása,
sajátos tanulási képességek,
egyéni szükségletek.

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi
magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló
teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.
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Pedagógiai alapelvek:
 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és
nevelés folyamatában,


egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,



támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban,



a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén

Célok:
 a sajátos nevelési igényű / tanulásban akadályozott / tanulók képességfejlesztése a
hiányosan működő pszichés és kognitív funkciók terápiás jellegű korrekciójával


a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs
eljárásokkal



az általános műveltség megalapozása az életkor és osztályfok figyelembe vételével

A nevelés-oktatás fő feladatai:
 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok,
osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével,
 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű
korrekciójával,
 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az
egyének kondícióinak megfelelően,
 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,
 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai
tevékenység kívánalmainak megfelelően,
 a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások alkalmazása.
Sajátos nevelési igényűnek csak az a gyermek számít, aki erről érvényes szakértői
szakvéleménnyel rendelkezik. A helyi igényeket felmérve, valamint intézményünk személyi és
tárgyi adottságait, feltételeit tekintve iskolánk az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudja
fogadni:



enyhe értelmi fogyatékos
egyéb pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási) zavarral
küzd.

Az iskola a teljes integrációt tudja biztosítani a fent felsorolt sajátos nevelési igényű gyerekek
számára. Az átlagos osztálylétszám számításánál a sajátos nevelési igényű tanulót kettő főként
vesszük figyelembe a szakvélemény alapján.
Az intézményben dolgozik gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus. Az iskolában fejlesztő szoba
kialakítása megtörtént.
A Köznevelési törvény alapján az iskola az alábbiakat biztosítja a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek:
 Szükség esetén (szakértői és igazgatási döntésre) egy évfolyam tananyagának elsajátítására
egy tanévnél hosszabb időt is engedélyezhet.
 A tanulót az intézményvezető szaktanácsadói javaslatra egyes tantárgyakból vagy
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól felmentheti. Mentesítés esetén biztosít a
gyermek számára felzárkóztatást egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni foglalkoztatással.
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/A tanulónak a mentesített tantárgyak óráin is részt kell vennie, szintjének képességeinek
megfelelően differenciált foglalkoztatásban részesülve./
A tartósan lemaradó gyermekek részére szakvélemény alapján, az adott munkaközösség
csökkenti a tananyagot, a követelményszintet, és nagyobb mértékű pedagógiai segítséget
nyújt.
Az intézményvezető engedélyezi az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a
szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történt felváltását.
Biztosítani kell az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használatát és a
hosszabb felkészülési időt.
Gyógytestnevelési órákat biztosítunk az eltérő testi fejlődésű tanulóknak.

A pedagógus feladata a sajátos nevelési szükségletű gyermekek esetében:
 az egyéni fejlesztés,
 a differenciált tantárgyi ismeretek biztosítása,
 a differenciálást lehetővé tevő, az adott tantervi témán belül eltérő tananyag kidolgozása,
feladatlapok összeállítása,
 kapcsolattartás gyógypedagógussal, szükség esetén más szakemberekkel,
 együttműködés a szülőkkel.
Prevenció elve:
Iskolába lépéskor a szülők beleegyezésével mérést végzünk azért, hogy megtudjuk, kik azok a
gyermekek, akiknek egyéni fejlesztésre van szükségük. Az egyéni megsegítést az 1. osztályos
tananyag elsajátítása érdekében biztosítjuk.
Feladatunk a tanuláshoz való hozzáállás javítása, a figyelem, a téri tájékozódás, vizuális, taktilis,
kinesztetikus és auditív észlelés a szem-kéz koordináció, az irányok felismerésnek játékos, a
gyermek egyéni szükségleteire és fejlődési ütemére épülő formában. A diszlexia-prevencióban
használt eszközökkel dolgozunk. A programot kis csoportban szakember végzi tanítási órán kívül.
A részképesség-zavarok korai felismerése azért fontos, mert terápia hiányában megakadályozza
az olvasás-írás elsajátítását. Ilyen részképesség-zavarok:










testséma zavara,
gyenge hang megkülönböztető képesség,
hallási figyelem zavara,
téri vizuális integráció hiánya,
rövid távú akusztikus és vizuális emlékezet zavara,
vizuális észlelés fejletlensége,
taktilis, kinesztetikus észlelés fejletlensége,
jobb-bal megkülönböztetés nehézsége,
vizuomotoros koordináció zavara.

Azokat a tanulókat, akiknek a prevenció nem elégséges, szakértői vizsgálatra küldjük.
A rehabilitáció elve:
 A sajátos nevelési igényű tanulók állapotának megfelelő fejlesztő foglalkozások és a
szükséges eszközök biztosítása – a fejlesztő munka eltér a hagyományos pedagógiai
tevékenységtől. Az elméleti felkészültség mellett nem nélkülözheti az e célra kidolgozott
módszereket és eszközöket.
 A foglalkozások során olyan alapkészségeket fejleszt, amelyek a gyerek iskolai
teljesítményéhez szükséges képességek, készségek kialakulását szolgálják, hogy minél
zökkenő mentesebb legyen az iskolai tanulás.
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A fejlesztő munka egyik fő célja, hogy a tanulók meglévő hátrányai ne szélesedjenek,
hanem az évek előrehaladtával a lemaradásuk minél kisebb legyen, és közelítsen az adott
évfolyam követelményeihez.
Iskolánkban a tanítási órákon ugyanazt a tananyagot tanítjuk a sajátos nevelési igényű
tanulóknak is, de mivel ők lassabb tempóban dolgoznak, több időt biztosítunk számukra.
Az alkalmazott módszerek meghatározzák a sajátos nevelési igényű tanulók sikereit.

Módszerek:
 Differenciálás a tananyag tartalmában, felosztásában, szintjeiben: csoport, páros, egyéni
munkaforma megválasztása a feladatnak megfelelően;
 A számonkérés típusa: szóban, írásban, csoportoknak vagy egyénileg.
 Speciális megsegítésüket, egyéni fejlesztésüket tanórán kívül szakember végzi egyéni
fejlesztési terv alapján.
 Kiemelt nevelési feladataink a sajátos nevelési igényű tanulók esetében: önálló értékelés
és önbecsülés kialakítása, a kudarctűrő képességének erősítése, önállóságra szoktatás.
Fontos, hogy az osztály tanulói elfogadják tanulótársuk másságát, jó szintű toleranciával
rendelkezzenek. Fel kell ismerni, hogy az érintett tanulónak melyek a jól fejlett, jól működő
képességei, és ezeknek teret kell adni, hogy sikerei előre vigyék személyiségét.
 Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása
Az iskola alapvető feladatának tekinti a hátrányos és veszélyeztetett tanulók segítését, ennek
érdekében a szükséges pedagógiai és szociális lépések megtételét. Mindez az osztályfőnök és
gyermekvédelmi munka egyik legfontosabb eleme, amelynek mindig a gyermek érdekeit,
segítségét kell szem előtt tartani. Ez a tevékenység nagyfokú érzékenységet, empátiát, tapintatot
igényel.
Az utóbbi években, a hátrányos és veszélyeztetett tanulók száma folyamatosan növekedett
iskolánkban. A gondok, problémák is egyre inkább szaporodtak, s megoldásuk, illetve orvoslásuk
több időt igényel.
Az intézményünkben folyó gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai
tevékenységek fő célkitűzései:
 az egészségre káros szokások, szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése
 bűnözővé válás megelőzése
 testi, lelki és erkölcsi veszélyeztető hatások körülményeinek feltárása
 a veszélyeztetés megszüntetésének elősegítése
 a nevelők, a gyermek- és ifjúságvédelemi felelős fő feladata a prevenció. A problémák
időbeni feltárása, együttműködés a megoldást segítő szakemberekkel
 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről,
amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak
 a veszélyeztető okok feltárása
 a tanulók veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi intézkedések kezdeményezése
 a veszélyeztetett tanulók egyéni problémáinak megismerése
 azoknak a tanulóknak „kiszűrése”, akiknek testi, lelki, erkölcsi fejlődése veszélyeztetett
 a tanulókat érő káros hatások enyhítése, a pozitív hatások érvényesülésének segítése
 drogprevenciós program kialakítása
 a tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk
együttműködik a területileg illetékes:
o Pedagógiai Szakszolgálattal,
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o
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Gyermekjóléti Szolgálattal,
Családsegítő Szolgálattal,
Polgármesteri Hivatallal,
Gyermekorvossal,
Védőnővel,
Gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,
Egyházakkal, alapítványokkal.

Iskolánkban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelmi feladatok megvalósítását:
 családgondozás kezdeményezése
 felzárkóztató foglalkozások
 tehetséggondozó foglalkozások
 szóbeli, írásbeli tájékoztatás a hivatalok részére, esetmegbeszélés
 differenciált oktatás és képességfejlesztés
 pályaválasztás segítése
 személyes egyéni tanácsadás tanulónak, szülőnek
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése
 családi életre történő nevelés
 napközis és a tanulószobai foglalkozások
 iskolai étkeztetés
 egészségügyi szűrővizsgálatok
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős
tevékenységek, szünidei programok)
 szülőkkel való együttműködés
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.
 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek
Iskolánkban a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók nagy számban vannak jelen. Tanulóink többsége hátrányos helyzetű és
halmozottan hátrányos helyzetű.
Ebből adódóan pedagógiai munkánkban kiemelten hangsúlyt kap a szociokulturális hátrányok
enyhítését segítő tevékenység.
A sikeres óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, általános iskola–
középiskola) átmenetet támogató fejlesztéseinket tudatos terv szerint hajtjuk végre.
A sikeres óvoda-iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó–felső tagozat, általános iskola
középiskola) átmenet támogatásában kulcsfontosságú partnereinkkel való együttműködésünket
írásban is rögzítjük. Az együttműködési megállapodásban rögzítjük a közös átmeneti program
célját, az együttműködés tartalmát, időtartamát, a kapcsolódó feladatokat és azok felelőseit is,
melyet együttműködési megállapodásban rögzítünk.
ILMT alapú komplex intézményfejlesztésünk részeként sikeres átmenetet támogató programokat
alakítunk ki és iskolai éves munkatervünkben meghatározunk.
ILMT alapú komplex intézményfejlesztésünk részeként a sikeres átmenetet támogató programok
kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos folyamatot rendszeresen évente értékeljük. Az értékelés
eredményeként szükség esetén kiigazítjuk tervünket.
Az óvodából az iskolába való átmenet segítése
 óvodai csoportok látogatása, hospitálással
 módszertani megbeszélések az óvónők és a tanítók között
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a gyermek személyiségét feltáró megbeszélések az óvónők és a tanítók között
szülők és tanítók közötti szoros, rendszeres kapcsolattartás
a tanulói személyiségek és a szociokulturális hátterének vizsgálata a DIFER méréssel a
gyógypedagógus bevonásával.

Együttműködések-partnerségi kapcsolatok felhasználása a hátránykompenzáció érdekében
 Rendszeres kommunikáció a szülőkkel szülői értekezleteken, fogadó órákon,
családlátogatás alkalmával, alkalmi megbeszélések során.
 Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal esetmegbeszélések, alkalmi tájékoztatások
során.
 Együttműködési terv szerinti kapcsolattartás a szakmai és szakszolgálatokkal.
 Kapcsolattartás a középfokú oktatási intézményekkel a tanulók sikeres továbbtanulása és
eredményeik követése érdekében.
A tanulás segítő tevékenységek
 A kulcskompetenciákat fejlesztő módszerek eljárások alkalmazása a tanítási órákon és a
tanórán kívüli foglalkozásokon.
 tanulói munkáltatás
o kooperatív tanulásszervezés
o egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
o drámapedagógia
o project napok
 Napközi otthoni foglalkozások 1-4. évfolyamon
 Tanulószobai foglalkozások 5-8. évfolyamon
 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
Multikulturális tartalmak megjelenítése
 Integráltan a tantárgyaknál
 Tananyaghoz kapcsolódó segédletek gyűjteménybe foglalása
o dalok
o játékok
o mesék, versek
o képzőművészeti alkotások
o életrajzok
8.2.8 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje
Évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetére és
érvényesülésére, az intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalataira, a
tervezett programok megvalósítására.
A tanulók, a tanulóközösségek és a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hoznak
létre minden tanév szeptemberében. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő
valamennyi kérdésre kiterjed. Tagjai a választott osztálytitkárok, akiket az adott közösség
képviseletével bíznak meg. Felnőtt vezetőjét az intézményvezető bízza meg legfeljebb öt évre.
A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el
és a nevelőtestület hagyja jóvá. Ez a felépítési és működési rend határozza meg a
diákönkormányzat döntési, egyetértési, javaslattevő és véleményezési jogkörét. Ezen jogköröket
a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. §-a szabályozza. A tanulói közösségek élén tehát
megbízott felnőtt vezetők és választott gyermekképviselők állnak.
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A diákönkormányzat minden tanév elején elkészíti és a tanulóközösségekkel, nevelőtestülettel
elfogadtatja éves munkatervét. E tervezetben meghatározottak szerint kerül sor az
intézményvezetővel történő kapcsolattartásra, valamint a diákközgyűlésekre.
8.2.9 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel
Kiemelt figyelmet fordítunk az iskola partnerkapcsolati hálójának folyamatos fejlesztésére.
Az intézményen belüli kapcsolattartás
Az intézmény szervezetei az éves munkatervük alapján szervezik feladataik végrehajtását,
együttműködésüket. A vezetőség tanév elején hagyja jóvá a feladatok ütemezését, a munkaköri
leírásokat.
 A kapcsolattartás formái








Vezetőség megbeszélése
heti egy alkalommal
Tagozati és szakmai megbeszélés
havi egy alkalommal
Diákönkormányzati megbeszélés
havi egy alkalommal
Iskolagyűlés
negyedévente
Elektronikus úton és telefonon való tájékoztatás
Faliújságon keresztül történő tájékoztatás
Szükség esetén az intézmény vezetője rendkívüli értekezletet hívhat össze.
 Óvodai intézményegységgel való kapcsolattartás

