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Bevezetés  
 

A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda a Győri 

Egyházmegye által alapított óvoda, általános iskola és gimnázium.   

Az intézmény jelenlegi formájában a Pái Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 

valamint a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium összevonásával alakult meg 2019-ben.  

 

Az iskolai nevelés gyermekközpontú. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására törekszik a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartásával.   

Sík Sándor szerint, aki vallás nélkül nő fel, az csak egy részét ismeri a valóságnak. Hamis 

valóságképpel, csonka életérzéssel kerül ki a világba. Nem ismeri az erkölcsi élet legmélyebb 

gyökereit és a legmagasabb szféráit. Bizonyos értelemben fegyvertelenül kerül ki az életbe, 

ahol az embernek a legveszedelmesebb harcait kell megvívnia. Szüksége van tehát a keresztény 

nevelésre minden gyermeknek.   

Van, aki már a családban megismerkedik vele, megérzi Isten szeretetét szülein keresztül, 

megismeri Jézus Krisztus életét, s elsajátítja az értelmes fegyelem, a tekintélytisztelet, a 

tolerancia és a rend fogalmát. Mások azonban a katolikus óvodában, iskolában szerzik meg első 

vallásos ismereteiket. Az őket körülvevő felnőttek élete példájából tapasztalják meg Isten 

szeretetét.  

A keresztény pedagógusok keresztény világnézettel rendelkeznek, a keresztény erkölcsi 

normákhoz igazítják életüket, és részt vesznek a keresztény közösség életében. Él bennük egy 

vágy, hogy mindezt átadják a gyermekeknek, s szavaikkal, tetteikkel, életük példájával segítsék 

a keresztény ember kiformálódását.  

 

Iskolánk védőszentje Páli Szent Vince, aki a kora újkori Franciaországban élt. Isten iránti mély 

hitéből papi szolgálatában egész életét a szegények, rászorulók megsegítésére, gondozására 

szentelte, ezért gyakran a szeretet apostolának is nevezték. Az ő lelkiségét és rendszabályzatát 

követi a Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata, amely az első 

magyar alapítású női szerzetes közösség. Kapuváron 1873-ban nyitották meg iskolájukat, majd 

óvodájukat.   

 

Katolikus általános iskolánk nevelési, pedagógiai hitvallását 

védőszentünk gondolatai hatják át:  

    

 „Sem ima, sem áldozat nem ér semmit Isten előtt, ha nem 

kíséri szeretet.”  

    Páli Szent Vince   

  

  

  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   9  

  

Az intézmény küldetésnyilatkozata  

A katolikus intézmény küldetése a társadalomban  

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az 

üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az igény, 

hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai, 

kollégiumi nevelésnek is.  

A katolikus köznevelés 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. Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi 

tanítás fényében felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit 

alapjait egyszerre kívánja megvetni. A katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, 

akik elfogadják az óvoda és az iskola katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező 

családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.  

  

A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé  

Az Egyházban a katolikus 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.”  

„A katolikus iskolában (óvodában) az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus 

tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes 

életükkel.”  

Minden nevelőnek természetes igénye, hogy jó pedagógus legyen. A jó pedagógus pedig az, aki 

jókor, jót és jól ad a tanítványainak és jó időben, helyesen zárja el előttük, amit el kell zárnia. 

A keresztény nevelő legfontosabb jellemvonásai a hit és a szeretet. Hinnie kell az Istenben, az 

emberekben és a gyermek jóra való készségében. Ne csak a szeretet gyökerei legyenek meg a 

szívében, hanem adakozó, áldozatra kész szeretet, s így jóakarója, segítője tud lenni a 

gyermeknek személyválogatás nélkül. A pedagógus hivatása az, hogy évezredek kincseit adja 

tovább egy új generációnak. Az ember páratlan lehetősége a hagyomány átvétele, ezért 

lehetséges a fejlődés az emberiség történelmében. A pedagógus hivatásához tartozik tehát a 

múlt ismerete és szeretete. Egy pedagógiát hitelesen mér az a jellemző, hogy mennyire becsüli 

a múltat. A kereszténység szilárd alapot teremt a múlt tiszteletéhez, és így egy nagyon értékes 

pedagógiához.”  

A hagyománytisztelet mellett nagyon fontos, hogy milyen jövőképet tud a pedagógus az új 

generáció elé állítani. A kereszténység az abszolút jövőben hisz. Hitünk szerint minden 

gondolatunknak, szavunknak, tettünknek örök jövője van. Keresztény intézményeinkben ezt a 

végtelen, örök távlatot nyitjuk meg a fiatalok előtt, s egyedül ez válasz végtelen vágyaikra. A 
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pedagógus képezze önmagát, érdeklődjön a kultúra iránt. Szaktudása és gyermekszeretete 

egységet alkosson. Kiegyensúlyozott egyénisége legyen, konfliktusait emberi módon kezelje. 

Munkájában és magánéletében az Evangélium és a törvény legyen a meghatározó. Családi élete 

legyen példaértékű. Tisztelettel forduljon a gyermekhez. Legyen következetes, legyen 

igazságos! A megalázást mindig kerülje el. Ne hiányozzon gyermek és pedagógus 

kapcsolatából a derű sem. A keresztény világnézet pedagógusai elé példaként a tanító Krisztust 

állítja, a pedagógus feladata tehát, hogy az Ő művét teljesítse be.   

Szinte a legfontosabb tulajdonságokat tárta elénk Jézus Krisztus, amikor ezt mondta:  

„Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” (Mt.11,29)  

A gyermek nagyon törékeny, ezért van szükség a pedagógusnak Krisztus szelídségére. Alázat 

nélkül pedig értékes tulajdonságok is rombolóvá, pusztítóvá válhatnak, értelmük, ügyességük a 

gátlástalan önérvényesítés kiszolgálójává lehet. Tudjon a nevelő háttérben maradni, s engedje, 

hogy a gyermek növekedjen, gazdagodjon.  

A keresztény pedagógusnak elmélyült hitéletet kell élnie, amely által erőt nyer munkájához, 

hálát ad sikereiért és lélekben hordozhatja a rábízottakat. Tudnia kell, hogy nem csak hitvallása 

van, hanem küldetése is, s a kettő szorosan összefügg egymással.  

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda és iskola is pedagógusfüggő. 

Céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, sőt a technikai 

dolgozókat is Krisztus követésének vágya vezérli.  

 

Intézményünk küldetése  

Mottónk:  

„Keresztény értékek megismertetése és a keresztény életformára való nevelés kell, hogy célunk 

legyen!” (Dr. Bábel Balázs)  

Jelmondatunk:  

„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk.12.31)  

Küldetésünk:  

Testében- lelkében- szellemében egészséges, embertársait és önmagát szerető, elfogadó, 

értékalkotó keresztény emberek nevelése. Arra törekszünk, hogy Istent, Hazát és Embertársakat 

szerető gyermekeket neveljünk.  

Szeretnénk, ha érvényre jutna az a szellemiség, ami az önbizalom és önértékelés, valamint 

egymás szeretetének, megbecsülésének és segítésének képességét jelenti.  

A keresztény nevelés, a hittanórák szellemiségével, iskolai programjainkkal, pedagógusaink 

személyiségével szeretnénk felkelteni diákjainkban Krisztus követésének vágyát.  

Rendkívül fontosnak tartjuk a személyiségfejlesztés során a jellemnevelés magas színvonalú 

megvalósítását. A jellemnevelés ugyanis az erkölcsi nevelés alapja, életvezetésünk értékének 

alapvető meghatározója. Intézményünk egész működése az értékközpontúságra fókuszál. 

Keresztény nemzeti, pedagógiai értékek őrzői, alkotói és átadói kívánunk lenni.   

  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   11  

I. A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 

nevelési programja  

 

A Pedagógiai Program nem más, mint önmeghatározás, azaz az iskola sajátos cél-, eszköz- és 

feladatrendszerének tárgyiasult formája. Rögzíti a szakmai tartalmakat, a nevelés oktatás 

folyamatát, a fejlesztési stratégiákat.   
 

A pedagógiai program törvényi háttere  

- 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról  

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

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének 

irányelve  

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

- 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

- 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
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1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

1.1. Pedagógiai alapelveink  

 

A 2011. évi CXC. törvény célja, alapelvei  

„A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 

hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az 

állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a 

méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a 

fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés 

egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.  

A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a 

gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő 

követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló 

fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.”  

„A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos 

nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 

tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, 

legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 

lehetőségeinek megteremtése.”  

A társadalmi változások és a nehéz gazdasági körülmények figyelembevételével reális 

helyzetelemzést készítve, a képességek és lehetőségek számbavételével alakította ki az iskola 

tantestülete szakmai hitvallását, és megfogalmazta, hogy milyen küldetést tud teljesíteni, 

felvállalni.   

Cél, hogy önálló, egészséges, fejlett személyiséggel rendelkező tanulókat neveljen, és 

megszervezze az ezt szolgáló tevékenységformákat. Az iskolában olyan értékek kapnak 

prioritást, mint a szeretet, az együttérzés és a türelem. Egymás megértésére, elfogadására, 

megbecsülésére nevelés az egyik fő alapelv. Arra törekszik, hogy a szociális különbségek a 

kapunkon belül elvesszenek, és csak a tehetség és a másik iránti figyelem számítson. A 

szeretetkapcsolatok és a derűs iskolalégkör segítenek, hogy egyszerre tudjon a versengés és a 

szolidaritás szelleme megjelenni. Tilos a tanulók hátrányos megkülönböztetése bármilyen 

okból. Hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan – közvetlen, vagy közvetett – 

különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye a 

közoktatás terén az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása, továbbá a gyermek, 

a tanuló zaklatása.    

Különösen fontosnak tartjuk mindennapi munkánk megszervezésekor, feladataink végrehajtása 

során az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését. Ezek alapján minden 

tanulónknak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos 

feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. Mindezen elveket a nevelés-

oktatás terén folyamatosan alkalmazzuk, különös tekintettel az alábbi területeken:  
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- az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi iránti 

kérelem elbírálása,  

- az oktatás követelményeinek megállapítása   

- a teljesítmények értékelése,  

- az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,  

- az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,  

- az oktatásban megszerezhető bizonyítványok kiadása,  

- a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés,  

- az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszűnése.  

Törekednünk kell mindennapi munkánk során a megfelelő erkölcsi normák, értékrend 

kialakítására. Kiemelten fontos részre munkánknak a tehetséges tanulók mielőbbi felismerése 

és a velük való adekvát foglalkozás, gondozás, versenyeztetés. Iskolánk életében központi 

szerepet kap a nemzeti, helyi, intézményi hagyományok ápolása.   

Rendkívül fontosnak érezzük a nemzettudat kialakítását, annak erősítését. Különösen fontos és 

időszerű feladat ez, hiszen az egységesülő Európában nem veszhet el a felnövekvő nemzedék 

identitás tudata.  

Az élő idegen nyelvek közül az angol és a német nyelv oktatása évek óta folyik iskolánkban 

magas színvonalon, amit folytatni kívánunk a jövőben is.  

Intézményünk, a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

nevelőtestülete az alábbi pedagógiai alapelveket szeretné érvényre juttatni:  

- Családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény értékrendre, nemzeti öntudatra és 

hazafias nevelésre épülő pedagógiai munka végzése.  

- A tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakításával és 

bővítésével egy időben a teljes személyiség fejlesztése a feladatunk.  

- Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, Krisztust követni vágyó nemzedéket 

kívánunk nevelni tanítványainkból.  

- A kiemelt figyelmet igénylő a tanulók képességeinek fejlesztésére nagyobb odafigyelés 

az oktatás során.  

- A tanulás tanításának a mindennapi pedagógiai munkába való beépítése.  

- Az egymásért érzett felelősségre, a család, a munka szeretetére és megbecsülésére kell 

nevelni.  

- A gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe.  

- A gyermekek nevelését a tanórán kívüli tevékenységekkel: szakkörökkel, 

kirándulásokkal, kulturális és sporteseményekkel is segítjük.  

- Fontos számunkra, hogy a gyermekeket környezettudatosságra neveljük.   
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- A megalázást és a hátrányos megkülönböztetést mindenkor kerülni kell!  

- Megfelelő értékrendet kell közvetíteni a gyermekek felé.   

- Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránkkal, hagyományainkkal, s 

egyúttal nevelni a haza, szülőföld iránti szeretetre.  

A pedagógus értéket közvetít és mintát nyújt, ezért fontos, hogy fegyelmezett, alapos munkát 

végezzen. Szavahihető, megbízható legyen. A konfliktusokat emberi módon kezelje, a türelem, 

szeretet és a megbocsátás vezérelje.  

1.2. Iskolánk nevelési – oktatási céljai  

 

Célunk, az általános emberi értékek átadása, esélyegyenlőség biztosítása. Törekszünk arra, 

hogy valamennyi tanulónk ismerje meg a nemzetet alkotó kisebbségek kultúráját, közös 

történelmünket.  

A katolikus értékrend elsajátíttatása a célunk, kiemeljük azokat a tartalmakat, amelyek 

Európához tartozásunkat erősítik. Figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös globális 

problémákra.  

Gazdag, változatos tevékenységi formákkal lehetőséget adunk az alapképességek, készségek 

kibontakozásához, amely nemcsak az ismeretek elsajátítását jelenti, hanem a társadalmi 

együttélés, az egészséges, harmonikus élet kialakításában is szerepet játszik.  

A szocializáció szempontjából olyan iskolai életet kívánunk szervezni, amely segíti a 

gyermekek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését.  

Alapcéljainkat három fő fejlesztési terület határozza meg. (A területeket részcélokra bontottuk, 

amelyekhez sikerkritériumokat rendeltünk, megjelöltük azokat a mutatókat, amelyek 

segítségével a részcélok megvalósulását mérni, ellenőrizni, értékelni tudjuk.) 