Az éves munkatervek ütemezése szerint:
 Vezetői megbeszélések
heti egy alkalommal
 Intézményvezetői látogatás
heti egy alkalommal
 Közös rendezvények, szakmai programok, hitéleti rendezvények
 Elektronikus úton, személyesen és telefonon való tájékoztatás
A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája:
Az intézmény vezetői az éves munkatervben ütemezettek szerint értekezleteken, szükség esetén
rendkívüli megbeszélések során tartják a kapcsolatot a szervezeti egységekkel.
Egyéb formák:
 tájékoztatás elektronikus úton, telefonon
 a nevelői szobában lévő faliújságon
 személyes megbeszélések során
 A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje
Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái:
 különböző értekezletek (szülői, pedagógus, alkalmazotti, vezetői)
 munkaközösségi szakmai megbeszélések, diákközgyűlések, nyílt napok
 fogadóórák, családlátogatások
 írásbeli értesítések, tájékoztatások
 telefonon, személyesen, elektronikus úton történő tájékoztatás
 faliújságon történő tájékoztatás
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Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét, a kapcsolattartás rendszeres formáit a
megbízott pedagógus vezetők, és a választott diákképviselők segítségével az intézményvezető
fogja össze.
Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres időpontokat a munkaközösségi
munkatervek és az intézmény éves munkaterve tartalmazza. A különböző kapcsolattartások
konkrét időpontjait az intézményegységekben a faliújságra ki kell függeszteni! A helyszínt
valamennyi esetben az intézmény biztosítja.
 A külső kapcsolatok tartásának rendje és formái
Feladatellátási helyünk ágazati és ágazatközi partnereivel programszerű együttműködésekkel
rendelkezik.
Az intézmény külső partnereivel különböző formákban (írásos, szóbeli, elektronikus) tartja a
kapcsolatot, melyet rendszeresen ledokumentál.
 Kapcsolattartás a pedagógiai szakszolgálatokkal, család és gyermekjóléti központtal,
egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a fenti intézményekkel az intézményvezető megbízása
alapján a nevelőtestület kijelölt pedagógusa közreműködésével. A nevelési-oktatási intézményben
szociális segítő foglalkozik a tanulókkal a gyermekvédelmi felelőssel és a pedagógusokkal szoros
együttműködésben.
A kapcsolattartás formái:
 személyes megbeszélés
 telefonon és elektronikus úton történő kommunikáció
 postai levelezés
A kapcsolattartás felelőse:
 Az intézmény vezetője és az intézményegység-vezetője
 Eseti megbízások alkalmával a megbízott személy: elsősorban iskolalelkész, gazdasági
vezető, iskolatitkár, gyermekvédelmi felelős, gyógypedagógus.
 A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák





Minden hónapban a diákönkormányzat tanár vezetője és az osztályok képviselői
tanácskozást tartanak.
Iskolai faliújság.
Osztályfőnöki, szaktanári tájékoztatás szükség szerint.
Iskolavezetés tájékoztatója alkalomszerűen.
 A szülők közösségét érintő együttműködési formák

Szülőkkel való kapcsolattartás formái
A szülő jogos igénye, hogy gyermeke előmeneteléről, személyiségfejlődéséről rendszeres
tájékoztatást és visszajelzést kapjon. Az intézmény a nevelési év során előre meghatározott, az
általános munkaidőn túli időpontokban szülői értekezleteket és fogadóórákat tart. A családi
kapcsolattartási, együttműködési gyakorlatainkat feltérképezzük, folyamatosan felülvizsgáljuk,
sikeres jó gyakorlatainkat írásban is rögzítjük.
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Ezen túlmenően valamennyi pedagógus köteles a tanulókra vonatkozó minden érdemjegyet és
írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében is feltüntetni. A tájékoztató
füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjegyével kell ellátnia. A szóbeli
feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján. Amennyiben a tanuló tájékoztató
füzete hiányzik, a hiányt az osztálynapló melletti „magatartás-szorgalom” füzetbe dátummal és
kézjeggyel ellátva be kell jegyezni. A tájékoztató füzetek bejegyzéseit az osztályfőnökök, tartós
távolléte esetén a helyettesítő osztályfőnökök havi rendszerességgel ellenőrzi, a hiányzó
bejegyzéseket pótolja.
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyakból félévenként
minimum 5, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál havonta legalább 2 érdemjegy
alapján osztályozható a tanuló.
Szülői értekezletek
A szülők a nevelési év kitűzött céljairól, rendjéről, feladatairól, az intézmény terveiről a
szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást gyermekük osztályfőnökétől. A leendő 1.
évfolyamosok szüleit a felvételi értesítőn tájékoztatja az iskola a tanév kezdetét megelőző első
(általában júniusi) szülői értekezletről, az új beiratkozott tanulók iskolakezdésének zavartalansága
érdekében. A szülői értekezletet a leendő osztályfőnökök tartják. Az új osztályközösségek
szeptemberi szülői értekezletén az osztályfőnök bemutatja az osztályban tanító valamennyi
pedagógust.
A tanév során osztályonként legalább 2 szülői értekezletet tartunk. Amennyiben a pedagógusok,
vagy a szülői közösség szükségesnek látja, rendkívüli szülői értekezletet hívnak össze.
Fogadó órák, családlátogatások
Az intézmény valamennyi pedagógusa időpont egyeztetéssel lehetőséget biztosít a szülők számára
személyes megbeszélésekre. Fogadó órát tart azokban a hónapokban, amikor nincs szülői
értekezlet. Amennyiben a gondviselő a fogadóórán kívüli időpontban is találkozni szeretne
gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetnie az érintett
pedagógussal.
Az osztályfőnökök, óvodapedagógusok a tanév során legalább egy alkalommal a szülőkkel
egyeztetve családlátogatást tesznek, együttműködve a gyermekvédelmi felelőssel,
iskolalelkésszel, az egységes nevelés megvalósítása érdekében. Kiemelt figyelmet fordítunk a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak feltérképezésére, megismerésére.
Nyílt tanítási órák
Az iskola éves munkatervében meghatározottak szerint a szülőknek betekintést enged az iskolában
folyó oktató-nevelő munkára.
Az intézmény vezetője és a szülői közösség kapcsolattartása
Az intézmény vezetője a szülők közössége számára rendszeres tájékoztatást nyújt a tanév rendjével
kapcsolatos kérdésekről, az intézmény éves munkatervéről, feladatairól minden tanév során az
éves munkatervben meghatározott Szülők Fóruma rendezvényén.
A pedagógusok rendszeres tájékoztatást adnak a csoportjuk, osztályuk szülői közösségének
minden tanév első szülői értekezletén és a félévi szülői értekezleten az osztályközösség
helyzetéről, a tervezett programokról, azok megvalósulásáról, a szülők és nevelők
együttműködésének lehetőségeiről.
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8.2.10 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata
Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük meg:
 osztályozó vizsga
 pótló vizsga
 javítóvizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
ha
 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet.
Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,
 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő
követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs
munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat

ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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GYAKORLATI

x
x
x

Testnevelés és sport
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és
gyakorlat
Testnevelés és sport


x
FELSŐ TAGOZAT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

A vizsgaszabályzat hatálya, célja

A vizsgaszabályzat hatálya
Hatálya kiterjed az adott tanév során meghatározott javító és osztályozó vizsgákra, az iskola
minden tanulójára és pedagógusára, aki részt vesz a javító és osztályozó vizsgák folyamatában.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény vezetője különbözeti vizsga letételét írja elő.
A vizsgaszabályzat célja
Megfeleljen a mindenkori törvényi előírásoknak.
 Az értékelés rendje
A vizsgán az értékelés írásbeli és szóbeli teljesítmény alapján történik. Az írásbeli feladatmegoldás
értékelését kiegészíti, esetenként javíthatja a vizsga szóbeli része. A kijelölt vizsgabizottság tagjai
meghallgatják a kérdező tanár értékelési javaslatát, annak megbeszélése után a vizsgabizottság
elnöke egyezteti az intézmény vezetőjével. Az elfogadott értékelést a tanuló osztályfőnöke hirdeti
ki, és vezeti be a tanügyi dokumentumokba.


A vizsgatárgyak részei és követelményei

A javító és osztályozó vizsgák alkalmával a tanulók írásban és szóban adnak számot tudásukról.
Amennyiben a tanuló szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, és az előírja segédeszközök
használatát, vagy az időtartam meghosszabbítását, arra lehetőséget biztosítunk.
A pedagógiai program helyi tantervi része tartalmazza a továbbhaladás feltételeit adott tantárgyban
és évfolyamszinten.
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8.2.11 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai








A tanuló felvétele az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
Intézményünk egyházi fenntartású, így beiskolázási körzete nincs, minden olyan tanulót
felvesz, aki megfelel a felvételt támogató belső szempontrendszernek.
Az adott osztályba iratkozáshoz szükséges személyes okmányok és iskolai végzettség
igazolása.
Értesítés iskolaváltoztatásról formanyomtatvány megküldése az előző iskolának.
Elfogadja a keresztény erkölcsi értékeket, iskolánk pedagógiai törekvéseit, házirendjének
előírásait.
Görögkatolikus lelkipásztori ajánlással rendelkezik.
Ha a beiratkozó tanuló esetleges lemaradását a szülőkkel közösen behozhatónak ítéljük
meg, úgy egyénre szabott felzárkóztató programmal segítjük, hogy a követelményeknek
mielőbb megfeleljen. A türelmi idő 1 év.

A felvételt támogató belső szempontrendszer a papi ajánlás alapján:
 Görögkatolikus vallású/ más felekezetű
 A gyermek meg van keresztelve/ nincs megkeresztelve
 A gyermek családja részt vesz az egyházközösség szertartásain/ nem vesz részt
 A gyermek családja részt vesz az egyházközösség életében/ nem vesz részt

2/1/ pont
2/0 pont
2/0 pont
2/0 pont

Intézményünkbe felvételt nyer az a tanuló, aki a papi ajánlás alapján legalább 4 pontot elér.
8.2.12 A felvételi eljárás különös szabályai
Iskolánk anyagi, családi háttértől, származástól függetlenül egyformán szívesen fogad minden
olyan családból érkező gyermeket, akik az egyházi nevelést elfogadják.
Első osztályba történő beiratkozás
 A tanuló felvétele az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
 Iskolánkba felvételt nyer első évfolyamra az a gyermek, aki a hatályos jogszabályok
alapján megfelelő életkorú tanköteles gyermek.
 Intézményünk egyházi fenntartású, így beiskolázási körzete nincs, minden olyan tanulót
felvesz, aki megfelel a felvételt támogató belső szempontrendszernek.
 Elfogadja a keresztény erkölcsi értékeket, iskolánk pedagógiai törekvéseit, házirendjének
előírásait.
 Görögkatolikus lelkipásztori ajánlással rendelkezik.
 Rendelkezik az óvoda vagy a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi igazolással.
 A beiratkozásnál a szülőknek be kell mutatniuk a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját, a szülő személyét igazoló dokumentumokat,
szükség esetén a szakértői bizottság szakvéleményét.
Felsőbb (második-nyolcadik) évfolyamokra történő beiratkozás
 Az adott osztályba iratkozáshoz szükséges személyes okmányok (születési anyakönyvi
kivonat, TAJ kártya, lakcímkártya) és iskolai végzettség igazolása.
 Elfogadja a keresztény erkölcsi értékeket, iskolánk pedagógiai törekvéseit, házirendjének
előírásait.
 Görögkatolikus lelkipásztori ajánlással rendelkezik.
 Ha a tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy
szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló felvételéről
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szóló döntése előtt kikéri az intézményegység-vezető és az érintett évfolyam
osztályfőnökének véleményét.
Ha a beiratkozó tanuló esetleges lemaradását a szülőkkel közösen behozhatónak ítéljük
meg, úgy egyénre szabott felzárkóztató programmal segítjük, hogy a követelményeknek
mielőbb megfeleljen. A türelmi idő 1 év.

A felvételt támogató belső szempontrendszer a papi ajánlás alapján:
 Görögkatolikus vallású/ más felekezetű
 A gyermek meg van keresztelve/ nincs megkeresztelve
 A gyermek családja részt vesz az egyházközösség szertartásain/ nem vesz részt
 A gyermek családja részt vesz az egyházközösség életében/ nem vesz részt

2/1/ pont
2/0 pont
2/0 pont
2/0 pont

Intézményünkbe felvételt nyer az a tanuló, aki a papi ajánlás alapján legalább 4 pontot elér.
Felnőttoktatásra történő beiratkozás
 A tanuló felvétele az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
 Elfogadja a keresztény erkölcsi értékeket, iskolánk pedagógiai törekvéseit, házirendjének
előírásait.
 Az adott évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges személyes okmányok (személyi
igazolvány, TAJ kártya, lakcímkártya) és iskolai végzettség igazolása (bizonyítvány,
bizonyítvány másodlat).
 Az évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével
teljesítheti.
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9.

AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE
9.1 A választott kerettanterv megnevezése

Iskolánk helyi tanterve az 51/2012. (XII.21) EMMI rendeletben kiadott kerettanterve alapján
készült el. A KPSZTI „ A katolikus helyi tanterv minta 2012” óratervi ajánlását használtuk az
általános iskola nappali rendszerű nevelés-oktatásában és a felnőttoktatásban.
9.1.1 Óraszámok általános iskola
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
6

4
1
1
2
2
1
5

4
1
1
2
2
1
5

4
1
1
2
2
1
5

4. évf.
6
2
4
1
1
2
2
1
5

2
25

2
25

3
25

3
27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Történelem,
társadalmi
és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezhető órakeret
Rendelkezésre álló órakeret

5. évf.
4
3
4
1

6. évf.
4
3
3
1

7. évf.
3
3
3
1

8. évf.
4
3
3
1

2

2

2

2

2

2

1

2
1
2
1
1

1
2
1
2
1

1
1
1
5
1
3
28

1
1
1
5
1
3
31

1
1

1
1
1
1
5
1
2
28
88

5
1
3
31

A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 2012. szeptember 1-jén alakult többcélú
közös igazgatású egyházi fenntartású közoktatási intézmény. A nevelő-oktató munkát
meghatározza, hogy az iskola tanulóinak több mint 90%-a hátrányos helyzetű, több mint 60%-a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
Kiemelt fontosságú az intézmény alapdokumentumaiban, működésében, a katolikus értékrend a
keresztény erkölcsi normák közvetítése, a szociokulturális hátrányok csökkentése.
A nevelőtestület célja különösen szoros együttműködésben a szülőkkel: a Nemzeti Alaptantervben
meghatározott kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése, hazaszerető, felelős állampolgárrá
nevelés, reális önismeret alakítása, harmonikus személyi- testi- és lelki egészségre nevelés.
A nevelő-oktató munkánkat meghatározó további célok:
 Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés
 A testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
 A tanulás tanítása
Választott kerettantervünk a KPSZTI által ajánlott katolikus kerettanterv.
Indoklás
A KPSZTI kerettantervi ajánlása megfelel az intézményünk célkitűzéseiben meghatározott
katolikus személyiség fejlesztés szempontjainak.
Katolikus iskolák számára készült, teljes mértékben megfelel a Nemzeti Alaptanterv
kompetenciafejlesztési követelményeinek úgy, hogy közben nem veszíti el a keresztény nevelés
évszázados értékeit, hanem megtalálja a megfelelő kapcsolódási pontokat a jelen kihívásai és a
katolikus nevelés hagyományos rendszere között.
Iskolánk a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható kerettantervek közül az
alábbiakat választotta:
Tantárgy megnevezése
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Ének-zene felső tagozat
Ének-zene alsó tagozat

Változat
A változat
B változat
B változat
B változat
B változat
A változat
A változat

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.
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Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret tantárgyak
közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja.
A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két
évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak azt
tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti bontására és
az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret meghatározására.
Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják.
9.1.2 Óraszámok - felnőttoktatás
A felnőttoktatásban az 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet 12. mellékletében kiadott kerettantervet
használjuk.
Célok és feladatok
A felnőttek általános iskolája 5-8. osztályának feladata az alapműveltségre épülő általános
alapműveltség közvetítése.
Olyan ismereteket és képességeket nyújt, amelyek átfogják az általános alapműveltség általános
iskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (megszakított) iskolai
tanulmányait, eredményeit, rendezve és kiegészítve ezeket. Ebből kiindulva megteremti a
munkaerő-piaci szakképzés vagy a szakiskolai és a középiskolai továbbtanulás lehetőségét.
A tananyag tantárgyi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a
kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való
képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi
létformáiknak, a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget
biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók
személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.
A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a tananyag nemcsak ismeretek rendszere, hanem ezzel
együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási eszköze is, az
ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifejlesztője. Ily
módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek
egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására. Hangsúly
került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, a
problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a felnőttek általános iskolája 5-8.
osztályának kiemelt feladataihoz kapcsolódnak.
A kerettanterv a tananyagot az esti és levelező munkarendben történő tanításra tervezve
tartalmazza. Ettől azonban, amennyiben a feltételek adottak, el lehet térni oly módon, ahogy azt a
Köznevelési Törvény lehetővé teszi.
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Felnőttoktatás- óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam

Évfolyam
Tantárgyak
Anyanyelv,
kommunikáció
Magyar
irodalom
Matematika
Fizika
Kémia
Földrajz
Biológia
Történelem
és
állampolgári
ismeretek
Művészeti
ismeretek
Informatika
Angol nyelv
Osztályközösségépítő program
Szabadon
tervezhető
órakeret

Összesen

5.

6.

7.

8.

esti

levelező

esti

levelező

esti

levelező

esti

levelező

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5

2

1

2

1

2

1

2

1

3
1
1
1
1

2
1
1

3
1
1
1
1

2
1
1

3
1
1
-

1,5
1
1
-

3
1
-

1,5
1
1
-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

-

1

1

2

2

2

2

1
2

1
2

2
2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

15

10

15

10

15

10

15

10

A felnőttoktatás helyi tantervében a szabadon tervezhető órakeretben hit-és erkölcstan tananyagot
tervezünk.
A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Minden tantárgyra vonatkozóan a fennmaradó
10%-ban gyakorlás, az ismeretek mélyítése, rögzítése, rendszerezés, összefoglalás és számonkérés
történik.
9.2 A tantárgyak részletes helyi tanterve
(külön dokumentumba szerkesztve)
9.3 A választott kerettanterv feletti óraszám
A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az
alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az
ismeretek gyakorlására több idő jusson.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
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Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
1. évf.
2. évf.
3. évf.
8
8
7
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
5
5
5
Matematika
1
1
1
(Erkölcstan helyett) hittan
1
1
2
Környezetismeret
2
2
2
Ének-zene
2
2
2
Vizuális kultúra
1
1
1
Életvitel és gyakorlat
5
5
5
Testnevelés és sport
0
0
0
Szabadon tervezett órakeret
25
25
25
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan( nem számít bele az
órakeretekbe a NAT. 9.§ 1.a
1
1
1
pontja szerint

4. évf.
7
2
5
1
2
2
2
1
5
0
27
1

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
(Erkölcstan helyett) hittan
Történelem, társadalmi
és
állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia-egészségtan
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Vizuális kultúra
Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Osztályfőnöki
Szabadon tervezett órakeret
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan( nem számít bele az
órakeretekbe a NAT. 9.§ 1.a
pontja szerint

5. évf.
5
3
5
1

6. évf.
5
3
4
1

7. évf.
4
3
3
1

8. évf.
5
3
3
1

2

2

2

2

2

3

1

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

1
1
1
5
1
0
31

1
1

1
5
1
0
28

1
1
1
5
1
0
28

5
1
0
31

1

1

1

1

1
1
1
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9.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
Iskolánkban a taneszközökkel szemben támasztott követelmények 3 fő szempontja a
tudományosság, szakmaiság, pedagógiai és technikai megfelelés.




A tudományos szakmai elvárásoknak való megfelelést biztosítja a tankönyvjegyzékről
történő kiválasztás. Iskolánk pedagógusai csak a tankönyvjegyzékből választanak
taneszközöket.
Pedagógiai követelményük, hogy a taneszközök minél jobban szemléltessék, magyarázzák
a tananyagot.
Tanulóink hátránykompenzációja érdekében az 1-2. évfolyamon a tanulási nehézségek
kialakítását megelőző tankönyveket, taneszközöket választjuk.

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai 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.
Felsőbb évfolyamokon a kiválasztás szempontjai:
 A tankönyv ábra- és képanyaga adjon segítséget az előzetes ismeretek aktivizálásához, az
információk
rendszerezéséhez,
jelenségek
összehasonlításához,
folyamatok,
összefüggések, problémák megértéséhez, valamint a tanulók értékre neveléséhez. A képi
elemek (térkép, grafikon, diagram, kép, ábra, egyéb vizuális jellegű illusztráció) 50 %-ához
közvetlenül kérdések vagy feladatok kapcsolódjanak
 A tankönyv ábra- és képanyaga illusztrálja és/vagy új információval egészíti ki a szöveget.
A tankönyv ábra- és képanyaga tartalmazzon rendszerezést, összehasonlítást, a folyamatok
és problémák magyarázatát, az összefüggések bemutatását, a gondolkodásra késztetést.
 A tankönyv nyelvezete feleljen meg a tanulók átlagos fejlettségi szintjének.
 A tankönyvben szereplő szakszavak, szakkifejezések mennyisége és nehézségi szintje
feleljen meg a helyi tantervnek, és az alkalmazni kívánt évfolyamokon tanulók életkorából
következő fejlettségi szintnek.
 A fogalomrendszere, logikus struktúrában tartalmazza az egyes tananyagrészeket.
 A tankönyv kérdései és feladatai biztosítsanak megfelelő feltételeket a tanulási célokban
meghatározott projektalapú, problémamegoldó, ismeretszerző és ismeretalkalmazási
készségek és képességek differenciált fejlesztésére.
9.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése.
 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat;
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával,
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a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi
magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával

alapozásával;

helyes

 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával
 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani
 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a
tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő
értékelésük
 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával
 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak
megalapozásának folytatása.
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;
 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve,
az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a
barátságban, a csoportban
 a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés
alapozásával
 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk
a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait
 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával
 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával
kívánunk hozzájárulni
 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása
 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási
technikákat és a tanulásszervezési módokat
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9.6 Mindennapos testnevelés
Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az iskola minden
osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében.
9.7 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
Iskolánkban a választható foglakozások a következők:
 tömegsport
 szakkörök
 felzárkóztató foglakozások
 középiskolai előkészítők
 boldogság óra
Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek
fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.
A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik
pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé
teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére.
A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni,
mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.
9.8 Projektoktatás
A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák
megoldása köré csoportosítja. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási
folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények
szellemi és érzelmi hatása.
Intézményünkben évek óta hagyományosan megrendezett projekt napokat szervezünk,
színesebbé, szemléletesebbé téve gyermekeink hétköznapjait. A korábban megtanult ismereteket
a gyakorlatban játékos feladatok segítségével mélyíthetik el a tanulók. A projekt napok a
következők:





sportnap
egészségnap
környezetvédelmi nap (Föld napja, Víz napja stb.)
kommunikációs nap
9.9 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések

Az iskolánkba járó tanulók döntő többsége hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, ezért
kiemelt feladatnak tekintjük a hátránykompenzációt.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felkészítése annak érdekében, hogy a gyermekek
tanulási kudarcból, szociális hátrányból eredő lemaradása csökkenjen, a gyermek egyéni
képessége, tehetsége fejlődjön, tanulási, továbbtanulási esélye növekedjen.
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Az óvodából az iskolába való átmenet segítése
 Óvodai csoportok látogatása, hospitálással
 Módszertani megbeszélések az óvónők és a tanítók között
 A gyermek személyiségét feltáró megbeszélések az óvónők és a tanítók között
 Szülők és tanítók közötti szoros, rendszeres kapcsolattartás
 A tanulói személyiségek és a szociokulturális hátterének vizsgálata a DIFER méréssel a
fejlesztő pedagógus bevonásával
Együttműködések-partnerségi kapcsolatok felhasználása a hátránykompenzáció érdekében
 Rendszeres kommunikáció a szülőkkel szülői értekezleteken, fogadó órákon,
családlátogatás alkalmával, alkalmi megbeszélések során
 Kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal esetmegbeszélések, alkalmi tájékoztatások
során
 Kapcsolattartás a szakmai és szakszolgálatokkal
 Kapcsolattartás a középfokú oktatási intézményekkel a tanulók sikeres továbbtanulása és
eredményeik követése érdekében
Tanulást segítő tevékenységek
A kulcskompetenciákat fejlesztő módszerek eljárások alkalmazása a tanítási órákon és a tanórán
kívüli foglalkozásokon.
 tanulói munkáltatás
 kooperatív tanulásszervezés
 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
 projekt napok
 napközi otthoni foglalkozások 1-4. évfolyamon
 tanulószobai foglalkozások 5-8. évfolyamon
 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy
csoportos használata
 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
 felzárkóztató foglalkozások
 egyéni foglalkozások
 a továbbtanulás irányítása, segítése
A képességfejlesztés, a tehetség felismerése és gondozása iskolai oktató-nevelő munkánkban
kiemelkedő jelentőségű feladat. Ennek érdekében szükséges tanulóink egyéni képességeihez
igazodó, differenciált munkáltatásának megszervezése.
A tanulókhoz eljutó nagy mennyiségű információ értelmezése és feldolgozása, a kialakított
kompetenciák (készségek, képességek, jártasságok) működtetése a tehetségek felismerését,
gondozását és fejlesztését kívánja meg. Mivel a tanulók ennek a folyamatnak alkotó részesei, ezért
kreativitásuk és innovációs törekvéseik fontos építő kövei a tanítás-tanulás szakaszainak.
A képességfejlesztés, tehetséggondozás módszerei iskolánkban:
 egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanulásszervezés
 szakkörök szervezése
 továbbtanulási előkészítők szervezése matematika és magyar nyelv és irodalom
tantárgyból
 iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, művészeti és sport versenyek, ezekre a tanulók
felkészítése
 egyéni foglalkozások szervezése, egyéni fejlesztés
 project napok
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iskolai ünnepségek szervezése

Tanórai tevékenységek:
 mennyiségi és minőségi differenciálás feladatokkal, problémákkal,
 szakirodalom tanulmányozása, kiselőadások tartása,
 egy-egy kiemelkedő személyiség életútjának tanulmányozása, beszámoló készítése,
 a tananyag dúsítása horizontálisan és vertikálisan, egyéni haladási ütem biztosítása,
gyorsítás,
 differenciált házi feladatok adása
Tanórán kívüli tevékenységek:
 választható tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozó szakkörökön való részvétel,
diáksport
 felkészítés tanulmányi, művészeti és sportversenyekre
 versenyeken való részvétel
 az iskolai könyvtár egyéni vagy csoportos használata
 szabadidős foglalkozások (színház, múzeum, levéltár látogatása)
 project napok foglalkozásai
 iskolai ünnepségeken, bemutatókon való szereplés
Önismereti-, pályaorientációs, jövőképalkotó, kommunikációs gyakorlatokkal, matematika,
magyar nyelv és irodalom felzárkóztatással, sokféle tehetséggondozással támogatjuk őket
hátrányaik leküzdésében.
Kedvelt munkaformáink a szituációs játékok, csoportmunkák, gyűjtőmunkák, élménybeszámolók,
üzemlátogatások, stb.
Rendszeres kapcsolattartásra törekszünk a szülőkkel, családlátogatással, beszélgetésekkel
cserélünk véleményt, gondolatokat, erősítjük a gyermekeket céljaik elérésében.
9.10 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
 Mérési típusok
Iskolánkban a következő típusú méréseket alkalmazzuk:
 Diagnosztizáló mérések: tanév elején, differenciáló, helyzetfeltáró jelleggel.
 Formatív mérések: az oktatási, nevelési folyamat közben végzett segítő mérések,
osztályozás céljából.
 Lezáró jellegű mérések: egy viszonylagos végállapot eredményének megállapítására
alkalmazott (témazáró) mérések.
 Fejlesztési célú minimum mérések.
 Összegző, lezáró jellegű szummatív mérések.
A mérések lebonyolításához az iskola saját készítésű és külső mérőeszközöket használ. A tantervi
követelmények elsajátításának ellenőrzésében, az értékelés és a minősítés formáiban a tanári
szabadság érvényesül, de minden nevelőnek be kell tartania az iskola pedagógiai programjában
megfogalmazott alapelveket.
 Mérési és ellenőrzési területek


A közösség fejlettségének mérésére alkalmazott vizsgálatok évfolyamonként. Az egyéni
és közösségi szint állapotának feltárására irányulnak.
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Belső mérés 2. osztály végén: Anyanyelvből – írástechnika, tempó, helyesírás,
olvasástechnika, szövegértés – és matematikából a tantervi követelmények és az elért
egyéni eredmények viszonyát vizsgálja az osztályok közötti átjárhatóság biztosítása
érdekében.
Belső minősítő mérés a 4. osztály végén: célja információk szerzése az alapozó szakasz
eredményességéről. A mérés területei: anyanyelv, írás, helyesírás, fogalmazás, értő
olvasás, matematika, természetismeret, számítástechnika. A mérést az iskolavezetés tagjai
szervezik.
Belső minősítő mérés: 6. osztály végén az átvezető szakasz lezárásakor végzett mérés az
orientációs szakaszon végezhető tevékenységek tudatos tervezését szolgálja. Területei:
magyar, matematika, idegen nyelv, természetismeret, számítástechnika.
A lebonyolítást, elemzést, értékelést az igazgatóhelyettesek vezetésével a
munkaközösségek, szaktanárok végzik.
Belső minősítő mérés 8. osztályban: tantárgyra kiterjedő kimenetmérés. Célja: az
elsajátított tudás évenkénti nyomon követése. Felelősei: igazgatóhelyettesek,
munkaközösségek, szaktanárok.