 

1.2.1. Az alapműveltség megszerzéséhez szükséges feltételrendszer fejlesztése  

Ebben a körben részcélként fogalmazódnak meg a következők:  

- Az alapműveltség elemeit az elsajátítás szintjéig közvetítjük, kiemelten kezelve:   

- a kommunikációs és matematikai alapműveleti készségeket,   

- az olvasóvá nevelést,  

- a modern információhordozók használatának ismeretét,  -  a katolikus vallás történeti 

ismeretét.  

Sikeresnek tekinthetjük ezen részcél megvalósulását, ha  

- a tanuló önmagához képest fejlődést mutat ezeken a területeken,  

- a tanulók többsége érdeklődővé, motiválhatóvá válik,  

- a tanulók legalább 50%-a bekapcsolódik a tanórán kívüli tevékenységbe,  

- a tanulók többségének megnyilatkozásai nyitottságra, művelődési igényre mutatnak.  
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Értékelése, ellenőrzése folyamatos és célirányos. A tanuló - és a szülő - írásban, illetve szóban 

visszajelzést kap a szaktanár, az osztályfőnök észrevételeiről. A tanulók tanórán kívüli 

tevékenységének értékelése, nyilvánossá tétele a diákönkormányzat félévente megtartott 

iskolagyűlésein, illetve osztályközösségekben történik. Félévenként tantestületi értekezleten 

elvégezzük az összesített értékelést (tanulmányi statisztikák). A plébános atyákkal a 

kapcsolattartás folyamatos, a gyermekek hitoktatásáról és hitük gyakorlásáról naprakész 

ismereteink vannak.  

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikájának megismertetése, gyakorlása. A 

tanulási szempontból hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatása.  

Ezen részcél sikerkritériuma az, hogy a tanulók reprodukálják az elsajátított tananyagot, illetve 

produktív feleletekkel adjanak számot tudásukról, valamint legyen kimutatható, hogy tudásukat 

a mindennapokban alkalmazzák.  

Komplex értékelésének eszköze: a mindennapos, folyamatos szaktanári értékelés (feleletek, 

tesztek, versenyek, kiselőadások, dolgozatok).  

- Az önművelés igényének, képességének, a helyes értékrendnek a kialakítása.  

Sikernek tekinthetjük, ha tanulóink többsége önállóan fejleszteni tudja tudását, ha felismeri 

hibáit, és ha szembesül vele, változtatni is tud azokon, mind a viselkedés, mind a tanulás terén. 

Énképük és önismeretük gazdagodik.   

Értékelésére osztályszinten, osztályfőnöki órákon, iskolai szinten nevelőtestületi értekezleteken 

kerül sor a nevelők rendszeres, folyamatos megfigyelései alapján.  

- Felkészítés a továbbtanulásra.  

Megvalósulása akkor sikeres, ha a továbbtanulókat felveszik abba az intézménybe, ahová 

elsősorban jelentkeztek, s ott a tanulmányi munkában megállják a helyüket.   

 

1.2.2. A harmonikus testi-lelki fejlesztés  

E fejlesztési területen belül a következő részcélok fogalmazhatók meg:  

- Iskolánk nevelési tevékenységében kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmód 

alapvető ismereteinek elsajátítására, az egészség megőrzésére, az életkornak megfelelő 

életvitel tervezésére, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítására. 

Törekszünk tanulóink mozgásigényének kielégítésére, mozgáskultúrájuk fejlesztésére. 

Ezen részcél sikeresen megvalósul, ha  

- testnevelés órákon a gyerekek szívesen, aktívan vesznek részt, egyre kevesebb tanuló 

kér felmentést,  

- a részlegesen felmentett tanulók részképességei fejlődnek, egészségi állapotuk javul,  

- ismerik, követőivé válnak a korszerű táplálkozásnak, egészséges életmódnak,  

- ismerik a drog, alkohol, dohányzás veszélyeit, egészségre gyakorolt káros hatásait   
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A fentiek mérhetők, ellenőrizhetők a sportrendezvények résztvevői létszámának 

emelkedésével, a tanulók fizikai állapotának, mentálhigiénés szintjének fejlődésével. Ez 

utóbbiról megfigyelések, tesztek segítségével, közvetlen elbeszélgetéssel alkothat képet a 

testnevelő tanár, az osztályfőnök, az iskolaorvos (kérdőív).  

- Fontos a tanulók érzelmi életének gazdagítása.  

Teljesül, ha az osztályközösségek tagjai elfogadják, megbecsülik az iskolai értékeket, a 

katolikus közösséget jellemző mentalitást.  

Értékelése folyamatosan tanuló-pedagógus közösségekben történik.  

- A környezetvédelmi nevelés területén fontosnak tartjuk a környezethez, a természethez való 

pozitív viszony kialakítását.  

A részcél sikeresen teljesül, ha  

- a tanulók ismerik azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként 

környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Hazai példákon is felismerik a modernizáció 

pozitív és negatív környezeti következményeit,  

- vásárlói és fogyasztási szokásaik környezet kímélőek,  

- az energiafogyasztás, hulladékkezelés, az élő és élettelen környezet védelme ökológiai 

szemléletűvé válik.  

- a tanulók aktívan bekapcsolódnak közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

Értékelése, ellenőrzése folyamatos, a szaktanár, osztályfőnök és valamennyi nevelő által, 

elsősorban osztályközösségekben (szakórán, osztályfőnöki órán, szakköri foglalkozáson, 

osztályegyüttléteken) történik.  

- Fontosnak tartjuk, hogy alakuljon ki a tanulókban a helyes énkép, az önnevelés 

szándéka. Akkor valósul meg, ha a tanulók többsége felismeri mások és saját maga 

tulajdonságaiban, viselkedésében a hiányosságokat, s jó irányban alakítja, változtatja 

azokat.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései alapján, nevelőtestületi értekezleteken való 

beszámolókban történik.  

1.2.3. A társadalmi normák elsajátítása, a humán értékek   

Célja: A tanulókból a társadalomba jól beilleszkedő, az értékeket vállaló, erkölcsi tartással bíró 

kulturált magatartású fiatalok váljanak.  

Ezen a területen az alábbi részcélok fogalmazhatók meg:  

- Kötelesség és feladattudat kialakítása, kulturált magatartási alapnormák elsajátítása.  

Sikerkritériuma, ha:  

- az el nem végzett feladatok száma csökken (statisztikák),  
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- a rossz és változó magatartások száma csökken az előző tanévihez képest, -  a 

gyerekek udvariasak és együttműködőek.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései, statisztikák mutatói alapján, nevelőtestületi 

értekezleteken való beszámolókban történik.  

- A szocializáció, az együttélés, együttműködés szabályainak vállalása, a másság 

elfogadása és tisztelete, nyitottság, megértés a különböző szokások, kultúrák iránt, 

az egyén és közösség összhangja, a szolidaritás, humanitás. Akkor teljesül, ha:  

- a közösen megalkotott házirendet a pedagógusok, a szülők és a diákok legalább 90%-

a betartja,  

- a szolidaritás, a tolerancia és humánum értékei szerint élnek,  

- konfliktustűrő képességük nő,  

- a társadalmi folyamatokról alkotott véleményüket képesek kifejteni (alsó tagozaton 

szűkebb, felső tagozaton tágabb értelemben), - a diákfórumok jól működnek.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései alapján, nevelőtestületi értekezleteken való 

beszámolókban történik.  

- A különböző körülmények között élő tanulók fejlődési esélyegyenlőségéhez, az 

eltérő ütemben haladó hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához az optimális 

feltételek biztosítása. Sikeresnek mondható, ha:  

- a nehezebb körülmények között élő tanulók közül is részt vesznek a versenyeken 

(versenykimutatás),   

- lemaradás esetén felzárkóznak, fejlődést mutatnak,  

- az évismétlők száma nem nő (statisztikák),  

- a gyermek- és ifjúságvédelemben a prevenció kerül előtérbe.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései alapján, nevelőtestületi értekezleteken való 

beszámolókban, statisztikai elemzéssel, történik. A gyermekvédelmi munkaközösség vezetője 

konkrét célokkal és mérhető feladatokkal készíti el munkatervét.  

- A kiemelkedően tehetséges tanulók felismerése, fejlesztése. Megvalósul, ha:  

- a tehetséges tanulók minél nagyobb számban vesznek részt szakkörökön, tanulmányi 

versenyeken (szakköri naplók, versenykimutatások)  

- a nevelők törekednek a tehetség minél korábbi felismerésére és fejlesztésére.  

Értékelése nevelőtestületi értekezleteken, illetve írásbeli beszámolókban történik.  

- Hazánk, szűkebb környezetünk, iskolánk, óvodánk szeretete, védelme - a nemzeti 

kultúra elmélyítése.  

E tevékenység sikeresnek tekinthető, ha:  

- a tanulók ismerik az ország történelmét, földrajzi adottságait, legfontosabb irodalmi, 

történelmi emlékhelyeit (tanulmányi kirándulások, séták),   

- a város történetét, nevezetességeit, hagyományait (városlátogatás),  
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- névadónk, védőszentünk életét (Páli Szent Vince napok, lelkigyakorlatok),  

- késztetést éreznek a tanulók szűkebb és tágabb környezetük történelmi emlékei 

érdekében végzett egyéni és közösségi tevékenységre.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései alapján nevelőtestületi értekezleteken való  

beszámolókban és tantárgyi beszámolókban történik.  

- A kialakult hagyományok őrzése, ápolása, az iskolához kötődés érzésének erősítése. 

Akkor valósul meg, ha:  

- a gyerekek jól érzik magukat az iskolában, büszkék arra, hogy az iskolánk tanulói,  

- nem nő az igazolatlan hiányzások száma (statisztikák),  

- részt vesznek az iskola által szervezett szabadidős tevékenységekben, s ezek 

szervezését maguk is kezdeményezik,  

- büszkék iskolájukra, közös szimbólumainkra (póló, nyakkendő, zászló) 

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései alapján nevelőtestületi értekezleteken való 

beszámolókban történik.  

A részcélok teljesülését folyamatosan értékeli valamennyi pedagógus, bizonyos vonatkozásban 

valamennyi dolgozó, kiemelten az iskolavezetőség, osztályfőnökök, hitoktatók, és a 

Diákönkormányzat vezetői. Az érdemjegyek, a tanórákon elsajátítottak kiértékelése mellett 

igénybe vesznek különböző szociometriai eszközöket, kérdőíveket, feladatlapokat, a tanulókkal 

való csoportos beszélgetéseket, megfigyelik a gyerekeket osztályfőnöki órákon, ünnepségeken, 

iskolán kívüli rendezvényeken, kirándulásokon.    

 

1.2.4. Speciális célok  

- A komplex egészségnevelési programon belül a légúti betegségben szenvedő tanulók 

prevenciója, utógondozása.  

Sikerkritériuma, ha légúti betegségben szenvedő tanulóink:  

- kevesebbet hiányoznak tanórákról (statisztika),  

- teljesítményük egyenletesebb (tanulmányi statisztikák),  

- számára lehetőséget tudunk teremteni az óvodában kialakított sószoba fenntartására, 

kihasználtságát növelni tudjuk.  

 

Értékelése  az  osztályfőnöki  munkaközösség  által  történik,  félévenként 

 nevelőtestületi beszámolókon.  

- Kiemelt informatikai képzés a számítástechnikai alapműveltség kialakítása. E 

tevékenység sikeresnek tekinthető, ha a tanulók:  

- tudják használni a számítógépet,  

- informatikai ismereteiket sikeresen alkalmazzák a többi tantárgy tanulása során 

(kiselőadások, pályázatok, gyűjtőmunkák),  
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- jól szerepelnek városi, megyei és országos szintű versenyeken - rendelkeznek 

INTERNET alapismeretekkel,  

- a tanulók legalább 30%-a továbbtanulás után is használja ismereteit. 

Ellenőrzése, értékelése az informatikát tanító nevelőknél folyamatos, félévenként 

osztályzatban, érdemjegyben nyilvánul meg. Az informatikai ismeretek alkalmazását a tanuló 

részéről valamennyi pedagógus értékeli szaktárgyának tanítása során. 

 

1.2.5. Az általános kompetenciák fejlesztésével kapcsolatos célok  

A 2020-ban kiadott módosított Nemzeti Alaptanterv az Európa Unió által ajánlott 

kulcskompetenciákból kiindulva, azokra építve, de a hazai sajátosságokat figyelembe véve 

határozza meg a tanulási területeken átívelő, általános kompetenciákat. Ezek jellemzői, hogy 

egyetlen tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és 

összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

A NAT az alábbi hét általános kompetenciát határozza meg:  

1.    A tanulás kompetenciái 

2.    A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3.    A digitális kompetenciák 

4.    A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5.    A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6.    A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7.    Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

1.2.6. Kimeneti célok  

Iskolánk végzős tanulója a következő tulajdonságokkal rendelkezzen:  

Önmagához, társaihoz, közösséghez való viszonyában:  

- ismerje önmagát, legyen önbizalma, 

önfegyelme tudjon alkalmazkodni másokhoz, 

legyen tisztelettudó  

- állásfoglalásaival,  feladatvállalásaival  működjék  közre  a 

 közösség  fejlesztésében, tevékenységében  

- éljen egészséges életet, védje környezetét embertársait és önmagát 

szerető, elfogadó, értékalkotó keresztény ember legyen.  

Munkában, tanulásban:  

- rendelkezzék szilárd, biztos 

alapismeretekkel  

- képességeinek megfelelően 

tanuljon  

- váljék igényévé tudásának 

rendszeres gyarapítása  
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- fejlessze önmagát  

- legyen akaratereje, kitartása a munkában. 

Sikeresnek tekintjük a nevelő-oktató munkánkat, ha a kimeneti célok teljesülnek.  

Értékelése a nevelők folyamatos megfigyelései, rendszeres neveltségi szintfelmérések alapján 

történik.  

  

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, 

eljárásai  

A gyermekközpontú iskola érvényre jutása érdekében szükség van a pedagógusok 

szemléletformálására, továbbképzések, előadások, tréningek szervezésére, melyre lehetőséget 

biztosít a pedagógus továbbképzés jelenlegi rendszere.  

  

1.3.1. A pedagógiai feladatok megvalósításának formái  

- A tanulás folyamatában kölcsönös kapcsolatot kell kialakítani tanár-diák-szülő között, 

különös tekintettel a tanulási módszerek, a szociális háttér és az egyéni képességek 

megismerésére. A tovább tanulás terén segítséget kell nyújtani a tanulóknak és szülőknek 

abban, hogy a gyermek pályaválasztása a lehető legreálisabb, a valóság talaján álló legyen, 

tiszteletben tartva a szülő és tanuló döntési kompetenciáját.  

- Az iskolának olyan ismereteket kell közvetítenie, melynek birtokában a tanulók képesek az 

egészséges állapotukra kedvező döntéseket meghozni, egészséges életmódot élni.  

- Az életkori sajátosságoknak megfelelően kell megismertetni azokat a testi-lelki 

változásokat, melyek a személyiségfejlődés természetes folyamatai.  

- Legyenek tisztában a személyiséget érintő negatív hatásokkal (drog, alkohol, dohányzás, 

elégtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, stb.). Ennek érdekében iskolánk 

csatlakozott a DADA-programhoz.  

- Külön gondot fordítunk a hátrányokkal (mentálhigiéné, szociális helyzet, etnikum, 

fogyaték) küszködő tanulók hátránykompenzálására.  

- A testi-lelki komfort érzet megteremtése érdekében sportfoglalkozások, vetélkedők, 

szervezett játékok, versenyek, képességfejlesztő és önismereti foglalkozások szervezését 

eddig is nagy gonddal segítettük, és ezután is támogatni fogjuk.  

- Az általános műveltség a látókör szélesítése érdekében anyagi lehetőségeink szerint 

kulturális lehetőségeket biztosítunk tanulóink számára (könyvtár, színház, mozi, múzeum, 

kiállítás, tanulmányi kirándulás stb.) Törekszünk a szabadidő kulturált, igényes eltöltésére.  

- A nemzeti identitás erősítése érdekében a gyermek ápolja anyanyelvét, ismerje meg 

lakóhelyét, hazájának történelmét, múltját és jelenét, a jövőképét, kultúráját, épített és 

természeti környezetét. Ennek érdekében szervezzünk kirándulásokat, vetélkedőket. 

Igyekszünk értékes pályázatok írásával olyan lehetőségeket teremteni diákjaink számára, 
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hogy megismerhessék a határon túli magyarok mindennapjait, történelmi és irodalmi 

emlékhelyeinket. („Határtalanul”- pályázatok)  

- Ki kell alakítani tanulóinkban azt az igényt, hogy védjék és óvják környezetüket, tartsák 

tiszteletben az egyén tulajdonát, érezzenek felelősséget lakóhelyük, településük 

esztétikájáért, tisztaságáért pl. szemét, falfirkák. Olyan attitűdöt kell kialakítani a 

tanulókban, amely révén el tudják fogadni a másságot és ez által képesek segíteni különböző 

kultúrájú és szociális helyzetű társaik beilleszkedését.   

  

1.3.2. Kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, 

közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ 

lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az 

iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék 

meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció 

kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési 

formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, 

a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék 

a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az 
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elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny 

részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 

hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a 

családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az 

iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek 

lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 

pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az iskola ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel 

kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai 

beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi 

kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint 

e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 
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tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és 

a tudás minőségének értékelése. 

 

Célunk: „A másokért élő ember nevelése, aki személyiségében kiteljesedett, ismereteiben 

kompetens, a növekedésre nyitott, vallásos, képes a szeretetre és az igazsághoz elkötelezett 

Isten Népének nagylelkű szolgálatában."  

Mindez családias hangulatú, gyermekközpontú, keresztény értékrendre és hazaszeretetre épülő 

nevelés által kiviteleződik.  

Ezért nevelő-oktató munkánkban:  

- Az iskolai oktatás tartalmát, a tanulók képességeit fejlesztő tananyag mellett elsősorban 

az általános és keresztény emberi és nemzeti értékek elfogadtatása, átadása alkotja.  

- A tananyag hatékony átadásával párhuzamosan a gyermek személyiségére kívánjuk 

összpontosítani figyelmünket.  

- Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíteni, 

különböző módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A differenciált oktatás 

kiemelt területei: a tanulási nehézségek enyhítése, a felzárkóztatás és a 

tehetséggondozás.  

- Az oktatást változatos tevékenységrendszer egészíti ki a gyermekek egyéni 

érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva.  

- Az a célunk, hogy biztosítsuk a tanulók számára a tanuláshoz szükséges egészséges, 

esztétikus, otthonos környezetet. A 12 évfolyam eredményes elvégzése nyújtson 

garanciát a tanulóknak sikeres továbbtanulásukhoz.  
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2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

Személyiségnek nevezzük az ember főbb testi és pszichikus tulajdonságainak összefüggő, 

szervezett egységét, amely meghatározza cselekvéseit, és viszonyát a társadalomhoz és 

önmagához. Az „én tudattal” rendelkező ember tudja, hogy gondolkodik, észlel, érez, csak ő 

tudja képzetekkel összekapcsolni múltját, jelenét jövőjét. A személyiség fejlődése szakaszokra 

bomlik le, s minden életkorban a gyermek tevékenysége során alakul.  

Személyiségjegyek: azok az egyéni sajátosságok, amelyek egy-egy hosszabb vagy rövidebb 

életkori szakaszban jellemzően megmutatkoznak. Vannak velünk születettek – vérmérséklet, 

vagy feltétlen reflexek – a jelentősebbek a nevelés során alakulnak ki – figyelem, 

megfigyelőképesség, emlékezet stb. Érzelmi jegyek, akarati sajátosságok, jellem, szokások, 

képességek. A gyermek nevelése a családban és iskolában akkor megfelelő, ha a követelmények 

a gyermek életkorához mérjük, s ugyanakkor elég magasak ahhoz, hogy önállósodásra és 

erőfeszítésre sarkallják. Az iskolába belépő növendékek a valóságos, érthetően megfogalmazott 

és az intézményben érvényes feladatokkal, normákkal és egyéni-közösségi elvárásokkal 

találkoznak.  

A személyiség fejlődése nem egyszerűen belső és külső tényezők összegéből adódik. A „külső 

hatásoknak és a belső feltételeknek meghatározott kölcsönös irányban kell állniuk egymással a 

külső okok mindig csak a belső feltételeken keresztül közvetítve hatnak”. A külső hatásokat 

meg lehet szervezni, s a személyiséget tudatosan, tervszerűen lehet alakítani, szem előtt tartva 

a személyiség öntörvényűségét, amely minden kívülről diktált tulajdonságlistát elvet.  

Nevelési programunk célja annak az embernek a középpontba állítása, aki ugyan törekszik az 

anyagi lét biztonságára, nem mond le a mindennapi örömökről, de különös gondot fordít a 

szellemi javak, a keresztényi élet erkölcsi alapjainak, a lelki élet egyensúlyának kialakítására 

is, az ép testben ép lélek bölcsességét követve.  

 

2.1. Célok  

 

Az iskola a személyiség fejlődésének – az óvodában megindított – folyamataira, a gyerekek 

tapasztalataira, s a sokrétű hatásrendszer megalapozására irányulnak. A célok elérését elsőtől a 

tizenkettedik évfolyam végéig az életkori sajátosságoknak megfelelően, a fokozatosság elvének 

megtartásával, ugyanakkor kerek egészet alkotva valósítjuk meg.  

Pedagógiai célok ezek alapján a következőek:  

- A sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő vagy kiemelten tehetséges 

gyerekekkel való foglalkozás, gyermekvédelmi feladatok megoldása   

- A kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 

Mindezeket az egyenlő bánásmód követelményeinek megtartásával valósítjuk 

meg. E két cél azt a konkrét célt szolgálja, hogy tanulóink  

- a különböző szintű adottságaikkal,  

- az eltérő mértékű fejlődésükkel,  
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- az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal,  

- egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel,  

- spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket.  

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti cselekvési motívumainak, 

képességeinek a kialakítására, fejlesztésére.  

A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók:  

- műveltségét, világszemléletük, világképük formálódását,  

- társas kapcsolatát,  

- eligazodásukat saját lelki világukban,  

- tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben.  

A helyi tanterveket is magában foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempontnak tartottuk a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározását, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást.  

Az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon 

teret:   A színes, sokoldalú   

- iskolai életnek,  

- tanulásnak,  

- játéknak,  

- munkának. 

Fejlessze  

- a tanulók önismeretét,  

- együttműködési készségüket,  

- eddze akaratukat.  

Járuljon hozzá  

- életmódjuk,  

- motívumaik,  

- szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához.  

 

 

 

 

 



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   27  

2.2. Feladatok  

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. 

2.2.1. A tanulók értelmi nevelése  

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. Olyan tulajdonságok fejlesztése, amelyek birtokában önálló, 

felelősségteljes döntést tud hozni (helyes társadalmi mérték vállalása, amely megóv a felszínes 

egyoldalú fogyasztói magatartástól). A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása.  

Kommunikációs készség kialakítása, megfelelő technikák elsajátítása Konfliktuskezelési 

technikák megismertetése, gyakorlottabban történő alkalmazása.  

Részfeladatok:  

- a megismerési vágy fejlesztése,   

- tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása,  

- a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése,  

- a tanulási teljesítményvágy optimalizálása,  

- a tanulás gyakorlati értékének hangsúlyozása,  

- a továbbtanulási szándék, mint tanulási motívum,  

- az önfejlesztési igény kialakítása,  

- megfigyelőképesség fejlesztése,  

- kommunikációs képességek fejlesztése,  

- önálló ismeretszerzésre nevelés,  

- a tanultak alkalmazására nevelés,  

- problémamegoldás, önellenőrzés,  

- a tapasztalatok és ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása,  

- reális énkép kialakítása.  

 

2.2.2. A tanulók erkölcsi nevelése  

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

A gyermek személyiségében rejlő magatartását meghatározó okokat megkeresése. A családból 

hozott pozitív hatások kiaknázása, a negatív nevelési minták, szokások ellensúlyozása. Belső 

igény kialakítása a szépre, a jóra, az igazra.  
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Részfeladatok:  

- élményszerű, pozitív minták felkínálása, személyes példamutatással, történelmi 

személyiségek, irodalmi, drámai hősök tetteinek, magatartásának átélési lehetőségeivel,  

- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az 

iskolában, amelyben a pedagógusok és a tanulók is biztonságban jól érzik magukat,  

- keresztény erkölcsi értékek fejlesztése,  

- az akarat edzése és a kitartás növelése,  

- tudatos tevékenység és gyakorlat által a jó szokások kialakítása és a rossz szokások 

leküzdése.  

 

2.2.3. A tanulók egészséges és kulturált életmódra nevelése  

Feladat: A tanulókban tudatosuljanak az egészséges életmód ismérvei, törekedjenek a kulturált 

viselkedésre, a környezet védelmére. Kerüljék az egészségkárosító anyagok használatát.  

Részfeladatok:  

- az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal,  

- önellátó képesség fejlesztése,  

- az önkifejezés képességének fejlesztése,  

- a lelki egészség fogalma, ismérvei. 

 

2.2.4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése  

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A műveltség, 

ismeretek, erkölcsi, esztétikai gondolatok átadása pozitív példaadással. A diákokat rá kell 

szoktatnunk a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy tetteinknek következményei 

vannak. Ha a fiatal nem tanul meg uralkodni szenvedélyein, vágyain sosem lesz szabad. Lelki 

életében is ki lesz szolgáltatva az élmények, érzelmek sűrű váltakozásának.  

Részfeladatok:  

- pozitív példákkal, személyes példamutatással a tanulók érzelemvilágának gazdagítása,  

- egymás megértésére, megbecsülésére nevelés,  

- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése,  

- tisztelet és szeretet erősítése a családban.  

 

2.2.5 A tanulók akarati nevelése, önfegyelemre nevelése  

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. 
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Részfeladatok:  

- motiváltság, akarati tulajdonságok vizsgálata,  

- a reális önértékelés, önbecsülés képességeinek kialakítása, önbizalom építése,  

- az „odaadó” és a „befogadó” személyiség felismerése (az elzárkózó megreked az egyéni 

fejlődésben),  

- alázat és türelem a közösségben,  

- a céltudatosság és elkötelezettség kialakítása a tanulókban,  

- önálló ismeretszerzési vágy felébresztése.  

 

2.2.6. A tanulók hazaszeretetre nevelése  

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

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

Részfeladatok:  

- a hazaszeretet érzésének felébresztése,  

- városunk, szűkebb pátriánk nevezetességeinek ismerete, a hagyományok ápolása, 

- honismereti szakkör működésének biztosítása.  

 

2.2.7. A tanulók állampolgári nevelése  

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt.   

Részfeladatok:  

- érdekvédelem, értékek védelme, gyarapítása,  

- történelmi példákkal állampolgári viselkedésminták nyújtása,  

- igény kialakítása a közösségi tevékenységre,  

- igény kialakítása az iskolai és a helyi közéletben való részvételre,  

- váljon tudatossá a tanulói jogok, kötelességek, véleménynyilvánítási formák használata.  

 

2.2.8. A tanulók munkára nevelése  

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

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása.  