 A belső mérésekkel, ellenőrzésekkel szemben támasztott követelmények
Általános ellenőrzést kell végezni
 Évente, év elején minden tárgyból, - ami erre alkalmas – diagnosztizáló mérést végzünk
minden évfolyamon minden osztályban. A mérést a tanítók, szaktanárok végzik, a mérés
tartalmáról, lebonyolításáról a munkaközösségek határoznak. Ellenőrzéséért felelősök az
munkaközösség-vezetők. A mérések értékelését, elemzését el kell végezni, de osztályozni
nem kell.
 A munkaközösség ütemezése szerint minden osztályban év elején hangos olvasásból, év
végén szövegértésből felmérést kell végezni.
 Felelősök: humán munkaközösség-vezető, tanítók, szaktanárok.
 A 2-8. évfolyamokon minden osztályban meghatározott képzési szakaszokon, témák
lezárása után az erre alkalmas tantárgyakban (témazáró dolgozatot) kell íratni.
 Egy napon legfeljebb két előre bejelentett témazáró dolgozat iratható.
A belső (minősítő) mérések lebonyolítása
 Az osztálytanító nevelők, a szaktanárok a tanév elején kötelesek ismertetni szaktárgyuk
követelményrendszerét a tanulókkal és azok szüleivel. Év elején kell a minősítő mérések
időpontját, anyagát, követelményeit, értékelésének módját nyilvánosságra hozni.
 A szaktárgyi mérések ideje az adott tanév utolsó 3 hete.
 A pedagógiai programban meghatározott felméréseken a tanulók kötelesek részt venni. A
mérések időpontját úgy kell meghatároznunk, hogy a tanulóval hiányzása esetén is meg
lehessen íratni.
 Az írásbeli méréseket előzetes ütemezés szerint évfolyamonként, tantárgyanként azonos
időben kell végezni.
 A belső mérések anyaga az 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztály alkalmazás szintű feladataira épül,
hangsúlyt helyezve a 4., 6., 8. osztály év végére elérendő követelményekre. (A lassabban
haladó csoportokban végzett méréseknél az adott évfolyamon a minimum követelmények
az irányadók.)
 Az iskolai beszámoltatás, értékelés formái



Belső értékelési rendszerünkben a folyamatos értékelést valósítjuk meg.
Értékelési (beszámoltatási) események:
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o folyamatos szóbeli, írásbeli ellenőrzés
o órákon való aktivitás
o témazárók, tudáspróbák, felmérő dolgozatok
o röpdolgozatok
o iskolai dolgozatok
o házi feladatok
o gyűjtőmunka
o a tantárgy sajátosságainak megfelelően rajzok
o zenei, technikai produktumok
o mozgásformák értékelése
o versenyeken való részvétel
Minden évfolyamon a tanulói tudásszint ellenőrzésekor a szóbeli információszerzésnek
kell elsőbbséget biztosítani.

 Az értékelés formái




Írásbeli: röpdolgozat, dolgozat, témazáró dolgozat, feladatlap, teszt, felmérő dolgozat
Szóbeli: felelet, kiselőadás,
Gyakorlati: munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmény
 Írásbeli feladatok értékelése

Az írásbeli számonkérés fajtái:
 írásbeli felelet: röpdolgozat, szódolgozat, diktálás, gyűjtőmunka. Ezek a szóbeli felelettel
egyenértékűnek számítanak.
 írásbeli munka: egyes tantárgyakból szükséges az órai írásbeli munka értékelése félévente
(munkafüzetben, füzetben). Az értékelés módját a tanár határozza meg.
 témazáró dolgozat: a témazáró dolgozat feladatait a szaktanár állítja össze a
munkaközösség jóváhagyásával, vagy központi feladatlapot használ. (Nincs ilyen
értékelés: testnevelés, ének-zene, informatika, rajz, technika tárgyakból.) A naplóba piros
színnel írjuk be és súlyozottan számítjuk be a félévi és év végi osztályzatok kialakításánál.
Indokolt esetben a szaktanár más tantárgyak esetén is eltekinthet a témazáró dolgozatok
megíratásától, és az ismeretek ellenőrzésének más módját választhatja.
 felmérő dolgozatok tájékoztató jellegűek és nem számítanak bele a tanulók értékelésébe.
A naplóba zöld színnel írjuk be.
A tanulókkal szemben támasztott követelményeket az iskola helyi tanterve és az ehhez igazodó
tanmenetek valamint az iskola házirendje szabja meg.
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzését tanév közben a szaktanárok végzik. A tanulók
értékelése érdemjegyekkel történik. Érdemjegyeket a tanítók és tanárok adhatnak. Minden tanuló
jogosult arra, hogy megfelelő mennyiségű osztályzatot szerezzen.
Érdemjegy adható:
 tanórai írásbeli feleletre, dolgozatra, témazáró dolgozatra
 tanórai szóbeli feleltre
 tanórai munka értékeléseként
 otthoni feladat megoldására illetve meg nem oldására
Szabályozás: Egy osztály 1 napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írhat!


Szóbeli értékelés
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A szóbeli feleletek az írásbeli feleletekkel egyenértékűek. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tanulói
munka rendszeres szóbeli értékelését, a tanórák közben és a tanítási órák végén. Fontos a tanulói
szókincs rendszeres fejlesztése, a társ-, a tanári és az önértékelés, a szóbeli kommunikáció állandó
gyakoroltatása, hiszen a tanulók hátrányaikból adódóan szegényes a szókincsük, nem tudják
magukat megfelelően kifejezni.
9.11 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
A tanulók felkészülése a tanítási órára (otthon, napköziben, tanulószobán) szóbeli és írásbeli
feladatok megoldásával történik. Írásbeli házi feladatot (készségtárgyak kivételével) minden
tanítási órán kapnak a tanulók. Gyűjtőmunkát és azokon alapuló írásbeli vagy szóbeli
beszámolókat szorgalmi feladatként a tanulók önként vállalnak egyénileg vagy csoportosan.
Szóbeli házi feladatok:
 Hangos olvasás
 Memoriterek tanulása fokozatosság elvével
 Tantárgyakhoz kapcsolódó tartalmak megtanulása
Írásbeli házi feladatok:
 Differenciáltan írásbeli házi feladatok adása a tanulók képességeinek megfelelően.
 Egyéni igények alapján a nehezen elsajátítható tananyagoknál gyakorló feladatok feladása.
Házi feladatok (szóbeli és írásbeli) korlátai:
 Szorgalmi házi feladat esetenként.
 Tanítási szünet idejére házi feladatot nem kapnak a tanulók.
9.12 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
Intézményünkben nem végzünk képességek szerinti besorolást, heterogén képességű tanulókból
álló csoportokat alakítunk ki. Az alacsony osztálylétszámokra való tekintettel csoportbontások
szervezését nem tartjuk szükségesnek, viszont arra lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy
mikro csoportos formában különféle tanórán kívüli foglalkozáson, tevékenységben részt
vegyenek, minél szélesebb körű ismeretekre szert tegyenek, a meglévő ismereteiket gyarapítsák.
9.13 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 81. §
szabályozza. A testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a mérést testnevelés órákon,
tanévenként, az eredményeket rögzítik a NETFIT diagnosztikus értékelő rendszerben valamennyi
évfolyamra kiterjedően a nappali oktatás munkarendje szerint tanuló diákok körében.
A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők a tanulók mérési
azonosítójának felhasználásával ismerhetik meg.
9.14 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elve
 Egészségnevelési alapelvek
Az egészségnevelés célja a lakosság egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan
tevékenység kialakítása, amely az ismeretet aktív magatartássá formálja. Végső célja, hogy a tanuló
megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges
ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek javítását, az egyes
emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cselekvőén megteremti.
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Az egészségnevelés alapelvei:
 a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja
 tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység
 tömegméretű, mert kiterjed a lakosság minden rétegére
 tudományosan megalapozott
 helyes cselekvésre serkentő legyen
Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt
kérdéseit, így:

az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat,

a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit,

az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód),

az antihumánus szenvedélyeket,

az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit,

az egészségérték tudatosítását (figyelemfelkeltés, tájékoztatás, motiváló és aktivizáló
egészségérték tudatosítás)
 A környezeti nevelés alapelvei
A Nemzeti alaptanterv önálló közös követelményként kezeli a környezeti nevelést, vagyis elvárja
az iskolától, hogy minden tevékenységét átitassa a fenntarthatóság szemlélete; segítse a tanulókat
a környezettel harmonikus életvezetési képességeik kialakulásában, igazítsa el őket a környezeti
problémák felismerésében, kezelésében, fejlessze felelősségérzetüket, törekedjék arra, hogy a
környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi alapelvek szintjére emelkedjenek.
E követelmények teljesüléséhez a tanulóknak személyes tapasztalatok megszerzésére, élmények
átélésére, a környezet egészére vonatkozó ismeretek elsajátítására van szükségük.
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése. A természet – s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását
célozza. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.
Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek
legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni,
megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti
felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a
közös felelősségtudat alapjait.
Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik – azon túl, hogy pontos ismereteik
és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról és tennivalókról
– képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük jelentőségében.
A környezeti nevelés minden pedagógus és tantárgy feladata, ugyanakkor az egyes különálló
tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket egésszé kell építeni.
9.15 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
Az iskolai közösség fejlettségének megfelelő magatartás és szorgalom követelményrendszerének
megállapítása – a diákönkormányzat, az osztályközösségek, a szülői közösség véleményének
meghallgatása után – a nevelőtestület feladata.
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A magatartás és szorgalom követelményrendszerét a tanév elején a tanulókkal ismertetjük. Az
osztályfőnökök folyamatosan ellenőrzik a tanulók magatartásában, szorgalmában mutatkozó
változásokat és a tapasztalataikról tájékoztatják a szülőket. A magatartást és szorgalmat az
osztályfőnökök havonta érdemjeggyel értékelik, az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélése
alkalmával.
A tanulók magatartási és szorgalmi minősítését félévkor és tanév végén az osztályfőnökök, az
osztályközösség, az osztályban tanító pedagógusok, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
könyvtáros pedagógus, gyógypedagógus, tanulószoba vezető, napközis nevelők véleményének
meghallgatásával állapítjuk meg.
Véleményeltérés esetén a nevelőtestület határoz. Ha szavazategyenlőség áll be, az osztályfőnök
véleménye a döntő.
A magatartási osztályzat a tanuló életkori sajátosságához igazodva kifejezi a közösséghez, annak
tagjaihoz való viszonyát, felelősségérzetét, önállóságát, tanórai és tanórán kívüli viselkedését,
hangnemét.
A magatartási jegyekben azt értékeljük, amiről a nevelőtestületnek biztos tudomása van, amit
rendszeresen figyelemmel lehet kísérni. A minősítésnél minden iskolai keretben végzett
tevékenységet értékeljük.
A szorgalmi osztályzat az egyéni képességeket és körülményeket mérlegelve fejezi ki a tanuló
tanulmányi munkához való viszonyát, kötelességtudatát, cselekvőkészségét, fegyelmét,
pontosságát, önmagához viszonyított fejlődését, vagy visszaesését. A végleges minősítés a
közösség és az egyén részére nevelő hatású kell, hogy legyen.
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi
munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre
is.
A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik
évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is
tanúbizonyságot tesznek.
A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika,
környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél:
 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is
ellenőrizhetik;
 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit
átfogó témazáró dolgozatot írnak.
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy
esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli
számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban:
 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen
gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva,
 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül.
A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.
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A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi
tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói
teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik:
 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy
esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk.
 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik
évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból
érdemjegyekkel minősítjük.
 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a
tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges
minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
o kiválóan teljesített
o jól teljesített
o megfelelően teljesített
o felzárkóztatásra szorul
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év
végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.
A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év
végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni
tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3),
elégséges (2), elégtelen (1).
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egyegy 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.
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő
könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az
esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók
írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény
érdemjegyekre történő átváltását a tantárgyi rész tartalmazza.
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás
(5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén
érdemjegyekkel értékeli.
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A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület
állapítja meg.
A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
 Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők
Példás (5) az a tanuló, aki:
o a házirendet betartja
o a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik
o kötelességtudó, feladatait teljesíti
o önként vállal feladatokat és azokat teljesíti
o tisztelettudó
o társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen
viselkedik
o az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz
o óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet
o nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása
Jó (4) az a tanuló, aki:
o a házirendet betartja
o tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik
o feladatait a tőle elvárható módon teljesíti
o feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti
o az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt
o nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó (3) az a tanuló, aki:
o az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be
o a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik
o feladatait nem minden esetben teljesíti
o előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
o a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik
o igazolatlanul mulasztott
o osztályfőnöki intője van
Rossz (2) az a tanuló, aki:
o a házirend előírásait sorozatosan megsérti
o feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti
o magatartása fegyelmezetlen, rendetlen
o társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik
o viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza
o több alkalommal igazolatlanul mulasztott
o több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás
(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök
osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
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A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév végén
az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. A félévi és az év végi osztályzatot az
értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
 Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás (5) az a tanuló, aki:
o képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
o tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi
o a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi
o munkavégzése pontos, megbízható
o a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
o taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza
Jó (4) az a tanuló, aki:
o képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
o rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
o a tanórákon többnyire aktív
o többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti
o taneszközei tiszták, rendezettek
Változó (3) az a tanuló, akinek:
o tanulmányi eredménye elmarad képességeitől
o tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti
o felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik
o érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja
o önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre,
felügyelettel dolgozik
Hanyag (2) az a tanuló, aki:
o képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében
o az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg
o tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen
o feladatait többnyire nem végzi el
o felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek
o a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül
o félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
Azt a tanulót, aki képességihez mérten
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesítheti.
 Az iskolai jutalmazás formái
Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret
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 napközis nevelői dicséret
 osztályfőnöki dicséret
 igazgatói dicséret
 nevelőtestületi dicséret
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév
végén
 szaktárgyi teljesítményért
 példamutató magatartásért
 kiemelkedő szorgalomért
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők
Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és
könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.
Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt,
 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.
 Az iskolai büntetések formái