Részfeladatok:  

- az egyes tanulók adottságainak, képességeinek megfelelően hibátlan, lelkiismeretes, 

pontos tanulmányi munkára való szoktatás,  

- a tanórákon végzett rendszeres, aktív, kitartó munka eredményének fontossága,  
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- az egyéni otthoni rendszeres felkészülésre való biztatás, illetve az eredményének 

értékelése,  

- az eredményes tanulás feltételeinek, a helyes időbeosztásnak a megismertetése, a 

könnyebb, illetve nehezebb tanulmányi munka elvégzésének ésszerű sorrendje,  

- annak megláttatása, hogy a tanulás a későbbi tudatos és célszerű emberi tevékenységre 

készít fel, illetve a későbbi életminőség alapját teremti meg,  

- egymás munkájának reális értékelésére nevelés,  

- a tipikus hibák feltárása és leküzdésének lehetőségei a tanulmányi munka terén,  

- az elméleti ismeretek fontosságának bizonyítása a tanulókat érdeklő foglalkozásokban, 

szakmákban,  

- a fizikai és szellemi munka fontosságának tudatosítása,  

- a megváltozott munkakörülmények megismertetése (különböző foglalkozások kapcsán) 

a pályaválasztás előtt,  

- a család észszerű munkamegosztásának ismertetése, beszélgetés az otthoni 

alkalomszerű és rendszeres egyéni feladatokról,  

- tanulmányi versenyekre való tervszerű felkészülés, felkészítés,  

- az osztálytermek rendjének megőrzése.  

 

2.2.9. A tanulók testi nevelése  

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. A 

mindennapos testmozgás biztosítása.  

Részfeladatok:  

- életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiségek 

kialakítása,  

- a testnevelés és sport egészségügyi prevenciós értékeinek felismertetése,   

igény kialakítása a rendszeres fizikai aktivitásra (túrák, sportkörök),  

- kondicionális és koordinációs képességek, illetve mozgásos cselekvésbiztonság 

kialakítása, fejlesztése,  

- testtartási rendellenességek megelőzése – ennek érdekében gyógytestnevelési órák alsó 

és felső tagozatban  

- társaik teljesítményének megbecsülése. 
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2.2.10. A tanulók esztétikai, környezeti nevelése  

Feladat: Az esztétikum felismerése, megbecsülése, megóvása, létrehozása érdekében a 

mindennapi valóság és a művészi alkotások esztétikai megismeréséhez, érzelmi átéléséhez, 

értékeléséhez szükséges ismeretek, képességek és igény formálása. Találkozás az emberiség 

kulturális kincseivel, az egyetemes tudomány és művészet világával, amely megerősíti az 

iskolai és iskolán kívüli tudásszerzés erőfeszítéseit (szakórák). A szabatos fogalmazásra, a 

szépírásra, az igényes és gondos munkára neveljük növendékeinket. Öltözetük gondozására, 

megbecsülésére, és védelmére neveljük a tanulókat. Mindennapunk része, hogy természetes 

igényt ébresszünk a környezet rendben tartására. A tanulók megtanítása a környezettel való 

tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. A környezetkultúra kialakítása, a környezet 

okos és mértéktartó igénybevétele, a védelem és fejlesztés egysége. A tanulók gondolkodását 

és cselekedeteiket „A Földet nem az őseinktől örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” 

híressé vált mondás szelleme hassa át.  

Részfeladatok:  

- az esztétikum felismertetése a valóságban és a művészetben,  

- az életmód és a magatartás esztétikumának tudatosítása,  

- az esztétikum tudatos elemzése készségének kialakítása,  

- az érzékszervek és speciális művészeti érzékek fejlesztése,  

- a népművészeti alkotások megismertetése, megbecsülése,  

- a természet szépségeinek megfigyelése, megóvása,  

- a tárgyi környezet esztétikus rendjének megteremtése, megóvása.  

 

2.2.11. A tanulók vallásos nevelése  

Feladat: A szeretet és összetartozás légkörének kialakítása. A tanulók szilárd és 

kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez juttatása a rendszeres és módszeres tanórai hitoktatásban. 

Heti egy alkalommal áhítat, havonta iskolai mise és évfolyammisék, negyedévente lelki napok. 

Segítjük a tanulók korának megfelelően a hit kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet 

gyakorlását, ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. Fontosnak tartjuk a 

vallásos ünnepeken való részvételt, és azok méltó megünneplését, megteremtjük a tanítás előtti 

és utáni imádság alkalmait, előmozdítjuk a vallásos, elsősorban plébániai közösségekkel való 

kapcsolatot.  

2.2.12. A tanulók családi életre nevelése  

Feladat: Fontos feladata családi egybetartozás ápolása. Értékként állítjuk tanulóink elé a 

többgyermekes családeszményt. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A 

kulturált magatartás és az érzelmekben gazdag kapcsolattartás kialakítása.  
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2.3. A feladatok megvalósulásának színterei  

 

- a kötelező és választható tanórák  

- tanórán kívüli iskolai tevékenységek: szakkörök, énekkar, művészeti csoportok, 

sportkörök, ünnepségek  

- iskolai szabadidős tevékenységek: klubdélután, mozi- és színházlátogatás, kirándulás, 

versenyek, osztályprogramok, Páli Szent Vince Napok, diákönkormányzat által 

szervezett rendezvények  

- iskolán kívüli tevékenységek: kapcsolattartás a Szent Anna Plébánia közösségeivel, 

katolikus iskolákkal, a város múzeumával, művelődési házzal, középiskoláival.  

 

2.4. Módszerek  

 

- személyes fejlődést segítő beszélgetés  

- megfigyelés  

- lelkigyakorlat  

- irodalmi, illetve filmélményekhez köthető önismerettel kapcsolatos elemzések, 

beszélgetések  

- témához kapcsolódó művészeti alkotások elemzése  

- önvizsgálati fogalmazások íratása  

- meghívott előadók (rendőr, orvos, plébános atya, szociális munkás)   

- tesztlapos összefoglalás  

- élménybeszámolók, ötletbörze  

- diák-önkormányzati fórumok  

- egészségnevelésnél speciális módszerek a légúti beteg tanulók prevenciójára és 

utógondozására: sószoba, egészségnapok, családi sport napok  

Munkánk akkor lesz sikeres, ha összehangoljuk az iskola egészének tevékenységét, a tanórai és 

az órán, iskolán kívüli alkalmakat.  

- Diákjainkat Isten-adta adottságaik legteljesebb kifejlődéséhez segítjük. Ennek 

szellemében maximális képességfejlesztésre törekszünk intellektuális, képzeleti, 

érzelmi, kommunikációs és fizikai síkon. Eszményünk a kiegyensúlyozott személyiség, 

aki az emberi közösség részeként kiemelkedő alkotói tevékenységre képes. A vallásos 

nevelés az egész képzést áthatja, és tudatosan mozdítja elő a hit és a kultúra közötti 

párbeszédet.  
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- Nevelésünk fontosnak tartja, hogy minden tanulóval személyesen törődjön. Minthogy a 

nevelés egy életünk végéig tartó folyamat, ezért a nevelés arra törekszik, hogy elhintse 

a tanulásban lelt öröm és a megismerésre törekvés vágyát a fiatalban. E folytonos 

növekedésre való nyitottság különösen is fontos korunk gyorsan változó kultúrájában.  

- Az érték-orientált nevelés az erénnyel párosuló tudást szorgalmazza. Mindez az 

elmélyült tudásra, szeretetre és ön-elfogadásra bátorít. A tanárok azzal segíthetik 

növendékeiket, ha készek őket kihívás elé állítani, hogy a diákok meg tanuljanak 

reflektálni saját tapasztalataikra.  

E nevelés modellje Jézus, akit mindenki követhet akkor, ha életével másokat szolgál. 

Követni Őt- annyit jelent, mint szeretni, azaz megosztani vele és előmozdítani életének 

értékeit, amennyire csak lehetséges.   

- A cselekvő elkötelezettség szellemében a hitre nevelés az igazságosságot kell, hogy 

előmozdítsa. E hit felelősséget vállal azért, hogy minden személy lehetőséget kapjon 

teljes embersége megélésére. A társadalom vizsgálata és az igazságosság kérdése 

kapjon helyet a tanításban. Segítse diákjait annak felismerésére, hogy adottságaik olyan 

ajándékok, amelyeket az egész közösség javára kell fejleszteniük. Célunk a személyes 

döntésképességhez, illetve a demokratikus felelősségtudathoz való elvezetés. Ez 

feltételezi a fiatalok személyiségének tiszteletét. Ezért a diákok minden pozitív 

kezdeményezése és felelősségteljes cselekedete támogatást kell kapjon.  

- Kiemelt feladatunk diákjaink hazaszeretetre nevelése, szokások, meggyőződések és 

példák, valamint határon túli magyar kapcsolatok kialakítása, találkozók szervezése 

által.  

- Nevelési célkitűzéseink leghatékonyabb megvalósítása érdekében olyan eszközöket 

alkalmazunk, melyek leginkább alkalmasak a rászorulók szolgálatára. Osztozva a közös 

célokban és tapasztalatokban különösen is hangsúlyt fektet a tanárok továbbképzésére 

és folyamatos személyi fejlődésükre. Intézményünk tagjai számára fontosnak tartjuk, 

hogy a fenti alapelvek átgondolására és iskolánk konkrét igényeire való alkalmazása 

érdekében rendszeres keretek között lelki programok álljanak rendelkezésre.  

- Iskolánk diákok, szülők, nevelők és segítők olyan közössége, mely elkötelezett a 

másokkal és másokért való szolgálat mellett. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik 

nemcsak képzettek mind magán mind társadalmi feladataikra, de akik hitelesen 

keresztények, képesek és elkötelezettek tenni másokért, Krisztus példája nyomán.  

- A nevelés célja, hogy a növendékek személyisége helyes irányba fejlődjön. A nevelő 

előtt lebegjen egy olyan személyiség ideál, amelyet igyekszik mind jobban 

megközelíteni diákjaival a nevelés során. Mivel minden növendékben más értéket lehet 

felfedezni, és mást kell kibontakozáshoz segíteni, ezért az általános emberi értékeken 

túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a diákra jellemző értékeket is. A fenti elvek 

alapján alakul ki egy ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell.  
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Ezért a „vincés” diák:  

1. Hitében elkötelezett  

- akarja felfedezni élete értelmét és az annak alapjául szolgáló hitet,  

- fogadja el minden ember szükségét a szeretetre, tiszteletre és igazságra,   

- próbálja megtapasztalni Istent a csendben, liturgiában, lelkigyakorlatban és imában, 

- igyekezzen reflektálni saját lelkiismerete fejlődésére, és morális döntéseket hozni,  

- megtapasztalja a kapcsolatot a hit és a másokért való cselekvő élet között.  

2. Szellemileg felkészült  

- törekszik megismerni a minket körülvevő világot;  

- fejleszti képességeit a logikus gondolkodásra;  

- a tényeket kritikusan elemzi, és tudását új szituációkra alkalmazza, arról írásban és 

szóban számot ad;  

- önfegyelmet tanult munkája és ideje megszervezésére, hogy így maximalizálni tudja 

erőfeszítéseit;  

- elfogadja a tudomány és technika fontosságát a mai világban, bár tisztában van annak 

korlátjaival is; és megtanult tanulni egyénileg és csoportban, melyben az erősebb segíti 

a gyengébbet;  

- értékeli a sajátos közép-európai és magyar kulturális örökséget, büszke hazájára, annak 

történetére és hagyományaira, és ezek alapján szeretne hazája jövőéért élni és 

tevékenykedni;  

- ismer egy idegen nyelvet és megtapasztalt értékelni más kultúrákat, valamely művészeti 

ágban szerzett tapasztalata útján kreativitását tovább fejleszti;  

A fentebb felsorolt, az iskola egész területét átható elvek mellett nevelő- oktató tevékenységünk 

során az alábbi alapelveket tartjuk irányadónak:  

- a korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és mélységű szaktárgyi ismeretanyag 

elsajátíttatása a tanulókkal (irányadó dokumentumok: NAT, kerettanterv, helyi 

tantervek)  

- személyre szabott vagy a csoportszinthez igazított tanórai és tanórán kívüli foglalkozás 

a tehetség és érdeklődés szerint különböző gyerekekkel vagy gyerekcsoportokkal  

- az alapkészségek és a kreativitás fejlesztése a tanulókban és a teljesítő tudás 

elsajátításához szükséges tanulási technikák megismertetése   

- felkészítés a magasabb iskolafokon való helytállásra, továbbtanulásra. 

3. Elkötelezett az igazság előmozdításában  

- Tudatában van az önmagában is megtalálható önzésnek.  
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- Felismeri, hogy ma kereszténynek lenni megköveteli az elköteleződést egy igazságos 

társadalom felépítése mellett.  

- Felismeri, hogy egy pluralista társadalom megköveteli a tiszteletet és toleranciát más 

emberek és csoportok eltérő véleménye iránt.  

- Együtt érez az igazságtalanságot szenvedőkkel, érzékeny a szegények és rászorulók 

hangjára, és képes megtanulni a szegényektől, hogy lehet együttműködni velük sorsuk 

javítása érdekében.  

- Tudatában van társadalmával szembeni jogainak és kötelességeinek.  

- Felismeri a média hatalmát és képes használni azt; felismeri társadalmi rétegek 

befolyását a modern társadalomban, képes megtalálni ezek céljait és eszközeit annak 

fényében, amit az egyes személy joga és a társadalom java megkíván, illetve képes 

kritikusan elemezni a nemzeti és nemzetközi politikát.  

- És minden nehézség ellenére hiszi a személy és a társadalom alakíthatóságát.  