szaktanári figyelmeztetés
osztályfőnöki figyelmeztetés
osztályfőnöki intés
igazgatói figyelmeztetés
igazgatói intés
tantestületi elbeszélgetés
tantestületi figyelmeztetés
fegyelmi eljárás

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt
esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a
tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
 a szándékos károkozás;
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
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A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi
eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
9.16 A továbbhaladás feltételei









A továbbhaladás szempontjából hagyományosan a tanévet tekintjük meghatározó
időszaknak, kivéve az első évfolyamot. A tovább haladáshoz szükséges teljesítmény
megállapításában a tanári, tanítói módszertani szabadság érvényesül. A tanév során
folyamatos értékelés történik. A tovább haladásról az osztályozó értekezlet teljes
felelősséggel dönt.
Az a tanuló (2.-8. évfolyamon), aki tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen
osztályzatot kapott, augusztusban javítóvizsgát tehet.
Ha a tanuló (2-8. évfolyamon) négy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el,
osztályt ismétel.
Osztályozó vizsga eredményes letétele után léphet magasabb évfolyamra az a tanuló, akit
igazolt vagy igazolatlan hiányzásai miatt tanév végén nem tudott a nevelőtestület
osztályozni.
A tanköteles korú magántanulók osztályozó vizsgát kötelesek tenni tanév végén.
A szülő írásbeli kérésére gyermeke az évet megismételheti, melyről mindenkor az igazgató
dönt.
A tanuló, a jogszabályban megfogalmazott maximális hiányzási óraszámok elérésekor
szülői kéréskor indokolt esetben osztályozó vizsgát tehet, vagy a tanévet megismételheti.

10. SZÖVEGES MINŐSÍTÉS MÓDJA 1-2. ÉVFOLYAM
„Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most,
ezzel visszatartod őt fejlődésében.
De ha olyannak látod, amilyenné lehetne,
ezzel előre segíted őt életútján.”
(Goethe)

A Köznevelési törvény 54§ (3) értelmében a tanuló teljesítményét első évfolyamon félévkor és év
végén, második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni.
 Az értékelés funkciói





Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a
pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának
tervezéséhez.
Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak
korrekciójához ad segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak.
Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás, szelekció, amely egy-egy tanításitanulási periódus végén regisztrálja az eredményeket, a pedagógusnak, szülőnek,
tanulónak ad információkat.

A szöveges értékelés mindhárom funkciót képes árnyaltan és differenciáltan ellátni.
Lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek érdeklődésének,
adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének, otthoni
körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figyelembe vétele.
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A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek önmagához
képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez viszonyított
előmenetele is értékelésre kerül. Az értékelés pillanatnyi állapotot rögzít, (s ez még a minősítéskor
is igaz), nyitottságot mutat a gyermek problémái iránt, és a fejlődés lehetőségei iránti bizalmat
fejezi ki.
A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a tanuló
megtapasztalhatja a tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, bíztató hozzáállását.
Harmonikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy megfeleljen a pedagógus elvárásainak,
jól teljesítsen.
A szöveges értékelés, mivel a gyermek sokféle tevékenységére, megnyilvánulására reagál,
felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási teljesítményt érintik, de
nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. Ezzel a közösség értékrendje is
szilárdabbá válik, valamint könnyebben illeszkednek társaik közé a rosszabb tanulmányi
eredményű gyerekek is, hiszen elismertté válnak más típusú pozitív értékeik, tulajdonságaik,
teljesítményeik is.
 A szöveges értékelés koncepciói
A szöveges értékelés koncepciójának elvi kiindulópontjai a következők lehetnek:






az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon
alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet
nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart
a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének
a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.

A szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi követelmények az alábbiakban összegezhetők:








minősítés - központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze
vegye figyelembe az életkori sajátosságokat
legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált
értékelési koncepció között
jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés
személyre szóló és ösztönző jellegű legyen
a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő
szerepet betölteni
konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi
megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.

A tanulók tanulmányi eredményét az 1. évfolyamon félévkor és év végén, a 2. évfolyamon
félévkor:
„Kiválóan teljesített”
„Jól teljesített”
„Megfelelően teljesített”
„Felzárkóztatásra szorul” kifejezésekkel jelöljük.
Ezen kifejezések a témazáró méréseknél a
91 –100%
76 – 90%
56 – 75%
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0 – 55 %-oknak felelnek meg.
A tanulmányi munka értékelésénél
 a témazárók eredményeit
 a szóbeli feleleteket
 az írásbeli feleleteket
 a szorgalmi feladatokat
 a tanórán nyújtott teljesítményeket vesszük figyelembe.
11. SZAKMAI PROGRAMOK
11.1 Egészségnevelési Program
A gyermekeink egészsége mindannyiunk ügye:
nemzeti közügy, hiszen országunk jövője
egészséges fiatalok nélkül nem képzelhető el.
Az egészség fogalma, Nemzeti Egészségnevelési és Drogprevenciós Program. Alapelvek, célok.
A Nemzeti Egészségnevelési és Drogprevenciós Program integrálódása az iskolai programba.
Az iskolai Egészségnevelés és Drogprevenció
Johann Béla: Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program (2001 – 2010) szerint az új program
céljai, feladatai és alprogramjai.
A modern egészségfejlesztési /népegészségügyi programok ma az alábbi alapelvekre épülnek:
 Az egyén egészségét döntően környezete és életmódja határozza meg.
 Az egészségi állapot meghatározó tényezői között komplex kapcsolatrendszer áll fenn,
melyben a meghatározó tényezők többnyire nem betegség specifikusak, azaz több
megbetegedés kialakulására is hatással vannak.
 Az egyén életmódját (mely egészségi állapotát döntő mértékben meghatározza) hatékonyan
közvetlen környezete (családi, munkahelyi, szabadidős stb.) képes befolyásolni, mivel az
egyén természetes igénye a közösségbe tartozás és a közösség elvárásainak való megfelelés.
 A lakosság egészségének fejlesztése össztársadalmi összefogást, interszektorális
együttműködést és felelősségvállalást igényel, valamint partnerséget a társadalmi élet
szereplői (az állam, az önkormányzatok és a helyi közösségek) között.
 Az egészség fogalma
A tizenévesek leggyakrabban elhangzó kívánsága között szerepel a pénz és a siker mellett az
egészség. Az egészség megfizethetetlen érték. Egészség szükséges a sikerhez. Egészség nélkül
nehéz pénzt szerezni. Az egészség értelmezése többször módosult, s ma már az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) megfogalmazásában az egészség nem egy statikus állapot, hanem állandó
változásban lévő kiegyenlítődésű folyamat, amely a szervezeten belüli összhangban, illetve a
szervezet és a természeti-társadalmi környezete közötti dinamikus egyensúlyban nyilvánul meg.
Röviden az egészség: a jó közérzet. Tehát az emberi test szerveinek zavartalan funkciói, valamint
törekvés a szervezet és a környezete közötti folyamatos egyensúly megteremtésére, megtartására,
amivel biztosítható az egészség. Az egészséges életmód pozitív hatása nagyobb és érthetőbb
hangsúlyt kap, hiszen a dinamikus egyensúly fenntartása, azaz az egészség megőrzése segíthető a
szervezetet érő káros hatások elkerülésével vagy csökkentésével és a szervezet alkalmazkodó
képességének erősítésével, növelésével. Az edzett szervezet az alkalmazkodást nemcsak a testi
viszonylatban kamatoztatja, hanem lelkileg is többet bír az egyén. Ezért sem hiányozhat az
egészséges életmódból a rendszeres testedzés, a sportolás.
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Az egészség legújabb meghatározásának mindenki számára fontos üzenete, hogy az egészséget
őrizni, vagy a szervezet egyensúlyát visszaállítani elsődlegesen nem az egészségügy egészségnevelő, orvos, védőnő stb. - szakembereinek a feladata. Az egyén felkészítésében,
meggyőzésében, az egészségesebb életmód választásának folyamatában óriási szerepük van a
politikai döntéshozóknak - a miniszterelnöktől a polgármesteren át az iskolaigazgatóig - a média
olvasható, hallható és látható üzeneteit készítőknek, valamint a pedagógusoknak, az oktatóknak, az
edzőknek.
Az iskolai oktatás és nevelés során a pedagógusok - a közvetlen információt adók, a személyes
példamutatók, a döntéseket befolyásolok - meghatározóak az egyén egészségesebb választási
folyamatában.
 Az egészségnevelés célja, alapelvei Dr. Aszmann Anna nyomán
Az egészségnevelés célja a lakosság egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan
tevékenység kialakítása, amely az ismeretet aktív magatartássá formálja.
Végső célja, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék
azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeinek
javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cselekvőén megteremti.
Az egészségnevelés alapelvei
 a legszélesebb értelembe vett megelőzés céljait szolgálja,
 tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység
 tömegméretű, mert kiterjed a lakosság minden rétegére
 tudományosan megalapozott,
 helyes cselekvésre serkentő legyen.
Az egészségnevelési programot a tantestület egészének bevonásával a gyermek és ifjúsági felelős,
az egészségnevelő és az iskolai drog-koordinátor közreműködésével kell elkészíteni, figyelembe
véve a régió egészségparamétereit, valamint az iskola mentálhigiénés kultúráját. Az előkészítő
munkában részt kell vennie az iskolaorvosnak, az iskolapszichológusnak, a védőnőnek, a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának.
Az egészségnevelési program célja, hogy a tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt
kérdéseit, így:

az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat,

a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit,

az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód),

az antihumánus szenvedélyeket,

az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit,

az egészségérték tudatosítását (figyelemfelkeltés, tájékoztatás, motiváló és aktivizáló
egészségérték tudatosítás).A nemzeti drogstratégia céljai
A társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony kezelése iránt a helyi közösségek pedig
növeljék problémamegoldó készségüket a kábítószer-probléma visszaszorításában.
Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakításra és a
drogok visszautasítására (megelőzés).
 Az iskolai drogstratégia fogalma
Azoknak a célirányos és konkrét pedagógiai egészségfejlesztési feladatoknak a tervezési,
szervezési, megvalósítási folyamatát jelenti, amely az iskolai drog-megelőzési programban
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konceptualizálódik és az elsődleges drogprevenció megvalósítását, valamint a másodlagos
drogprevenció elősegítését célozzák.
 Törvényi háttér, szabályzók
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 9.5 pontja részletesen foglakozik a
környezet-egészségügy oktatásával, nevelésével.
1998-ban Koppenhágában a WHO Európai Regionális Bizottsága elfogadta az Európai Egészség
21. nyilatkozatot, amelynek célkitűzései többek között kimondják, hogy 2015-re a lakosságnak a
társadalom minden rétegében egészségesebb életmódot kell kialakítani.
„Egészség évtizedének Johann Béla Nemzeti programja” 2002 Előzménye a Nemzeti
Népegészségügyi Program (1066/2001 Kormányhatározat)..
A közoktatásról szóló 1995. évi LXXIX. többször módosított törvény szerint a pedagógiai
programok felülvizsgálatánál az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fordítani a gyermekek érzelmi,
erkölcsi fejlődésével kapcsolatos feladatokra, s a nevelés elsőrendű jelentőségű.
28/2000. (IX.21.) OM rendelet: minden eddiginél tágabb teret biztosít az egészségnevelés
közoktatási intézményekben – az óvodai foglalkoztatás, általános és középiskolai szervezett képzés
keretei között való megjelentetésére. A jelenlegi iskolarendszerben, az alapfokú nevelés, oktatás
második szakaszában, a 6. és 8. évfolyamok egészségtan tantárgya (tanévenként mindössze 18
kötelező óra) keretében kerül sor az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok,
szokások kialakítását, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket középpontba helyező tudásanyag
és szemlélet oktatására. A kerettantervben rögzített fejlesztési követelmények és belépő
tevékenységi formák által meghatározott elvárások sokrétűek és korszerűek. Ezeknek önmagában
nem tud eleget tenni a két évfolyamon folyó 18-18 órás képzés, de ezt jól kiegészíti az 5-12.
évfolyamok osztályfőnöki óráinak keretében folyó, kötelezően egészségfejlesztési témákat
feldolgozó, tanévenként 12-13 órás órakeret.
 A drogprevencióhoz kapcsolódó törvényi háttér
A Magyar Köztársaság Kormánya 2000. február 22-én első olvasatban megtárgyalta a kábítószerprobléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai programot, az azzal összefüggésben
szükséges jogalkotási feladatokról és a végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről szóló
előterjesztést, melyet a szakértők és az érintett tárcák bevonásával az Ifjúsági és Sportminisztérium
készített el.
 Iskolai egészségnevelési és drogprevenciós célok
Az iskolai egészségnevelési céljaink, feladataink
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakulása a gyermekkorban
kiemelt jelentőségű, ezért egészségük megőrzéséhez, fejlesztéséhez szükség van a gyermekek
egészséggel kapcsolatos tudásának, készségeinek elsajátításához, bővítéséhez és az egészséget
támogató környezet kialakításához. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy ezt intézményünk minden
dolgozója felismerje s tudatosan vallja, hogy az egészség érték.
Az iskolai egészségnevelés feladata: higiénikus, kulturált környezet kialakítása mellett az egészséges
életmód szokásrendszerének megismertetése, s rendszeres gyakoroltatása. A személyiség
egészséges fejlődését elősegítő tevékenységek, kiemelten az örömmel végzett, rendszeres
testmozgás szerepének hangsúlyozása, beépítése a mindennapi oktató-nevelő munkába.
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Az egészségnevelésben egyre nagyobb igény mutatkozik az újszerű – mindent összefüggésében látó
– egészségszemlélet oktatására, valamint az egészségnevelés és a környezeti nevelés kapcsolatának
feltárására az alapfokú oktatási intézményekben a nevelésben, oktatásban résztvevők saját
egészségszemléletének bővítésére, finomítására, továbbá ilyen irányú módszertani képzésükre.
Feladatunk továbbá az egészség fogalmának az eddigieknél jóval szélesebb körben történő
(mentális, fizikai, érzelmi, szociális aspektusainak) megvilágítására; az eddigieknél változatosabb,
színesebb szemléletű egészségnevelési témák közös feldolgozása.
Az iskolai egészségnevelés megvalósulása az oktató-nevelő munkában:
A pedagógiai programunkban fontos feladatként fogalmazódik meg az egészséges, kulturált
életmódra nevelés erősítése, mely nemcsak egy-egy kiemelt tantárgy feladata (biológia, egészségtan,
testnevelés, osztályfőnöki óra), hanem minden tantárgyi óra szerves része, hol közvetlen, hol
közvetett formában bővítve az ezirányú ismereteket.
Tehát tantárgyanként ott kell lennie az egészségnevelés rejtett tantervének, szinte észrevétlenül
motiválva a gyermekeket arra, hogy mozogjanak, egészségesen táplálkozzanak, tisztán tartsák
környezetüket és képessé váljanak feszültségeik kezelésére.
 Iskolai drogprevenciós célok, feladatok
Célok
Az alkotó, kritikus gondolkodás elsajátítása a döntéshozatal lépéseinek gyakorlása s ehhez az
alapvető kommunikációs formák felhasználása.
Meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteket, el kell
igazodniuk kapcsolatrendszereikben, ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat,
hogy ehhez tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásoknak, és határozott célok
megfogalmazását követően képesek legyenek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges
és boldog életvitelre.
Feladatok
Tanulják meg kifejezni érzéseiket baráti, szerelmi, családi kapcsolataikban. A felnövő ifjúság
pszichoszexuális fejlődése, felelős párválasztása, érzelmi szexuális viselkedésének kialakulása
meghatározó szerepet játszik a felnőtté válásban. Tudjanak saját biztonságuk érdekében megfelelő,
megalapozott döntéseket hozni, ismerve cselekedeteik következményeit. Tudjanak adott esetben
„Nemet mondani”. Hiszen a káros szenvedélyek kritika nélküli alkalmazásának, mint pl. az
alkohol vagy a drog hatására nem lesznek képesek irányítójuk lenni saját sorsuknak, hanem
áldozatai lesznek meggondolatlan cselekedeteiknek.
Hatékony megelőzésben akkor reménykedhetünk, ha alkalmassá tudjuk tenni a gyerekek és fiatalok
személyiségét arra, hogy ne legyen szükségük drogra, ahhoz, hogy elfeledkezzenek problémáikról.
Cél, hogy képesek legyenek érzelmi egyensúlyuk megtartása mellett ezek megoldására.
A sikeres megelőzés nem állhat meg az alkohol és drog káros hatásairól szóló információknál. Azon
okok kialakulására kell irányulnia, amelyeket pszichés háttérként tartunk számon.
Okok
A szenvedélybetegségek kialakulásának hátterében sokféle ok húzódik meg. Szerepet játszhat a
szülők nevelési stílusa, az önbecsülés és az önelfogadás hiánya vagy akár személyes tragédiák is.
Bármelyik érzelmi elbizonytalanodást okozó történés hátterében ugyanakkor következmény
húzódik meg: az elviselhetetlenséget súroló, magas szorongásszint. Ezt a lelki fájdalmat sok fiatal
nem tudja kezelni. Mivel elviselni nem tudja, megpróbál menekülni a fájdalmas érzelmi nyomást
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szorongástól. Ennek a menekülésnek egyik eszköze, módszere amelyhez sokan a drog révén
próbálnak hozzájutni.
 Az iskolai életvitel
Intézményünk biztosítja:
 a tanulók számára a kulturált, higiénikus környezetet,
 a balesetmentes tárgyi környezetet, melyet rendszeresen munkavédelmi szempontból
felülvizsgáltat,
 a tanórák közötti szünetekben a szabad levegőn való mozgást,
 a délutáni napközis ellátást,
 a tanulószoba igénybevételét,
 tanórák utáni sportolási lehetőséget, a szabadidő hasznos eltöltésére.
 Egészségnevelésben és drogprevencióban résztvevők, kapcsolatok
Belső kapcsolatok: iskolaorvos, iskolalelkész, iskolai védőnő, iskolavezetés, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, nevelők, technikai dolgozók, munkavédelmi felelős, szülők
közössége. Az ezzel kapcsolatos feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza.
Külső kapcsolatok: Görögkatolikus Egyházközség, Önkormányzat, szociális bizottság, védőnői
hálózat, ÁNTSZ, Gyermekjóléti Szolgálat, Humán Szolgáltató Központ, Sportcentrum, Pedagógiai
Szakszolgálat, KEF szakemberei, Városi Rendőrkapitányság munkatársai.
 Az egészségnevelés és drogprevenció színterei
Az egészségnevelés és drogprevenció színterei a tanórákon - Az osztályfőnöki, szaktanári munka és
az egészségnevelés:
A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő nemcsak a
közösség, hanem az egyes személyiségek fejlesztésében is kulcsfontosságú pedagógus. Az
osztályfőnök és más pedagógusok szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó az egészségnevelés
szempontjából. Inkább általános tájékozottságuk, problémafelismerő és feldolgozó képességük
segíti az egészséges életmód fontosságának felismertetését, elérésének tudatosítását. Az
egészségünk fenntartására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták,
szituációk elemzése, az egészségnevelési célkitűzések elérésére, a minél hatékonyabb módszertani
kultúra alkalmazására.
Az osztályfőnöki munka és az egészségnevelés 1-4. évfolyamon:
Célkitűzések:
 Érdeklődők és nyitottak lesznek az európai kultúra, életmód, szokások, hagyományok iránt.
 Igyekeznek egészségüket megóvni, elkerülik a baleseteket.
 Helyes döntéseket hoznak életvitelükre vonatkozóan (dohányzás, alkohol, drogfogyasztás,
rossz táplálkozás).
 Gazdagodik ön- és emberismeretük.
 Elsajátítják azokat az ismereteket, amelyek a közlekedésben való önálló részvételt
biztosítják.
 Helyesen alkalmazzák a közlekedési szabályokat és a tanult magatartási formákat.
Követelmények:
 Megismeri és alkalmazza az iskola szabályait.
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Társas kapcsolataiban helyesen alkalmazza a megismert szabályokat (viselkedés,
beszélgetés, köszönet, kérés).
Témák feldolgozásaiba bekapcsolódik.
Értékelje önmagát (tetteit).
Értékelje társait (dicséret, elismerés, építő kritika).
Kialakult helyes értékrendje szerint cselekszik.
Különbséget tesz a jó és rossz között.
Döntéseit a pozitív értékrend határozza meg.
Rokoni kapcsolatait megnevezi.
Elkerüli a baleseteket.
Egészségkárosító szereket megkülönböztet.
Kerüli az egészségkárosító anyagokat (drog, alkohol).
Személyi higiéniájának igénye (ruházat, test, környezet).
Használja a tisztasági csomagot.
Igényli közvetlen környezetének tisztaságát.
Az egészséges táplálkozás jellemzőit felsorolja.
Különbséget tud tenni az egészséges és egészségtelen életmód között.
A háztartásban használatos szerek, eszközök veszélyforrásait felismeri.
Felismeri a tiltó színeket, képeket, mozdulatokat.
Negatív viselkedési formákat megkülönböztet (agresszió, passzivitás, durvaság).
Közlekedési szabályokat betartja.

EGÉSZSÉGTAN
6. és 8. évfolyam
Célok és feladatok
Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához
szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében
Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot
között.
A modul oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni
felelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be,
hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési
technikák. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az
egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik.
Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások
kialakulását, feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési
kereteket az életmódbeli döntések x meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató
magatartásformák, megoldási módok alternatívaként , jelenjenek meg mindennapi életükben.
Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készség szintjén alkalmazzák azokat a
megküzdési stratégiákat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük
egyensúlyát.
Fejlesztési követelmények
Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra
épülő módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük.
Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak
értelmezése terén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az egészséges" - "kevésbé
egészséges" tevékenységformák, anyagok közötti megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet, Értsék
meg, hogy az egészség - a kiegyensúlyozott életvitel – eszköz a boldog és sikeres élet folytatásához.
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TESTNEVELÉS, GYÓGYTESTNEVELÉS ÉS SPORT

A sportolás fontossága
A tizenévesek számára fontos a rendszeres testedzés, a sportolás és a kellő iskolai testnevelés, hiszen
a rendszeres testedzés, a sportolás:
















naponta szükséges a fiatalnak a genetikailag meghatározott biológiai lehetőségei eléréséhez;
segíti a fiatal pszichológiai és szociális fejlődését is, növekedése, testi érése mellett;
ha a gyermek- és ifjúkorban megszokottá válik, akkor a napi életvitel elhagyhatatlan eleme
lesz;
karbantartja az emberi testet;
formálja, fejleszti a személyiséget;
fokozza a teljesítőképességet a szellemi és fizikai munkavégzésben;
könnyíti a feszültségek feloldásában;
felfedezi a saját testét tulajdonosa számára;
közösségi típusú emberi tevékenység, amely köré társas kapcsolatok szerveződnek;
gyorsítja a külső változásokra való emberi reagálást, alkalmazkodást;
élménnyé teheti a szabadidőt;
rendszerezi a napokat, heteket, formálja az életmódot;
a sportszerű életmód erőtartalék, jó alap az élet valamennyi területén a kiugró
teljesítményekhez;
mozgásterápiaként része egyes betegségek után a rehabilitációnak;
a megelőző orvosi tevékenység egyik eszköze stb.

A gyógytestnevelés fontossága
Iskolaorvosunk és védőnőnk minden tanév tavaszán (2-8. osztálytól) és őszén (belépő 1.
osztályoknál) elvégzi a szűrő vizsgálatokat, melynek alapján megtörténik a gyógytestnevelésre utalt
tanulók kategóriába sorolása.
A tanulók csoportosítása évfolyam szinten történik. A gyógytestnevelés órákat órarendi keretbe
állítjuk be.
A csoportok a tanterv által meghatározott testnevelés óraszámmal azonos számú foglalkozáson
vesznek részt.
1-4. évfolyam - Célok és feladatok
Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel
(ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely
későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez teszi
alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és
mozgásrendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére.
Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes
átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet között, kötődést
jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások
kialakítása, erősítésé; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások
megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légzőrendszeri megbetegedések
megelőzésére, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak-a
megismerése, megértése.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű
kialakítása, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az
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életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól
alkalmazható mozgáskészség-készlet megszerzése;
Fejlesztési követelmények
A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását,
kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért felelős
izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel
szemben.
Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást.
Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük.
5-8. évfolyam- Célok és feladatok
A természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók
életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik
ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos
játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik társaik teljesítményét, felismerik a
testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk
részévé válik.
Támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások
kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások
megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések
megelőzésére, a károsodások csökkentésére; értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek
relaxációs eljárásokat.
1-8. osztályig a tantervünk tartalmazza a belépő tevékenységi formákat.
Tanórán kívüli egészségnevelés megvalósulása
1-4. évfolyam- Napközbeni ellátás
Cél: A napközis tanulóknál a higiéniás kultúra megalapozása, az ehhez szükséges ismeretek és
eszközök alkalmazása és rendszeres gyakoroltatása.
Feladat:
 Az egészséges életmódnak megfelelő napirend szervezése
 Az időjárásnak megfelelő öltözködés
 Mindennapos testmozgás
 Balesetvédelem, a testi épség megőrzése
 Séta, játék a szabadban
 Szabadidős játékok
Vetélkedők szervezése az egészségnevelési hónap keretében (fogápolási, testápolási, táplálkozási)
Kirándulás, túra – szülők, nevelők bevonásával
Osztálykirándulás
Sportnap
Nyári tábor
5-8. évfolyam
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Cél:
A higiénikus, kulturált étkezési szokások kialakítása, fejlesztése.
Egészségnevelési vetélkedő az egészségnevelési hónap keretében
Elsősegélynyújtó tanfolyam
Életmód- vetélkedő „Életed az ételed” címmel
Csecsemőápolási ismeretek című előadássorozat
Városi versenyeken való részvétel
Osztálykirándulás
Rajzpályázatokon való részvétel
Tiszaligeti Napokon való részvétel
Sport
A testi egészség fejlesztése érdekében intézményünk a következő sportolási lehetőségeket biztosítja
tanulóinak:
 Kötélugrás (kezdő, haladó csoport)
 Tömegsport alsó-felső tagozaton
CSELEKVÉSI TERV (rövid – közép – hosszú távú célok)
Konkrét célkitűzés
Egészséges,
tápláló
vitaminban
gazdag ételek biztosítása (menza).
Kulturált,
higiénikus
környezet
kialakítása, fenntartása.
Az ifjúság egészségfejlesztésének
támogatására készült programba való
bekapcsolódás
Testi, lelki egészséggel kapcsolatos
előadások.
Egészségügyi vetélkedőkön való
részvétel.
A tanulók egészségi állapotának
felmérése
fokozott
figyelemmel
kísérése.
A szülők érzékenyebbé tétele
gyermekeik testi-lelki egészsége iránt,
szemléletváltás.