4. Nyitott a fejlődésre  

- igyekszik felelősséget vállalni saját tevékenységében és fejlődésében;  

- igyekszik tanulni hibáiból, és nyitott mások véleményére;  

- elkezdett figyelni saját értékeire, és igyekszik aktívan építeni rájuk;  

- kész változni és ezért felelős döntést is hozni, akár külső csoportnyomás ellenére is.  

Életünket és világunkat befolyásolják azok a betegségek, melyeket a rossz táplálkozás, a 

modern életmód, az általunk okozott környezeti szennyezések okoznak. Ezért célunk 

megtanítani diákjainknak, hogyan lehet egészségesen élni a természeti környezet károsítása 

nélkül. Diákunk 8. osztály végére életkorának megfelelően:  

- szereti a természetet, és örömet talál változatosságában és szépségében;  

- kezdi megérteni a környezeti egyensúly fontosságát és megbecsülni a tiszta környezetet;  

- egészséges tisztelettel fordul saját teste felé, tisztában van a testedzés, az étkezés, a 

higiénia fontosságának, és tudatában a káros szenvedélyek hatásának; 

- egészséges kikapcsolódási szokásokat fejlesztett ki.  

5. Elfogadja önmagát és embertársait  

- tanul bízni barátaiban, családja tagjaiban és iskolája néhány felnőttjében;  

- próbálja elfogadni önmagát erősségeivel és gyengeségeivel; tud nevetni önmagán, és 

mer szembeszállni előítéleteivel;  

- igyekszik kapcsolat építeni fiatalabb és idősebb korosztályokkal, a saját és a másik nem 

tagjaival, illetve más szociális és kulturális hátterű emberekkel;  

- a reális önismeret kialakítása, a türelemre és megértésre nevelés, a vitakészség 

fejlesztése;  

- az erkölcsi értékek tiszteletének, a segítőkészségnek, a szociális-közösségi problémák 

iránti érzékenységnek a fejlesztése;  
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- az igényes, tartalmas szórakozás, kikapcsolódás iránti igény felkeltése a tanulókban a 

tanítási időn kívüli iskolai, illetve az iskolán kívüli szervezett szabadidős programok 

segítségével;  

- az egészséges életmódra, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés;  

- a beilleszkedési vagy tanulási problémákkal küzdő, illetve szociálisan hátrányos 

helyzetű tanulók segítése, támogatása  

A fentebb már leírtak értelmében nevelési – oktatási célunk a keresztény értékrend alapjain 

nyugvó, testében - lelkében - szellemében egészséges diák, aki a magyar hagyományokat szereti 

és tiszteli.  

Mindez családias hangulatú, gyermekközpontú nevelés által kiviteleződik.   

 

Az intézményben folyó munkánkban:  

- Lehetőségeinkhez mérten megteremtjük a magas színvonalú munka tárgyi feltételeit; 

épületünket, annak berendezését a kiegyensúlyozott, nyugodt, színvonalas munka 

környezeti követelményei szerint alakítjuk.  

- Törekszünk arra, hogy adminisztratív tevékenységünk, valamint tanügyi 

dokumentumaink rendezettségükkel, a hiánytalanságukkal és pontosságukkal 

szolgálják a tartalmi munkát. - A nevelőtestület önmagára nézve kötelezően betartandó 

követelménynek tekinti a személyes példaadást: az önmagával szembeni szakmai 

igényesség terén; a munkafegyelem terén; az etikus magatartás terén; az egymás közötti, 

valamint a tanulókhoz, a szülőkhöz és a más iskolák minket látogató pedagógusaihoz 

fűződő kapcsolatban (a türelemre, megértésre törekvés, a tisztelet, a segítőkészség, a 

kölcsönös bizalom és a felelősségvállalás alapján).  

- Tiszteljük és ápoljuk az intézményünk hagyományait.  

- Minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítjük a pályakezdő és az aktív pályájuk 

végéhez közeledő pedagógustársainkat.  

- Korrekt, feszültségmentes kapcsolatra törekszünk az egyházmegye oktatási 

intézményeivel, a fenntartóval, a szakminisztériummal és intézményeivel.  

- Korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatot tartunk a történelmi egyházakkal, az 

alapítványunkkal és a kulturális-tudományos feladatokat ellátó intézményekkel, civil 

szervezetekkel.  

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében felismerve 

az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja 

megvetni.  

A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda, plébánosunk aktív 

támogatásával, egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a 

katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus 

szellemiségét. Más keresztény felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási 

szokásaikat.  
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Az Egyház elsősorban azoknak ajánlja fel nevelő szolgálatát, „akik nem rendelkeznek 

megfelelő anyagi eszközökkel, nélkülözik a család segítségét és érzelmi melegét, vagy távol 

vannak a hit ajándékától.” Az Egyház nevelésével szeretné támogatni az egyszerűbb rétegből 

jövő gyerekeket társadalmi és gazdasági előrelépésükben, ugyanakkor felajánlja segítségét azon 

családok számára is, akik gyakorolják hitüket és gyermekük számára is szeretnék intézményes 

keretek között biztosítani a katolikus keresztény nevelést. A katolikus óvodába járó 

gyermekekben erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. 

A keresztény óvoda a családi keresztény nevelés segítésére illetve hiányainak pótlására 

vállalkozik.  

 

2.5. A sajátosan keresztény nevelési eszközök  

 

„A keresztény nevelés célja tehát a hit ébresztése és fejlesztése, a gyermek hitvalló, felnőtt 

kereszténnyé nevelése, felkészíteni őket a hívő döntésre, hogy a keresztény közösségnek 

tudatosan aktív tagjai legyenek”  

Nem elegendő az ismeretek közlése és a szokások begyakoroltatása, úgy kell vezetni a 

gyermekeket, hogy élő és fejlődőképes hithez jussanak. A keresztény felnőtteknek nagy a 

felelősségük, szavaiknak és tetteiknek nem lehet más és más jelentése, össze kell, hogy 

csengjenek és a jézusi tanítással meg kell, hogy egyezzenek. A gyermekkel kapcsolatban álló 

felnőtt csak így lesz képes a gyermeki hit növelésére, ellenkező esetben a gyermek csalódni 

fog, s lehet, hogy végérvényesen elfordul a keresztény értékektől.  

El kell vinni a gyermekeket a templomba is, ismerjék meg magát az épületet, a templom 

berendezését, az ott található eszközöket próbálják ki. Egyáltalán lehetővé kell azt tenni, hogy 

a gyerekek biztonságban érezzék magukat a templomban, „haza menjenek.” A templomban 

átérezheti a gyermek a csendet, melyben Isten hozzánk szólhat, s mi emberek is Istenhez 

fordulhatunk, és az imában létrejöhet az élő kapcsolat.  

Az imához szüksége van az embernek hitre, szabadságra, legfőképpen erkölcsi szabadságra. Ha 

ugyanis tele van a szívünk olyan dolgokkal, amelyek távol tartanak Istentől, akkor nem tudunk 

imádkozni. A keresztény embernek tiszta szívűnek kell lenni. Isten felé fordulásában egyszerre 

van jelen a félelem és a szeretet is. Érzi kicsinységét, de az Úr Jézus Krisztus érdemei áthidalják 

ezt a nagy távolságot. Imáinkban mindazt lehet kérni, amit a „Miatyánkban” kérünk: bűneink 

bocsánatát, erőt, kegyelmet, hogy Isten gyengeségünket kipótolja. Szabad imádkozni testi-lelki 

jóért, munkánk sikeréért, jóságban való haladásért, az igazság megismeréséért, s a mindennapi 

kenyérért, békéért. Imádkozhatunk szeretteinkért, s azokért is, akiket egyáltalán nem szeretünk. 

Az ima hatására az ember megnyugszik, jobban el tudja viselni a gondokat, a szidalmakat, a 

szegénységet, szeretteinek elvesztése nem roppantja össze, erősebb a lelki megrázkódásokkal 

szemben. Az ima fölemel bennünket. A pedagógusnak mindig tiszteletben kell tartania a vallás- 

és lelkiismereti szabadság elveit. Isten előtt minden ember esély- és jogegyenlőséget élvez. Ő 

mindenkit üdvözíteni akar. Soha sincs késő Őhozzá eltalálni. A kegyelem Isten ajándéka, 

bármikor megkaphatjuk. A keresztény pedagógusnak használnia kell a késztetés hatékony 

eszközeit, melyek a következőek:  
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- A Jézus iránti szeretet, a Jézus kedvéért vállalt áldozat, továbbá az Isten 

akaratának megvalósítása, az örök élet reménye;  

- A szeretet életszabályai, örömszerzés másoknak;  

- A megbocsátás, az újrakezdés lehetősége, ellenségszeretet, tolerancia;  

- A tudatosításban: rendszeres lelkiismeret vizsgálás. Az előttünk járó nagy nevelő 

egyéniségek nevelési elveire is szeretnénk építeni.  

Bosco Szent János nagyon fontosnak tartotta a szeretetet a nevelésben. Őszerinte az egyedüli 

járható út a preventív (megelőző) módszer, amely kedvességgel nevel, szerető gondoskodással 

segít, a neveltnek betartani az előírásokat. A felnőtt a gyermek mellé áll és a barátság és a 

szeretet szellemében figyelmezteti, buzdítja a jóra, segíti őt. Szavaiból idézve: „Az aki tudja, 

hogy szeretik, viszont szeret, és az akit szeretnek, elér mindent.” Nevelési titkának második 

eleme az ésszerűség. A szeretethez hasonlóan a szülő, a felnőtt viselkedésében fellelhető 

ésszerűségnek ahhoz kell vezetni, hogy a gyermekek is ésszerűen viselkedjenek. Az értelem a 

nevelésben, a párbeszédben jut fontos szerephez. Engedni kell a gyermeket beszélni, 

gondolatait hadd fejtse ki szabadon. Természetesen válaszolni is kell a kérdéseire. Mert ha igazi 

párbeszédet folytatunk, ennek eredménye a bizalom lesz. Így a felnőtt könnyebben tud segíteni 

a gyermek életcéljának kialakításában, s annak megvalósításában. Meg kell mutatni és meg kell 

magyarázni, hogyan kell élni.  

Don Bosco így ajánlja: „Minden helyzetben határozottan vezessétek és szeretetteljesen 

figyelmeztessétek őket, s ha kell, adjatok nekik jó tanácsokat”.  

A keresztény pedagógusnak imádkozni kell a rábízottakért. A hit fényében kell látnunk a 

bennünket körülvevő világot, rácsodálkozni az Úristen alkotta természeti szépségekre. Meg kell 

tanítani a gyermeket imádkozni. Segíteni kell nekik, hogy Isten békéjében éljenek, mert így lesz 

meg belső nyugalmuk, s csak így tudnak másokkal is békében élni.  
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3. Teljes körű egészségfejlesztéssel és környezeti neveléssel 

összefüggő elvek és feladatok  

 

3.1. Egészségnevelési program  

 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – 

az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges 

táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 

megvalósítása.  

 

Célok és feladatok:  

Intézményi helyzetképünk és feltételrendszerünk feltérképezése után, programunk célja, hogy 

tanulóink kellő ösztönzést és tudást szerezzenek egy személyes és környezeti értelemben 

egyaránt ésszerű a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Fontos, 

hogy értsék az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát, az ezzel kapcsolatos attitűdök 

szilárdak legyenek, konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg.  

Ennek értelmében az alábbi feladatok megoldása szükséges:  

- Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete  

- A mozgás, az egészséges testtartás fontossága  

- Az egészségkultúra erősítése, értékek ismerete  

- A táplálkozás, étkezés egészséget befolyásoló szerepének megismerése  

- A betegség megelőzését, ill. a gyógyulást segítő magatartás fejlesztése (elsősegélynyújtás, 

gyógyszerhasználat)  

- A barátság, a párkapcsolat szerepének jelentősége az egészségmegőrzésben  

- Krízishelyzetek felismerése, kezelési stratégiák ismerete  

- Tanulási technikák megismerése  

- A rizikóvállalás és határainak problémakezelése  

- Helyes higiéniai szokások kialakítása  

- Szenvedélybetegségeket elkerülő magatartás kialakítása   

- A környezet alakítása  

- A természethez való viszony, egészséges, tiszta környezet jelentőségének, valamint a 

környezeti ártalmak felismerése  
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- Személyes biztonság kialakítása (közlekedés)  

- Az ellenálló képesség, az edzettség, a helyes testtartás erősítése  

Fejlesztési követelmények:  

1. Egészséges személyiségfejlődés elősegítése  

2. Az egészséges táplálkozás, szokássá alakítása  

3. A mindennapi testmozgás igényének fejlesztése  

4. A dohányzás, alkoholfogyasztás –és kábítószer használat megelőzése  

5. A sajátos nevelési igényű tanulók integrálása  

6. Szexuális nevelés már a pubertás időszakot megelőzően is.  

Egészségfejlesztő prevenció  

Az egészségnevelés 

iskolai  

színterei  Módszerek  Humánerőforrás  

intézményen belül 

Tanórákhoz kapcsolódó 

foglalkozás  

  

 

osztályfőnöki és 

szaktárgyi órák 

témafeldolgozása; minden 

tárgynak van csatlakozási 

pontja  az  

egészségfejlesztéshez  

témától függő tananyag 

feldolgozása ismeret 

átadással, interaktív  
gyakorlatokkal, 

esetelemzésekkel,  

differenciálva, 

tanulásmódszertan 

beépítésével  

tanítók 

osztályfőnökök 

szaktanárok  

  

Tanórán kívüli 

foglakozások  

 

napközis és tanulószobás 

foglalkozás  
kiegészíti a tanórai 

programot; konkrét 

esetfeldolgozások; játékos 

gyakorlatok; napi  

testedzési program  

tanítók tanulószobás 

nevelők  

szaktanárok  

   délutáni szabadidős  

foglalkozások  

- sportprogramok  

keretében  

- témával  kapcsolatos  

filmvetítés  

- vetélkedők, 

versenyek (elméleti és sport,  

dekorációs)  