Megvalósítás

Felelős

Középtávú

Gazdasági vezető

Folyamatos

Technikai dolgozók, nevelők

Rövid távú

Szolnoki Védőnők
iskolai védőnő

Pályázatok figyelése, írása.

Folyamatos

Kirándulások,
szervezése.

túrák,

táborok

Egyesülete,

A tanév során
Iskolaorvos, védőnő
folyamatos.
Folyamatos

Szaktanárok, védőnő

Folyamatos

Iskolaorvos, védőnő

Középtávú

Iskolai védőnő, gyermekifjúságvédelmi felelős, nevelők

Rövid távú

Minden tanuló legyen tisztában a drog
egészség- és személyiségromboló Rövid távú
hatályával.
A szülők probléma érzékenyebbé
Középtávú
válásának elősegítése.

és

Védőnő,
gyermekés
ifjúságvédelmi felelős, szaktanárok,
Osztályfőnökök, DÖK vezetők,
szülők
Iskolaorvos, védőnő, osztályfőnök,
iskolai
drogügyi
koordinátor,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
szaktanárok
Osztályfőnökök,
gyermekés
ifjúságvédelmi felelős, védőnő

Konkrét célkitűzés
Megvalósítás Felelős
Drogprevenciós előadások a rendőrség Folyamatos.
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
szakembereinek
részvételével. Ebben
a iskolai drogügyi koordinátor
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Drogprevenciós
pályázat tanévben 5-8.
tematikájának megfelelően.
osztályban
osztályonként
Tanulóink merjenek és tudjanak nemet
mondani olyan helyzetekben, amelyek Hosszú távú
számukra veszélyessé válhatnak.
Képesek
legyenek
problémáik
megoldására, ne legyen szükségük
Hosszú távú
drogra
az
érzelmi
egyensúly
megtartásához.
Az önbizalom az énkép erősítése,
egészséges biztonságos élet értékké Hosszú távú
válása.
Sport programok szervezése.
Rövid távú
Pályázatok figyelése, írása.

Folyamatos

Osztályfőnökök,
gyermekés
ifjúságvédelmi felelős, szaktanárok
Osztályfőnökök,
gyermekés
ifjúságvédelmi felelős, szaktanárok
Osztályfőnökök,
gyermekés
ifjúságvédelmi felelős, szaktanárok.
Testnevelők, osztályfőnökök.
Testnevelők,
osztályfőnökök,
szabadidő-szervező, gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős, szaktanárok.

MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK
Módszerek
Az életkoruknak megfelelő ismeretközlés, irányított beszélgetés, egyéni és kisebb csoportokban
történő téma feldolgozás, videó film megtekintése, korábbi élmények, tapasztalatok feltárása,
szituációs játékok, plakátkészítés, tesztek, TOTÓK, kérdőív, önbizalom-erősítő játékok.
Eszközök
 Videofilmek,
 tesztek,
 TOTÓK,
 kérdőív.
11.2 Környezeti Nevelési Program
„Mentül tovább élünk, annál inkább látjuk által, hogy az ész,
melyre oly büszkék vagyunk, az embernek nem azért adatott,
hogy a természet felett uralkodjék, hanem azért, hogy azt
követni s annak engedelmeskedni tanuljon.”
/ Eötvös József /

 A környezeti nevelés helye, szerepe az oktatás és nevelés egész rendszerében
Az elmúlt években, évtizedekben bekövetkezett és megfigyelt környezeti hatások és változások
indokolják a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó társadalmi tudatosság erősítésének
szükségességét és fontosságát.
A probléma világméretű összefogást tesz szükségessé. Ezt bizonyítja az 1972-es Stockholmi és az
1992-es ENSZ Környezet és Fejlődés Rio-i Konferenciája. A konferencián elfogadott
dokumentum, a „Feladatok a XXI. századra” és a Biológiai sokféleségről szóló egyezmények a
témában a következőket fogalmazzák meg, számunkra is célokat és feladatokat jelölve ki.
„Az oktatásnak meghatározó szerepe van abban, hogy a fenntartható fejlődés alapelveit és
gyakorlatát, a természeti és környezeti értékek jelentőségét az egyének megértsék, elfogadják és
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alkalmazzák. Erre tekintettel az alapoktatás minél teljesebb körűvé való tételén túlmenően a
környezet és fejlődés kapcsolatrendszerére vonatkozó ismereteknek nagyobb szerepet kell kapniuk
az oktatás minden szintjén, beleértve a közoktatást és a felsőoktatást.”
A biológiai sokféleség megőrzéséről szóló nemzetközi egyezmény a következőket mondja:
„Bolygónk létfontosságú javai és szolgáltatásai az ökológiai rendszerek, fajok, populációk és
gének sokoldalúságának és változékonyságának függvényei. A biológiai erőforrások hozzák létre
élelmünket, ruháinkat, házainkat, gyógyszereinket, emellett lelki - szellemi szükségleteinket is
kielégítik.”
 Alapvető célunk
A felnőtt társadalom feladata, hogy tekintettel legyen a gyerekek érdekeire és biztosítsa számukra
az egészséges környezeti feltételeket és a megfelelő életkörülményeket. (Gyermekek jogai ENSZ
egyezmény 1989.) A gyerekek bevonása a helyi környezeti és fejlesztési döntési folyamatokba igen
nagy jelentőségű, hiszen így nemcsak életkörülményeik javulhatnak, hanem felkészülnek a rájuk
váró problémák megoldására, hiszen a „Feladatok a XXI. századra” hosszú távú megvalósítása
már az ő munkájuk lesz.
A Nemzeti alaptanterv önálló közös követelményként kezeli a környezeti nevelést, vagyis elvárja
az iskolától, hogy minden tevékenységét átitassa a fenntarthatóság szemlélete; segítse a tanulókat
a környezettel harmonikus életvezetési képességeik kialakulásában, igazítsa el őket a környezeti
problémák felismerésében, kezelésében, fejlessze felelősségérzetüket, törekedjék arra, hogy a
környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi alapelvek szintjére emelkedjenek.
E követelmények teljesüléséhez a tanulóknak személyes tapasztalatok megszerzésére, élmények
átélésére, a környezet egészére vonatkozó ismeretek elsajátítására van szükségük.
 A környezeti nevelés alapelvei
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
elősegítése. A természet – s benne az emberi társadalom – harmóniájának megőrzését, fenntartását
célozza. Célja a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő szokásrendszer
érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.
Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben mindennapi életvitelükben képesek
legyenek a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni,
megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti
felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a
közös felelősségtudat alapjait.
Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsítanak, akik – azon túl, hogy pontos ismereteik
és fogalmaik vannak a környezetről, az aktuális környezetvédelmi problémákról és tennivalókról
– képesek e célok érdekében felelősen cselekedni, sőt hisznek is tevékenységük jelentőségében.
A környezeti nevelés minden pedagógus és tantárgy feladata (hiszen minden ugyanarról a világról
szól!), ugyanakkor az egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket,
fejlesztési elemeket egésszé kell építeni.
Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő
fogyasztás és fogyasztásmentesség között.
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 A környezeti nevelés célkitűzései
A korszerű környezeti világkép és kultúra létrejöttének feltételeit a kisiskolás korban teremthetjük
meg. Ennek pszichológiai és pedagógiai magyarázata abban rejlik, hogy mindazokat a szokásokat,
szokásrendszereket, viselkedési formákat, amelyek életvitelünket a későbbiek során
meghatározhatják, ebben és csak ebben az életszakaszban lehet megalapozni, kialakítani,
begyakorolni. Az úgynevezett konstruktív életvitel alapjainak létrehozása ugyanis 10 éves korban
lezárul. Igen nagy a család, az óvoda és az iskola felelőssége a jövő generációkért, a személyiség
fejlesztése, ezen belül a természethez való pozitív viszony, a környezettel kapcsolatos
gondolkodás, szemlélet megteremtésében.
 Rendszerszemléletre nevelés
A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tudják kapcsolni az
élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk
keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek
legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét.
Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása
Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha
nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. Fontos, hogy
az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák
értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására.
A globális összefüggések megértése
A létező környezeti problémák mögött gazdasági, társadalmi problémák állnak, amelyek globális
problémákká szövődnek össze. Nagyon fontos, hogy nem csak egyenként lássák ezeket a gondokat
a tanulók, hanem azok gazdasági, társadalmi okait is megértsék. Legyenek képesek ezeket az
okokat azonosítani saját környezetükben.
Ennek érdekében készítette el a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola
környezetvédelmi szabályzatát, amelyben belefoglalták a környezetvédelmi alapfogalmakat, az
iskola környezetvédelmi szerepét, feladatait, hatáskörét.
Szabályzásra kerültek a
 veszélyes hulladékokkal,
 a levegőtisztaság-védelemmel,
 talajvédelemmel,
 zaj- és rezgésvédelemmel,
 vízminőség-védelemmel,
 veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos tevékenységek.
A szabályzásban megfogalmazottak alapján készült el a tanulók környezetvédelmi oktatási
tematikája, melynek témáit a tanítási órák anyagához kapcsolódva dolgozzuk fel. Ilyenek az
osztályfőnöki órák alsó és felső tagozaton (pl.: vízminőség, vízvédelem, talajminőség), valamint
a környezetismeret, földrajz, technika, kémia órák.
 A környezeti nevelés, oktatás tartalma különböző életkorokban
6-10 éves kor: közeli környezet helye a Földön. Nevelési cél a természet élvezete, szeretete,
fontossága, az egyéni felelősség felébresztése, a szeretetre, mértékletességre, tisztaságra nevelés.
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10-14-16 éves kor: Természet – Ember – Társadalom. A nevelés értelmi szakasza a magatartást
megerősítő ismeretrendszer, mely a környezet egységére, folyamatai összefüggésére, az emberi
tevékenység hatásaira helyezi a hangsúlyt.
 Iskolánk pedagógiai programjában a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok
A tanulók a különböző évfolyamok életkori szakaszában találkozzanak tudományos igényű
ismeretekkel, információt szerezzenek szűkebb és tágabb környezetükről, elemi összefüggésekkel
ismerkedjenek, tanulják meg megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől.
Kellő ismerettel rendelkezzenek az őket körülvevő világról, legyenek képesek állampolgári jogaik
és kötelességeik gyakorlására, a különféleképpen gondolkodó emberekkel való együttműködésre,
a másság elfogadására.
A társadalomban elfogadott erkölcsi értékekkel, magatartási normákkal ismertessük meg
tanulóinkat.
 A fogyasztóvédelmi oktatás célja
A tudatos fogyasztóvá nevelés. A fogyasztási kultúra fejlesztése és a tudatos kritikus fogyasztói
magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban, mind ezek érdekében fontos és szükséges, hogy
a tanulóink értsék és a saját életükre alkalmazni tudják.
Ennek érdekében a fogyasztóvédelmi oktatás színterei az iskolánkban:
 Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai (technika, környezetismeret, biológia, kémia,
fizika stb.).
 Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, rendezvények stb.)
Feladatok
Értelem kiművelése (kognitív kompetencia)
Az összefüggések felismertetése, a lényegkiemelés technikájának készségszintre emelése.
A problémamegoldó gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és feldolgozása.
Egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes környezet)
A pedagógiai program fontos feladata az egészséges életmódra való nevelés erősítése, mely nem
egy-egy tantárgy (biológia, testnevelés) kizárólagos feladata.
A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi, olyan állampolgárok
nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a köz és saját ügyeik intézésében és óvják, ápolják
környezetüket.
Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle
iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlesszük. A tanítási órákon, valamint a
tanórán kívüli szabadidős tevékenységek során történik a gyermekek:
Az élő és élettelen környezet jelenségeinek, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes,
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek, empátiás készség kialakítása.
Az emberek által végzett munka a fontosságának tudatosítása, elismerésének szükségessége. A
tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló e tevékenységek igényeinek
felébresztése gyakoroltatása.
Az egészséges életmód az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód
iránti igény kialakítása.
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 Erőforrások
Személyi
Belső: tanárok, diákok, technikai dolgozók, iskolaorvos, védőnő, szabadidő szervező
Pedagógusok: programok szervezése, lebonyolítás, dekoráció
Technikai dolgozók: programok segítése, beszerzések
Tanulók: tantermek, zöld területek havonkénti rendezése, hulladékgyűjtés
Zöld felelős tanulók: hulladékátvétel, tisztasági ellenőrzések
Humán erőforrások

Iskolavezetőség

Tanárok

Reál munkaközösség

Osztályfőnökök
Diákönkormányzatot
segítő tanár
Iskolaorvos
Humán erőforrások
Adminisztratív
dolgozók
Technikai dolgozók

Diákok

Feladat, szerepkör
Támogatja a környezeti nevelési
programokat. A minőségi munka
részeként
értékeli
az
ilyen
tevékenységet. Aktívan részt vesz
az egyes programokban.
Kidolgozzák és a tantárgyakba
beépítve
tanítják
az
egyes
környezet-egészségügyi
tartalmakat. Dekoráció, kiállítások,
programok szervezői, résztvevői,
segítői.
Elkészíti a pedagógiai programnak
megfelelően az éves tervet, segíti és
koordinálja annak megvalósítását,
pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a
külső támogatókkal.
Évfolyamokra
lebontva
a
környezeti neveléshez kapcsolódó
tartalmak feldolgozása.