- játékos 

sportprogramok  

- csoportfoglalkozások   

testnevelők tanítók 

szaktanár védőnő, 

iskolaorvos képzett 

szakemberek 

gyermekvédelmi 

felelős  
diákönkormányzatot 

segítő pedagógus  
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  Egészségnap  az intézmény egészét átfogó 

projekt: különböző 

egészségnevelő programok 

gyakorlati  
feladatokkal  

Tanítók Szaktanárok 

osztályfőnökök 

munkaközösségek 

külső előadók 

gyermekvédelmi 

felelős  

  Hétvégi iskola programok  sportrendezvények kulturális 

programok művészeti és 

sportnapok   

Tanítók, 

 szaktanárok, 

osztályfőnökök szülők 

külső szakemberek  

  Túrák, erdei iskolák  

  

táborok  

Önellátás,  személyi  
higiénia, környezetvédelem 

gyakorlása   
tanítók szaktanárok 

osztályfőnökök 

külső segítők  

  Iskolaorvosi, egészségügyi 

vizsgálatok  
A tanulók életkorhoz kötött 

vizsgálatát jelenti, mely 

magába foglalja a testi, 

érzelmi, intellektuális 

fejlődés követését, 

érzékszervek vizsgálatát 

(szekunder prevenció)  

intézményvezetés 

iskolaorvos védőnő 

osztályfőnök  

Tájékoztató fórumok  Szülői  értekezlet,  

Fogadóórák  

Szülőcsoport számára 

tervezett fórum osztály, ill. 

iskolai szinten külső  

referensek bevonásával   

iskolavezetés 

osztályfőnökök 

szaktanár külső 

szakemberek  

  Szakmai tanácskozások, 

tréningek  
Elsősorban  tantestület 

felkészültségének fejlesztését 

szolgálja  

intézményvezetés  

  

Iskolán kívüli  

rendezvények  

Kapcsolódás  más 

szervezetek, intézmények 

programjaihoz  

Nevelési Tanácsadó,  

Gyermekjóléti Szolgálat, 

ÁNTSZ,  
Rendőrkapitányság stb. 

szervetek által felkínált 

programok látogatása: testi-

lelki eredetű  
problémákkal, 

gyermekvédelmi 

lehetőségekkel, egészségügyi  
szakellátással,  

ifjúságvédelmi  és  

bűnmegelőzési program  
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A mindennapos iskolai testedzés programja  

A köznevelési törvény módosításával az oktatási tárca megteremtette a mindennapi 

egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit.  

Iskolai programunk célja:  

Tanulóink egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A modern 

kor és az azzal együtt járó technológiák az ember olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve 

ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és sport kerete között azonban 

az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, valamint a társakkal történő kreatív 

együttműködés egyaránt fejleszthető.  

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon az alábbi 

egészségügyi, és pedagógiai szempontokat tartjuk fontosnak:  

Cél  Feladat  Sikerkritérium  

Minden alsó tagozatos gyermek 

minden nap részt vesz a testmozgás 

programban  

- tanórák keretében: 

órarendben meghatározott 

óraszámokban a testnevelés és úszás 

órák keretében  

- tanórán kívül: különböző 

délutáni sportfoglalkozások 

keretében   

Az iskola egész alsó tagozatát átfogó 

mindennapos testnevelés valósul 

meg. Minden tanuló  

számára biztosított az egyéni 

testilelki fejlődés lehetősége.  

A testnevelés órákon és egyéb 

testmozgási alkalmakon megtörténik 

a keringési és légző rendszer 

megfelelő fejlesztése   

Tanórán és tanórán kívül a biztosított 

testmozgási alkalmakon az életkori 

sajátosságoknak megfelelően tartós, 

folyamatos futás alkalmazása a 

keringési és légzési rendszer 

fejlesztése érdekében  

Tanulóink- az optimális terhelés 

mellett -állóképessége, teherbírása 

egyéni képességeiknek megfelelően 

fejlődnek.  

Fontosnak tartjuk a helyes testtartás 

kialakítását, fenntartását.  
Testnevelés órákon lényeges a 

gimnasztika alkalmazása, benne 

biomechanikailag helyes testtartást 

szolgáló gyakorlatanyag és 

légzőtorna.  

A helyes testtartás fejlesztésével 

tudatossá válik a váz és tartóizmok 

egészséges szintentartása.  

  

Gerinc  és  izületvédelem  

szabályainak betartása  
A testnevelési tananyag egészében 

jelentkezik a gerincoszlop és az 

ízületek megóvása, különös 

tekintettel a fittségi mérések és az 

izomerősítések testhelyzeteire.  

Fizikai és motorikus képességek 

egészséges fejlesztése mellett 

csökkenthető, ill. kiküszöbölhetők a 

különböző gerinc és ízületi 

betegségek.  

Lényeges a testmozgás örömének, a 

sikerélménynek a biztosítása  

minden tanuló számára  

Differenciált tananyaggal az egyéni 

képességek figyelembevételével 

biztosítjuk a mozgás, a játék, a 

versengés örömét.  

Az eltérő egyéni képességek mellett 

a testnevelés és sport 

személyiségfejlesztő hatásai 

érvényesülnek a teljes 

mozgásprogramban.  
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Egy életen át tartó mozgás, és  

sportolási igény kialakítása  

Testmozgás  programunkkal  

életmód- sportokat, 

életminőségsportokat is 

megismertetünk.  

A napi testedzés szokássá válásával 

javul tanulóink életminősége.  

 

Az egészség- és környezetvédelem jeles napjai:  

Április 7.  Egészségügyi világnap  

Április 10.  Nemzetközi rákellenes nap  

Április 24.  Kísérleti állatok védelmének napja  

Május 8.  Nemzetközi vöröskereszt nap  

Május 31.  Dohányzásmentes világnap  

Szeptember 22.  Autómentes világnap  

Szeptember 23.  Takarítási világnap  

Október 1.  Az idősek világnapja  

November 27.  Véradók napja  

  

3.2. Gyógytestnevelés program  

 

„Az egészség nagy kincs, az egyetlen, amely arra érdemes, hogy ne csak időt, verejtéket, 

fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá, de még az életünket is kockára tegyük a nyomában, 

hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány.”  

(Montaigne)  

A mozgásszervi betegségek a ma élő emberek, a fiatalok nagy részének (sajnos évről évre egyre 

többnek) keseríti meg az életét. A kezdeti „ez csak hanyag tartás” több tanulónál a 

mozgásszegény életmód általánossá válása – és egyéb okok miatt idővel sajnos legtöbbször már 

iskolai tanulmányaik idején súlyos, sokszor irreverzibilis gerinc-deformitásokká válhatnak.  

A mozgásában gátolt, gyakran igen nagy fájdalmakkal is együtt járó deformitásban szenvedő 

fiatalnál számos, kedvezőtlen személyiségjegy kialakulását is eredményezhetik.  

Ezek miatt kell kiemelt feladatként kezelnie mindenkinek, szülőnek, tanárnak és a tanulóknak 

is, hogy egyetlen gyerek se szenvedjen mozgásszervi betegségben.  

1. A gyógytestnevelés célja  

Az iskolai gyógytestnevelés célja, hogy sajátos eszközeivel elősegítse – a mozgásszervi és 

belgyógyászati panaszokkal gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségszintjének emelését a 

testi deformitások javításával, a szív és keringési szervek munkaképességének növelésével, 

alkalmassá téve a tanulókat az iskolai munkában és az életben adódó feladatok teljesítésére.  
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2. A gyógytestnevelés feladata  

- Az optimális élettani státus elérése érdekében az életkorhoz, az előző képzettségi szinthez 

igazodva fejlessze készségeiket és speciális mozgásműveltségüket, az egészség-helyreállító 

munka értelmének és várható eredményének tudatosításával.  

- Az alapkondíció fejlesztés és fenntartása, magasabb szintre emelése.  

- A további romlás megakadályozása, az „izomfűző” kialakítása.  

- A mozgásműveltség fejlesztése.  

- A rendszeres mozgásigény felkeltése, a korrigáló egyéni gyakorlatok készséggé válása.  

- Az önellenőrzéssel összekapcsolt önálló, tudatos munkára nevelés, felkészítés a későbbiek 

során végezhető rendszeres testmozgásra, sportolásra.  

- Az önfegyelem, önbizalom, akaraterő és bátorság növelése, a pszichés gátlások feloldása, a 

nehézségek leküzdése, a helyes testtartás kialakítása.  

- Sikerélmények biztosítása.  

- A testi munkához, terheléshez szoktatás.  

3. Követelmények  

- A tanuló ismerje saját diagnózisát, a speciális gyakorlatok hatását, értelmét.  

- Ismerje a számára nem javasolt kontraindikált, káros mozgásanyagot.  

- Az elsajátított gyakorlatokat célszerűen alkalmazza.  

- Aktívan működjék együtt a gyógytestnevelés tanárral.  

- Törekedjen a szép és helyes testtartás kialakítására.  

- Végezze  önállóan,  tudatosan,  pontos  kivitelben  az  egyéni  korrigáló 

gyakorlatokat (tornateremben, uszodában, otthon).  

- Legyen ereje a legmagasabb teljesítményt a legkevesebb erőfeszítéssel megoldani.  

- Rendelkezzen alkalmazkodó képességgel a terheléshez, a külvilág ingereihez, az iskolai 

munkához, az edzettség megteremtéséhez.  

- Tudja, hogy milyen legyen életrendje, és hogy gazdálkodjon erejével.  

- Fegyelmezetten és határozottan fejlessze a felnőtté válás legfontosabb egészségügyi 

követelményeit.  

4. Értékelés  

A tanév elején végzett felmérés alapján meg kell győződni az ortopéd diagnózisú tanulóknál a 

főbb izomcsoportok erejéről, a terhelést tűrő képességeikről. Az erre összeállított has-, hátizom 

erősségét felmérő gyakorlatokon kívül, ellenőrizzük a gerinc hajlékonyságát, mobilitását is.   

A belgyógyászati diagnózisú tanulóknál a nyugalmi és a terhelés utáni pulzus-, illetve a 

vérnyomásmérés adja a keringés edzettségének adatait.  

Évközi felmérés alapján értékeljük a tanulókat szóban, szövegesen és érdemjeggyel.  
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A tanév folyamán (november közepéig) összeállított egyéni és házi feladat-gyakorlatok 

ellenőrzésekor a pontosságot és a szép kivitelben történő végrehajtást osztályozzuk.   

Ezen kívül a tanulók együttműködését (tanárral, társaival), hozzáállást, önállóan és csoportban 

végzett munkáját, a foglalkozásokon (tornaterem, uszoda) való aktív részvételét értékeljük.  

A csoportok létszáma maximum 16 fős lehet.  

Feltételek:  

1. Személyi feltételek: gyógytestnevelés tanár  

2. Tárgyi feltételek:  

a) Sporteszközök 

tornapad bordásfal  

zsámoly 

ugrószekrény 

magnetofon  

b) Kéziszerek műanyag 

labda, kislabda, 

kosárlabda, röplabda, 

medicinlabda (1-2 kg-

os) kézi súlyzó (1-2 

kg-os) gumikötél, 

karika, tornabot  

c) Speciális szerek 

szobakerékpár 

gömbvégű bot  

Thera-Band szalag, 

labda 

vérnyomásmérő 

testsúly mérleg  

 

3.3. Környezeti nevelési program  

 

„Ha majd kivágtátok az utolsó fát, kifogtátok az utolsó halat, és megmérgeztétek az utolsó 

folyót, rá fogtok döbbenni, hogy a pénz nem ehető.”  

(ősi kínai mondás)  

A környezet az emberiség közös öröksége, minőségének megőrzése és fenntartás a közös és 

egyéni kötelesség, az emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része.  

Az egész emberiséget sújtó környezeti problémák elhárítására nemzetközi és hazai törvények 

születtek. Ennek következménye, hogy a környezeti nevelés állami feladattá vált.  

A környezet és az ember kapcsolata – fontosságának megfelelően – meg kell, hogy jelenjen az 

oktatás minden szintjén a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.  
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A környezeti nevelés alapelve és célja  

Környezettudatos állampolgár nevelése, akik ismerik közvetlen környezetük értékeit, 

törekszenek azok megőrzésére. Ismerkedjenek meg azokkal a folyamatokkal, amelyeknek az 

egyes környezeti válságokat köszönhetjük. Adjunk ismereteket a modern életforma negatív 

hatásairól. Életmódjukban érvényesüljön a természet tisztelete, felelősség a környezeti károk 

megőrzésére.  

Alapelvek  

A gyermekeknél el kell érni:  

- Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan  

- Alakuljon ki a felelősség elve  

- Érezze az élet tiszteletének fontosságát  

- Ismerje a kölcsönhatásokat a természetben és a természettel  

- Tudja, hol van az ember helye a bioszférában  

- Legyen felelős cselekedeteiért  

- Tevékenysége során legyen elővigyázatos  

- Fejlődjön és legyen nyitott az együttműködésre  

Részcélok  

Fontos legyen mindenki számára:  

- A környezet tisztasásának megőrzése  

- Környezeti érzékenység kialakítása  

- Természet szeretet és védelme  

- Természet- és környezetvédelmi ismeretek bővítése  

- Környezetbarát életmód  

- Globális környezeti problémák megismerése  

- Részvétel a környezeti problémák elhárításában  

- Környezettudatos gondolkodás kialakítása és fejlesztése  

Tanulmányaik során alakuljanak ki a környezetvédelemhez kapcsolódó fogalmak, hogy azokat 

alkalmazni tudják.  

- Fenntartható fejlődés – mindenből csak annyit fogyasszunk, hogy a következő 

nemzedékeknek is maradjon.  

- Életminőségünket úgy alakítsuk ki, hogy a Föld adta lehetőségeire is gondoljunk.  

- Elővigyázatosság elve – az új dolgok bevezetésénél végezzünk, vagy végeztessünk 

alapos ökológiai felmérést szakembereknek és a legkevésbé ártót válasszuk.  
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- Kölcsönösség elve – az életközösségekben (minden összefügg mindennel, ne legyünk 

mi a kárt okozók).  

Ehhez kapcsolható feladataink:  

- Szelektív gyűjtésre szoktatás  

- Plakátkészítés, kiállítás  

- Saját környezet rendben tartása   

- Kulturált és takarékos vízfogyasztásra nevelés   

- Természeti értékek megismerése Városunk épített értékeinek megismerése illetve 

védelme   

- Természetes anyagok felhasználására szoktatás   

- Környezetbarát energiahordozók megismerése (Öko kuckó)  

- Kerékpáros közlekedés népszerűsítése (akciók, szakkör)  

- Erdei iskola programjának megvalósítása   

A környezeti nevelés színterei  

Iskolai környezet  

Tanórai keretek – tantárgyakba beépítve  

Alsó tagozaton  

Minden tantárgyba beépíthető a természettel és környezettel való ismerkedés, környezetbarát 

szokások formálása. Pl.:   

Természetismeret  

Megismerik a termesztett növényeket, háziállatokat, ezek élettereit. Felhasználjuk 

tapasztalatainkat, élményeiket, lelkesedésüket a gyűjtő munkában. Közvetlen környezetük 

pozitív és negatív jellemzőinek ismerete.  

Magyar nyelv és irodalom  

Versek, prózák olvasása (Magyarország és a világ élőlényei, tájai, történelmi eseményei, 

természeti értékei). Az olvasottakat kiegészítheti saját élményeivel. Értékelheti a szereplők 

tevékenységét, emberi kapcsolatait.  

Matematika  

Az alapműveletek gyakorlásánál és a szöveges feladatoknál használhatnak adatokat a fajok 

egyedszámáról, a népességről. Készülhet grafikon a meteorológiai adatokról.  

Testnevelés  

A tiszta, szabad levegőn a mozgás egészséges! Megtapasztalják az időjárási elemek változását. 

Túrákon gyakorolják a tájékozódást a terepen, a helyes viselkedést a természetben.  
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Rajz és vizuális kultúra  

A természetben gyűjtögetett holt tárgyakból művészi alkotások készítése, pl. kavics, csigaház, 

termések. Plakátkészítés különféle témákban, pl. hulladék.  

Életvitel, technika  

Különféle anyagok megismerése, érzékszervi vizsgálatok. Környezetszennyezési formák: zaj, 

levegő. Természetes és mesterséges környezet különbsége. Takarékosságra nevelés.  

Erdei iskola  

Alsós korukban legalább egyszer minden osztály jusson el néhány napra erdei iskolába.  

 

Felső tagozaton és gimnáziumban 

Tanórákon: elsősorban a természettudományos tárgyak a természetismeret, földrajz, biológia, 

fizika, kémia, adják a legtöbb lehetőséget a témához. Ismereteket szerveznek, összefüggéseket 

fedeznek fel, kölcsönhatásokat vesznek észre. Megismeri, talán megszereti a tágabb környezetét 

is. Amit szeret, azt majd védi is. Ezért a szemléletformálás nagyon fontos.  

A társadalomtudományi tárgyakon megismeri a társadalom szerveződését, az emberi kultúra 

fejlődését, a viselkedés változását. A lehetőségek tágulását, vele a visszaélést, az erkölcs 

változását. Elkülöníti a magánügy és közügy ismérveit. Megismeri a jogi lehetőségeket, 

változik világképe. Hon- és népismeret órákon a dédszülők életét tanulmányozza.   

Életvitel – technika órákon elméletben és gyakorlatban ismer meg ételkészítési módokat, a 

környezetbarát életformát, helyes szokásrendszereket.  

Művészeti tárgyak  

Érzelmi alapon közelíthetik meg az ember és a természet kapcsolatát. Bemutatható az 

uniformizálódás, értékvesztés. Kulturális örökségünk megőrzésének módjai. Művészi alkotás 

készítése hulladékokból.  

Osztályegyüttlétek  

A kirándulások időpontját előre meghatározzuk. Szervezéséért az osztályfőnök felel. A 

költségeket (szállás, utazás, étkezés, belépők) előzetes egyeztetés – a szülők önkéntes 

finanszírozása alapján jön csak létre. A helyszíntől függően többféle hatás éri a tanulókat. Az 

országjáró kirándulások érdekességeket, természeti vagy épített látnivalókat kínálnak. Mindkét 

esetben lényeges a közösen szerzett élmény. Fejlődik a viselkedés kultúrájuk, bővül a 

világképük. Az alsósok közelebbi, a felsősök távolabbi helyszíneket választanak.  

Környezeti nevelés tantárgyi kereteken kívül  

Elsősorban a szabadidős tevékenységek, amik más pedagógiai módszerek felhasználását teszik 

lehetővé.   

A mi iskolánkban ezek a következők:  

Teremértékelés  

Meghatározott időnként a DÖK tagjai végigjárják a termeket és pontozzák. Figyelembe veszik 

a dekorációt, azok megújítását, a növények meglétét és ápoltságát, az általános összképet.  
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Téli madáretetés  

A gyerekek által készített madáretetőket kihelyezzük, és a tanulók gondoskodnak az etetésről.  

Szakköreink  

Környezetvédelmi szakkör  

Látogatások  

- Állatkert – megismerik az élőlényeket, esetleg a róluk való gondoskodást.  

Akciók  

- Hulladékgyűjtés – évente kétszer szervezünk, melynek fontossága közismert  

- Használt elemek gyűjtése – a kihelyezett tárolóba történik  

- Csatlakozunk a Fenntarthatósági témahéthez, évente egyszer a saját környezetünket – 

termek, udvar, környező utcák – rakjuk rendbe.  

- Jeles napok megünneplése – Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, stb.   

- A témában hirdetett rajzversenyeken több művel is indulunk.  

Módszerek 

Riport  

- direkt riportok  

- kérdőívek  

- fotoriport  

Projekt módszer  

Terepgyakorlati módszerek  

- erdei iskola   

- megfigyelések leírása  

- mérések, grafikonok készítése Kreatív munka  

- madárvédelem – etetés – etetők készítése  

- szelektív hulladékgyűjtés -  teremverseny  

- növényápolás  

- faültetés  

Művészi kifejezés  

- fotók készítése  

- rajzok, plakátok tervezése  

- irodalmi alkotások  

- faliújság készítése  

Játékok  

- szituációs, érzékelést fejlesztő  
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- kapcsolatteremtést segítő  

- drámapedagógia  

Iskolai környezet  

A tanulók és a dolgozók többféle módon juthatnak el munkahelyükre. Gyalogosan, busszal, 

vagy gépkocsival. Néhányan a kerékpáros közlekedést választják.  

Minden hosszabb szünetben a takarítónők - tél, tavasz, nyár– nagytakarítást végeznek. Ennek 

keretében ablaktisztítás, függönymosás is van.  

A tanulók egymásnak a tantermeket tisztán adják át, ez és a szellőztetés a hetes feladata.  

A karbantartó és a takarítónő, a keletkező problémákat, hiányosságokat azonnal megszűnteti.  

Taneszközök  

Rendelkezünk azokkal a legfontosabb eszközökkel, könyvtári anyaggal, amelyek a környezeti 

nevelési munkához szükségesek. A kémia és a biológia tanárok az elhasználódott vegyszereket 

utánrendelik, és gondoskodnak a biztonságos tárolásról. A megsemmisítés a törvényes 

előírásoknak megfelelően történik. Multimédiás eszközeink megfelelőek – a rendszergazda 

segíti a szaktanárok munkáját.  

Kapcsolatrendszer, kommunikáció  

Iskolán belüli  

- faliújságon információk közlése  

- szórólapok  

- hangosbemondó  

- DÖK megbeszélések  

- Plakátokon felhívások Iskolán kívüli  

- kapcsolattartás a partnereinkkel telefonon, írásos anyagban, személyes 

találkozások  

- részt veszünk az egyes szervezetek megbeszélésein, tájékoztatóin  

- közvetlen környezeti problémáinkat a fenntartóval beszéljük meg Partnereink  

- Fenntartónk  

- Helyi TV  

- Fertő-Hansági Nemzeti Park  

- Rendőrség  

- Szülők  

- Tűzoltók  

- Plébánia  

- Művelődési Központ  
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Továbbképzés  

Kollégáink fogékonyak az újra. Szívesen vesznek részt különféle továbbképzéseken. Ez nálunk 

olyan nagy létszámú, hogy a tanfolyamvezetők helybe jönnek. A hétéves ciklusok alatt 

mindenki teljesítette az előírt feladatot, többen túlteljesítettek. Ebbe a környezeti neveléssel 

kapcsolatos továbbképzések is beletartoznak.  
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4.  Közösségfejlesztéssel,  az  iskola  szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok  

 

4.1. Kapcsolat az intézmény vezetősége és a nevelőtestület tagjai között  

Az intézmény formális hierarchiája az egyszemélyes felelősként tevékenykedő igazgató és a 

vele együttműködő helyettesei, valamint a tantestület többi dolgozója közötti kapcsolatot 

elsődlegesen, mint vezető/k/ és beosztott/ak/ közötti viszonyt határozza meg. Az iskola 

vezetőségére fokozott felelősség hárul abban, hogy a tantestület megőrizze az etikus és egyúttal 

autonóm gondolkodás kialakult hagyományát, hogy továbbra is a problémákat konstruktívan 

kezelő alkotóközösségként munkálkodhasson.   

Az ő feladatuk, hogy ehhez biztosítsák:  

- A munka- és működési feltételeket;   

- A színvonalas teljesítményeket megbecsülő, igényes szellemi légkört;   

- A felmerülő nehézségek orvoslásának mindenki számára elérhető lehetőségeit, 

készenlétet a kielégítő megoldások keresésére;   

- A támogatást az összetartozás élményét, a jó légkört erősítő hagyományok ápolásához. 

Az iskolavezetés és a tanárok közötti konstruktív együttműködésnek etikai szempontból 

kiemelten fontos területei, helyzetei:  

- Új, különösen pályakezdő kollégák körültekintő kiválasztása, a beilleszkedés kezdeti 

szakaszában munkájuk nyomon követése, a szükséges szakmai segítség megadása, 

igény szerint emberi bíztatás és törődés kifejezése.   

- Minden munkatárs és az egész testület számára a zavartalan munkához szükséges 

tájékoztatás megfelelő időben történő biztosítása.   

- A végzett szaktárgyi és nevelőmunka tárgyilagos, differenciált, pontos értékelése, amely 

megbecsüli az eredményeket, ennek nyilvánosan is hangot ad. A hibák ellen időben 

fellép, – ha indokolt – javaslatokat, tanácsokat kínál fel, kerüli a szükségtelen mértékű, 

hosszabb távon minden érintettre nézve káros elnézést.   

- A kiemelkedő teljesítmények lehetőség szerinti külön jutalmazása, iskolán kívüli 

menedzselése (pl.: felterjesztés kitüntetésre) jól érthető és átlátható elvek és kritériumok 

alapján.   

- A szakmai-módszertani újítások ösztönzése, támogatása megfelelő fórumok 

megteremtésével.   

- A kollégák közötti nézeteltérések, az egymás munkáját vagy magatartását érintő kisebb-

nagyobb súrlódások, a diákok és szülők panaszai esetében a helyzetet részrehajlásoktól 

mentesen rendező megoldások keresése az érintettek részvételével.  

- Határozott fellépés és intézkedés minden olyan esetben, amikor az iskola munkavállalói 

közül bárki megsérti mások – legyenek bár diákok vagy kollégák – személyiségi jogait, 
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erőszakosan terjeszti világnézetét, diszkriminatív megkülönböztetéssel él, vagy 

súlyosan vét a munkafegyelem szabályai ellen.   

- A kollégák személyes problémáinak körültekintő kezelése, olyan megoldások keresése, 

amelyek nem ronthatják az oktató-nevelő munka minőségét, és nem terhelik meg erőn 

felül a többi munkatársat sem.   

- A tantestület légkörét nyugtalanító, a közvéleményt megosztó, valóságalapot nélkülöző 

híresztelések terjedésének kiküszöbölése.   

- A tantestülettől megváló, nyugdíj előtt álló kollégák speciális gondjai iránti figyelem 

kifejezésre juttatása.  

A vezetőség a hatékony együttműködés érdekében elvárja a kollégáktól, hogy:  

- Az iskola és a vezetés munkáját érintő kérdésekben konstruktív észrevételeikkel – 

megerősítésekkel és kritikával, valamint javaslatokkal egyaránt – segítsék a munkát.  - 

Aktívan és felelősséggel vegyenek részt a közös döntésekben (pedagógiai program, 

munkaterv, házirend, munkabeszámolók, fegyelmi ügyek, stb.), a többség 

véleményének tiszteletben tartásával végrehajtásukat tekintsék feladatuknak akkor is, 

ha csak részben értenek egyet.   

- Vállalják tudatosan, hogy a nevelési célok teljesítése szükségessé teszi részvételüket az 

oktató munkán túl az iskola élet- és munkarendjének fenntartásában is, még ha e feladat 

olykor fokozott ellenőrzést és határozott fellépést kíván meg a rendbontókkal szemben.  

- Mérlegeljék, milyen jellegű szakmai és személyes problémákkal fordulnak 

közvetlenül a vezetőséghez, illetve más fórumhoz elősegítve ezúton, hogy a vezetőség 

indokolatlan túlterheltség nélkül végezze munkáját.   