Erősségek

Feladat, szerepkör
Támogatják a tanári munkát az
egyes
programok
hátterének
biztosításával.
A programok tárgyi feltételeinek
biztosítása,
tantermek,
vizesblokkok, világítási hálózat
karbantartása.
A tervezett éves programban
sokoldalúan
vesznek
részt
(hallgatóság,
tevékeny
szerepvállalás, önálló munkák és
kezdeményezések.)

Erősségek
Részt vállalnak a
hulladékgyűjtésben,
takarékosságban.

Hiteles
személyiségek
a
pedagógusok és a diákság számára.
Hasznosítható kapcsolatrendszer.
Kreativitás, nyitottság, tolerancia.
Valamennyi szakos belátja, hogy
minden tanár feladata a környezetre
nevelés.

Lehetőséget ad a különböző
szakmacsoportok
programjainak
összehangolására
(versenyek,
akciók, kiállítások, jeles napok
eseményei stb.)
Lehetőség van az aktualitások
azonnali
„kibeszélésére”
osztályközösségi szinten.
Napi kapcsolat a diákokkal, az
Tagja
a
Környezetszépítő
egyedi
problémák
azonnali
csoportnak.
kezelése.
Előadások tartása az egészséges
Szakmai kompetencia, személyes
életmódról,
a
környezeti
ráhatás.
ártalmakról.
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szelektív

Zöldítési program.
Valamennyi diák érintett a
programokban. Partnerség a felnőtt
résztvevőkkel. Tisztasági pontozás.
A
fő
hangsúly
a
szemléletformáláson van.

Szülők

Előadások
támogatás,
felkutatása.

Tevékeny
részvétel
a
tartása,
anyagi programokban, az ő szemléletük is
külső
erőforrások formálódik,
a
környezetegészségügyi nevelés túlmutat az
iskola falain.

Anyagi
Bevételek:

Kiadások: (tervek megvalósítása)
Egészségvédelmi programok költségvetés
függvényében
Zöldesítés
Programok lebonyolítása
Díjak

Iskolai tanulói keret
Pályázatok
Külső: szülők és egyéb partnerek
Szülők: programok segítése
 Konkrét célok és feladatok










Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
Helyi értékek és problémák feltérképezése.
Lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai).
Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken.
Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken.
A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése.
Legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése.
Az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőinek
megismertetése.
Napközis szabadidő, óraközi szünetek, DSE, kötélugró edzés, programok mint lehetőség.

Az iskola
elhelyezkedéséből
adódó jellemzők

Célok

Nagy forgalom

Közlekedési biztonság
növelése. A kerékpáros
és gyalogos közlekedés
segítése.

Zaj

Csökkentés

Légszennyezés

Csökkentés

Kevés játszótér

A gyerekek
mozgásigényének
kielégítése

Az iskolabelső

Tiszta, meghitt
környezet

Tevékenység, feladat
(A még megvalósítandók, ill.
a folyamatos tevékenységek kiemelése.)
Közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt
tanítása.
Kerékpárral közlekedők számára biciklitároló
(költségvetés függvényében).
Fák, cserjék ültetése. (költségvetés
függvényében)
Zöldesítés az iskola környékén.
Gyomtalanítás, parlagfű irtás. (költségvetés
függvényében)
Az iskolai játszótér felszerelésének bővítése
(költségvetés függvényében).
Festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák,
élősarkok, a mellékhelyiségekben szappan, WC
papír.
Dohányzásra külön helyiség kialakítása.
Portalanítás (atkák-allergia).
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Energiafelhasználás
Világítás
Vízfelhasználás

Az iskola
eszközellátottsága

Gyakori szellőztetés (beltéri szennyező anyagok:
formaldehid, szén-dioxid).
Lábtörlők
alkalmazása.
(költségvetés
függvényében)
Nyílászárók
javítása,
tető
szigetelése
Takarékos fűtés
(költségvetés függvényében).
Neonok cseréje energiatakarékos izzókra
Egészséges, takarékos
(költségvetés függvényében).
Egészséges
ivóvíz, Víztakarékos öblítés, csapok karbantartása
vízfogyasztás
(költségvetés függvényében).
csökkentése.
A tanítás-nevelés
A tantermekben írásvetítő, TV, videó és
élményközpontúságának számítógép.
növelése, az esztétikai
Esztétikus
dekorációk,
falitáblák,
érzék fejlesztése –
szemléltetőanyagok.
egészséges személyiség. Ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár.

 Környezeti nevelés a tantárgyi rendszerben
A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán
Az iskolába kerülő gyermekeket egy vagy két pedagógus gondjaira bízzák. A tanító által kialakított
környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a környezeti nevelés szempontjából is
döntő. Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése segíti a kisiskolásokat
az új környezetben való eligazodásban és felkelti a vágyukat az iskolai élethez, a munkához
nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. Bár tudjuk, hogy a kisgyerekek először az olvasás, írás,
számolás rejtelmeivel vannak elfoglalva, szívesen csodálkoznak rá egy-egy természeti jelenségre,
szépségre is. Az iskolaérett gyermek közvetlen környezetének számos jelenségével találkozott
már, sok személyes emléke, tapasztalata van, de ennek olykor nincs is tudatában. A tanító dolga,
hogy a mozaikszerű tudásdarabokat egymás mellé illessze, rendszerezze.
Az elsősök természetszerűen fogadják el a tanító magatartását, viselkedését, utasításait,
véleményét. A tiszta környezet (beleértve a mellékhelyiségek, az iskolaudvar állapotát is), a
mozgásigény kielégítése, természetes velejárói lehetnek a tanulók hétköznapjainak. A tanító
egyben osztályfőnök is: az osztály életének szervezésében hatékonyan segítheti a környezeti
nevelést (állatok, növények gondozása az osztályteremben; a környezetvédelem jeles napjainak
megünneplése; kirándulások szervezése az élő természet és az épített környezet szépségének
átélésére stb.) A családdal való kapcsolata lehetővé teszi, hogy közös programok szervezésével a
szülőkre is hatással legyen.
A tanító többnyire az összes tantárgyat tanítja osztályának, így könnyebben képes összerendezni
és megszervezni a környezeti nevelés munkaformáit és színtereit, mint a felső tagozatos
osztályfőnökök.
A környezetismeret tantárgy a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégítheti a
gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja az
élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember felelősségét az
élővilág megőrzésében.
Ahhoz, hogy a tanítványainkban kialakítsuk a kívánt magatartásformát, erős érzelmi kötődést is
létre kell hozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre lehetőség kínálkozik a magyar
nyelv és irodalom órákon is. Az élő természethez, az élőlényekhez való érzelmi kötődés, a
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felelősségérzés itt más szempontból közelíthető meg. A versek, a történetek személyes hangon
szólnak a gyermekekhez. Nagy íróink és költőink természetszeretete átsugárzik a gyermekekre.
Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra tanítása során is. Itt is
lehetőség van a természet sokszínűségének, formagazdagságának a tanulmányozására. Egy
csigaház, mákgubó, őszi levél vizsgálata a rajzi szempontokon túl új és új kérdéseket vet fel. A
természetes anyagok (gyapjú, szalma, kukoricacsuhé, méhviasz stb.) használata új érzékelési
területen, a tapintáson, szagláson keresztül ad élményt a gyerekeknek. A technika- és
életvitelórákon a felhasznált természetes anyagok, az épített környezet megismerése nyújt
lehetőséget a környezeti nevelés számára.
Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés
A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző
szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is.
Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés szempontjából.
Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő és –feldolgozó képessége segítheti abban,
hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira
használni, alkalmazni tudja.
A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták
elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a közösségépítésre, a személyes
kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.
1-4. évfolyam
Célkitűzések
 Én-kép kialakításának lépései.
 Ön- és társértékelés szabályainak megismertetése.
 Együttműködésre való képesség formálása.
 A helyes szokásokat kialakító magatartás formálása.
 A természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés.
 Az osztályközösség formálása, örömeinek és gondjainak megbeszélése, problémák közös
megoldása.
Követelmények
 Adott szempontok szerint gyűjtsön anyagot.
 Kapcsolódjon be aktívan az osztályfőnöki órákba.
 A közösség megbízottjaként képviselje társait a DÖK munkájába.
 Szituációs játékokban vegyen részt.
A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola felső tagozatán
OSZTÁLYFŐNÖKI
5-8. évfolyam
Célkitűzések
 Én-kép kialakításának lépései.
 Ön- és társértékelés szabályainak megismertetése.
 Együttműködésre való képesség formálása.
 A helyes szokásokat kialakító magatartás formálása.
 Teendők felismertetése az egészségmegóvás érdekében.
125










Az életkornak megfelelő tájékozottság kialakítása, a tanulói érdeklődés formálása.
Könyvtárhasználat.
A néphagyomány, népszokás megismertetése.
A közlekedés szabályainak további ismerete, felelősségérzet mélyítése.
A környezetünkben fellelhető veszélyeztető tényezők ismerete.
A biztonságos élet szokásainak alakítása.
Az osztályközösség formálása, örömeinek és gondjainak megbeszélése, problémák közös
megoldása.
A környezeti nevelés jelentősége.

Követelmények
 Adott szempontok szerint gyűjtsön anyagot.
 Mondjon véleményt, indoklással az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó témákban.
 A közösség megbízottjaként aktívan képviselje társait a különböző fórumokon.
 Készítsen beszámolót az általa vállalt témákhoz.
 Vegyen részt szituációs játékokban az egyes kérdések feldolgozása során.
A tanórán kívüli környezeti nevelés céljai, feladatai, lehetőségei iskolánkban
Célok, feladatok
 A kutató-típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztése.
 Az érdeklődő, ambiciózus tanulók ösztönzése, hogy vegyenek részt versenyeken.
 Tágabb időkeretben, különleges, változatos eszközökkel az ismeretanyag mélyítése.
 Aktuális problémák, felvetések megbeszélése.
 Egyéni kezdeményezések, ötletek megvalósításának lehetőségét kínáljuk.
Szakkörök–kézműves, báb szakkör, Internet és rajz szakkör.
Feladat: A környezeti nevelés folyamatos szélesítése, tudatosítása az adott csoportokba.
Felelősök: Szaktanárok
Vetélkedők – környezetvédelmi, egészségügyi.
Feladat: Az adott téma ismereteinek bővítése, mélyítése.
Felelősök: Munkaközösség-vezetők
Táborok – nyári tábor, kerékpáros vándortábor, sítábor, szánkótúra, erdei iskola.
Feladat: Az adott környezet természeti értékeinek felfedezése, védelme.
Felelősök: Táborvezetők
Iskolai átfogó projektek – pl. víz hete.
Feladat: Az iskola minden tanulójának bevonása a témahetek programjaiba.
Felelősök: Munkaközösség-vezetők
Kiállítások szervezése
Feladat: A tanulók kreativitásának mozgósítása a környezeti nevelésben.
Felelősök: Munkaközösség-vezetők
Tanulmányi versenyek megrendezése – házi verseny, városi, országos versenybe
bekapcsolódás.
Feladat: Tehetséges tanulóink továbbfejlesztése a környezeti nevelés területén.
Felelősök: Szaktanárok
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Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel – iskolai háziorvos, iskolai védőnő, Sportcentrum
munkatársaival, Teátrum Művészeti Alapiskolával, Gyermekjóléti Szolgálattal, Óvodákkal stb.
Feladat: Partnerek bevonása környezetvédelmi nevelő munkánkba.
Felelősök: Munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős, diákönkormányzat
vezetője.
Osztálykirándulások – tanulmányi kirándulások.
Feladat: Az adott környezet természetvédelmi jelentőségének tudatosítása.
Felelősök: Osztályfőnökök, diákönkormányzat
Diákönkormányzat
A közéleti nevelés színtere az intézményben.
Pedagógusvezető-alsó és felső tagozaton.
Diákképviselők osztályonként.
A diákönkormányzati nap fő szervezője /környezeti nevelés- Föld napja, Víz Világnapja
Környezeti és természetvédelmi nevelés a napköziben
A napközis foglalkozások keretén belül lehetőség nyílik a tanulók életviteli kultúrájának,
szokásainak kialakítására.
A délután folyamán több olyan programban vesznek részt, melyek lehetővé teszik a közvetlen
környezet megismerését, szépítését. Fontos, hogy a tananyaghoz kapcsolódva, azzal összhangban
szervezzük a délutáni foglalkozásokat.
A környezeti nevelés a napközis nevelőknek is az egyik legfontosabb feladata. A délutáni
programok harmonikusan kiegészítik a tanórai célkitűzéseket. Így válnak tanulóink őszinte, igaz
természetvédelmezőkké.
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12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A pedagógiai program érvényességi ideje
Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e
pedagógia program alapján.
Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1. napjától
2024. augusztus 31. napjáig – szól.
A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata
A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület
folyamatosan vizsgálja.
 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai
programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását.
 A diákönkormányzat évente vizsgálja a pedagógiai programban foglaltak megvalósulását.
Lényeges megállapításaikat, javaslataikat írásban eljuttatják az iskolavezetéshez.
A pedagógiai program módosítása
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet:
 az iskola intézményvezetője
 a nevelőtestület bármely tagja
 a nevelők szakmai munkaközösségei
 a szülői munkaközösség
 az iskola fenntartója
A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első munkanapjától
kell bevezetni.
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.
Az iskolai honlap internet címe: www. szenttamas.suli.hu
A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől,
intézményegység-vezetőjétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy –
ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél
tekinthető meg:
 az iskola honlapján
 az iskola fenntartójánál
 az iskola könyvtárában
 az iskola intézményvezetőjénél
 óvodai intézményegység vezetőjénél

ÉRVÉNYESSÉGI NYILATKOZAT



A helyi nevelési program érvényességi ideje: 2020.09.01.-2024.08.31.
Hatálybalépés ideje: 2020. 09. 01.
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