- Fogadják megértéssel, hogy – tekintettel az iskola korlátozott lehetőségeire – a 

vezetőség csak annyiban tudja figyelembe venni a személyes kéréseket, amennyiben a 

teljesítésükből eredő változások nem veszélyeztetik az eredményes munkát, és nem 

terhelnek indokolatlan mértékben más kollégát.   

- Vegyenek részt az új kollegák beilleszkedésének, a tanárjelöltek zavartalan munkájának 

segítésében, figyeljenek a nyugdíj előtt állókra, valamint minden olyan kollégára, aki 

alkalmilag személyes gondokkal küzd.  

4.2. Kapcsolat a pedagógusok között  

 

- A nevelőtestület tagjai egyenrangú munkatársak, akiknek önálló tevékenysége több 

szinten összekapcsolódik, egymásra épül: oktató és nevelő munkájukkal közösen 

valósítják meg az iskola pedagógiai céljait, s ennek érdekében az intézmény 

működésének minden érintett számára biztonságot nyújtó rendjét. A nevelői hivatás 

miatt a tantestületben különös fontossággal bír a jó munkahelyi légkör kialakítása, a 

kollegialitás szellemében megvalósuló együttműködés és érintkezés.  

- A tanárok viselkedése egymás között, vélekedéseik egymásról a diákok számára példa 

arról, hogyan működik egy közösség. Etikus gondolkodásuk és magatartásuk szükséges 
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az intézményt átszövő különböző közösségek kialakítása és eredményes irányítása 

érdekében.  - Az etikai tartás minden nevelő emberi és szakmai méltóságának is 

központi tényezője, a tantárgyi felkészültség és az állandó önképzés mellett a pedagógus 

hivatásának alapját képezi.   

- Mindazok a tulajdonságok, viselkedésmódok, melyek az emberek együttlétét, 

érintkezését általában megkönnyítik – bizalom, jóindulat, megértés, segítőkészség, 

őszinteség, tapintat, türelem, tisztelet, udvariasság, stb. – a tanárok közösségében 

különösen fontosak. Ez a feltétele annak is, hogy emberileg hiteles és vonzó módon 

képviselhessenek alapvető értékeket és normákat a diákok felnövekvő generációi előtt.   

- A pályakezdő vagy az iskolába újonnan belépő, a nyugdíjazáshoz közel álló, a 

betegséggel, családi, ill. bármilyen szakmai, esetleg emberi problémával küzdő kollégák 

esetében a kollegiális együttérzésnek és szolidaritásnak fokozott jelentősége van.  

Kollegialitás a nevelőtestület tagjai között   

A tanár egyénisége döntő, mégis: a tanári munka alapvetően csapatmunka. A diákokat az egyes 

tanárok részéről érő pozitív és negatív hatások összeadódnak. Szavaik és tetteik támogathatják, 

akadályozhatják, vagy akár ki is olthatják egymás hatását. Az iskola pedagógiai törekvéseinek 

alapvető követelményei akkor valósulhatnak meg, ha ebben – legalább nagy vonalakban – a 

testület egésze egyetértésre tud jutni. Kívánatos, hogy valamennyien törekedjünk a kedvező 

légkör kialakítására és fenntartására, egymással kölcsönös bizalomra épülő személyes 

kontaktusok létesítésére, a súrlódások, kommunikációs zavarok, személyes sérelmek 

felhalmozódásának elkerülésére. Ennek érdekében ez az etikai alapvetés a tanárok közötti 

kapcsolatokban az alábbi elvek, és normák követését emeli ki:   

 -  Egymás munkájának megbecsülése  

Az iskola életrendjét, a tanárok oktató- nevelő munkájának időkereteit a Szervezeti és működési 

szabályzat, valamint a Házirend szabályozza, melyek előírják a bennük foglalt követelmények 

megtartását, illetve megtartatását. Bizonyos helyzetekben e feladatok teljesítése mégis 

nézeteltéréseket, kínos súrlódásokat okozhat. Ezek többsége elkerülhető, ha a tanár az órákat 

pontosan kezdi és fejezi be. A diákokat más óráról csak elkerülhetetlen esetben kéri el. A házi 

feladat megszabásában, a dolgozatok időzítésében figyelembe veszi, hogy más tárgyakból is 

kell készülni. Versenyekre úgy készít fel, hogy az nem megy más tárgyak rovására. A diák 

írásbeli munkáját, házi feladatát pontosan és időben javítja; a helyettesítéseket és felügyeleteket 

korrekten ellátja stb. Amikor igénybe veszi a más kollégák által nyújtott nélkülözhetetlen 

szolgáltatásokat – sokszorosítás, számítástechnikai segítség, stb. – tekintettel van azok 

munkarendjére, időbeosztására. Elősegíti az iskolában dolgozó többi szakember – orvos, 

védőnő, pszichológus, logopédus, stb. – zavartalan munkáját, kéréseiket, észrevételeiket egyes 

tanulók kapcsán figyelembe veszi, tiszteletben tartja tevékenységük sajátos szakmai-etikai 

követelményeit.  - Szolidaritás a kollégák iránt és lojalitás az iskola iránt   

E norma a tantestület jó, bizalom teli légkörének alapja, kívülről nem szabályozható, 

megvalósítása – annak egyidejű tiszteletben tartásával, hogy bárkinek joga van egyéni 

véleményét a saját tapasztalatai alapján, autonóm módon kialakítani, és a megfelelő fórumokon 

nyilvánosan képviselni – mindannyiunk közös érdeke és kinek-kinek saját felelőssége. A 
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szolidaritás és lojalitás elveinek sérülése sok fájdalmas konfliktus forrása lehet, melyek 

megelőzhetők, ha a kollégák:   

– A bizalmas jellegű információkat diszkréten kezelik;  

– Megfontoltak és tárgyilagosak, amikor egymás személyéről, munkájáról az  

iskolavezetőség, a többi tanár, a szülők vagy a diákok előtt véleményt nyilvánítanak;   

– Kellő körültekintéssel, felelősségük teljes tudatában járnak el olyan helyzetekben, 

amikor a feladat, hogy az iskola életét, a közösség egészét érintő kérdésekben a diákok 

vagy diákcsoportok véleményét formálják.  

– Egymás személyének, a saját nézetektől eltérő gondolkodásmódjának, 

világnézetének, ízlésének, autonóm szakmai döntéseinek tiszteletben tartása.   

Ez feltétlenül kifejeződik: A nézetkülönbségek tisztázásának igényében, a nemkívánatos 

pedagógiai következményeket illető aggodalmak szemtől szembe történő őszinte, tárgyilagos 

feltárásában; A közvetlen érintkezés udvariasságában; A nézetkülönbség nyilvános kezelésének 

kulturáltságában.  

 Együttműködés a tanárok szakmai közösségeiben  

Iskolánkban az azonos pedagógiai feladatokat végzők – különböző tantárgyak oktatói, és az 

osztályfőnökök munkaközösséget alkotnak. A szakmai közösségek tevékenysége akkor 

eredményes, ha olyan műhelyekként képesek működni, amelyek elősegítik a kollégák szakmai 

fejlődését, lehetővé teszik egymás kölcsönös támogatását, a megerősítő visszajelzéseket, a 

problémák megoldásának közös keresését s elkerülhető, hogy szakmai gondjaival bárki magára 

maradjon.  Emellett időszakosan valamilyen konkrét feladat elvégzésére alkalmi 

munkacsoportok alakulnak. A munkacsoportokat egy ezzel megbízott vagy választott vezető 

irányítja, aki személyében felelősséggel tartozik a célfeladat színvonalas elvégzésért, ő 

koordinálja a csoport tagjainak közös tevékenységét, szervezi, elosztja a feladatokat, képviseli 

a munkaközösségben az eltérő nézetek vitájában együtt kialakított véleményéneket és 

döntéseket, közvetít az adott területen az iskola vezetősége és a munkaközösség között. 

Ugyanakkor ez az alkalmi munkamegosztás nem változtatja meg a résztvevők között az 

egyenrangúságra épülő kollegiális viszonyt. A közös feladatok ellátásának gördülékenyebbé 

tétele megkívánja, hogy azok megosztása egyértelmű és áttekinthető legyen, hogy a 

munkacsoport valamennyi tagja vállalja azt, ami a közös felelősségből rá hárul.  

Azonos osztályban tanító nevelők együttműködése  

A kapcsolat az osztályfőnök és a többi tanár között a mi testületünkben hagyományosan 

kiegyensúlyozott, együttműködésük tárgyszerű, probléma-centrikus, konstruktív, így valóban 

fontos tényezője az eredményes nevelési folyamatnak. Olykor azonban érintkezésük nem 

mentes bizonyos súrlódásoktól, ezek kiküszöbölhetőek, ha a felek:  

- Tiszteletben tartják egymás kompetenciájának és felelősségének határait, különös 

tekintettel a nevelési és fegyelmezési problémákra, nem hárítják egymásra ezeket;   

- Saját feladatuknak úgy tesznek eleget, hogy ne terheljék külön munkával a partnert, az 

adminisztratív feladatokat pontosan ellátják (naplóbeírás, hiányzók számontartása);  
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- Feladatuknak tekintik, hogy a szaktárgyi oktatómunkán kívüli egyéb nevelési 

feladatokban (pl. kíséret ünnepélyeken, vagy más alkalmakkor) is részt vegyenek;   

- Figyelembe veszik egymás véleményét, jelzéseit a tanulók tanulási, viselkedésbeli vagy 

egyéb problémáiról;   

- Nehéz helyzetekben együtt alakítják ki a követendő pedagógiai stratégiát.  

4.3. Kapcsolat a pedagógusok és az iskola egyéb dolgozói között  

 

A pedagógusok mellett az iskola más foglalkozású alkalmazottaira is fontos szerep hárul a 

nyugodt munkafeltételek megteremtésében, abban, hogy intézményünk képes legyen 

zökkenőmentesen működni. A nem tanári, illetve kettős munkakörben dolgozó munkatársak 

tevékenységét – időbeosztását, terhelését – az igazgatóság által megbízott vezető irányítja, 

ellenőrzi és értékeli. A munkájukkal kapcsolatos pozitív és kritikai észrevételek elbírálása és 

továbbítása is e vezető hatáskörébe tartozik. Az iskola minden dolgozója a maga területén részt 

vesz a nevelőmunkában is. Ennél fogva, tőlük az várható, hogy a maguk területén:  

- Gondosan, megbízhatóan, felelősségteljesen és kellő önállósággal végezzék el 

munkájukat.   

- Tanúsítsanak részrehajlástól mentes segítőkészséget mindazok iránt, akikkel feladatuk 

teljesítése során találkoznak.   

- Tartsák be az intézmény, az iskola iránti lojalitás normáját, a rájuk bízott hivatali 

ügyekre vonatkozó titoktartás követelményét.   

- Őrködjenek azon, hogy az iskolában tartózkodó személyek biztonságos feltételek között 

végezhessék feladataikat.   

- Ügyeljenek az iskola vagyonának biztonságára, felszereléseinek állagára, 

karbantartására, az értékek védelmére, gazdálkodjanak takarékosan.   

- Megjelenésük, beszédstílusuk feleljen meg a hely követelményeinek, mindazoknak a 

normáknak, melyek a tanárokra, tanulókra egyaránt érvényesek.  

Az egyes munkakörök szerint konkrétan az alábbi módon teljesülnek a fenti elvárások:  

- Az iskolatitkár és segítői az igazgatói adminisztráció kiegészítéseképpen az 

ügyintézésben hitelesen, pontosan és gyorsan, az ügyiratok kezelésében korrekten 

játnak el.   

- Az iskolaorvos, a védőnő és a logopédus a tanulók testi és lelki épségének rendszeres 

megfigyelésével, gondozásával segítenek megelőzni, illetve orvosolni a felmerülő 

problémákat.   

- A portaszolgálat az iskolába érkezőket fogadja, szükség esetén szigorúan, de 

előzékenyen ellenőrzi, szelektálja, aki belép az épületbe, védelmezi az iskolában 

tartózkodó személyeket, és ez által őrzi a vagyoni értékek biztonságát.  

- Az ebédlő dolgozói teremtik meg a higiénikus és kulturált táplálkozás körülményeit. - 

A karbantartó szakember folyamatosan biztosítja a technikai feltételeket, időben 
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elhárítja a felmerülő akadályokat, a műszaki hibákat rendszeresen, önállóan feltárja és 

haladéktalanul kijavítja, különös figyelmet fordítva arra, ha egy meghibásodás esetleg 

balesetet okozhat.  

- A takarítók a tisztaság és rend megteremtését és fenntartását végzik az épületen belül és 

környékén, ápolják, otthonossá, kellemessé teszik az emberi környezetet.  

Az iskola alkalmazottai joggal elvárják, hogy munkahelyükön elismerjék partnerségüket, s 

ennek megfelelő stílusban érintkezzenek velük:  

- Az iskola vezetése, valamint tanárai fejezzék ki, ha munkájuk elismerésre méltó.  

- A tanárok legyenek tekintettel munkaidejükre, önállóságukra, más elfoglaltságaikra, 

munkájuk igénybevételekor tartsák be a hivatali rendet, kéréseikkel az erre kijelölt 

időpontokban keressék meg őket, vegyék komolyan a kijelölt határidőket 

(elszámolások, étkezési befizetés).  

- Neveljék a tanulókat is arra, hogy tiszteljék és becsüljék azoknak a fáradságos munkáját, 

akiknek az iskola zavartalan működésének fenntartása köszönhető, s ez fejeződjék ki az 

iskola technikai dolgozói iránti udvarias, kulturált viselkedésükben is.  

- Fennakadások esetén észrevételeikkel a tanulók az illetékes tanárhoz, azok az adott 

munkát felügyelő vezetőhöz fordulhatnak.  

Iskolánk katolikus és specifikus identitásának megőrzése, erősítése és hatékony képviselete 

csak szűkebb és tágabb környezetünkkel való sokoldalú kapcsolattartás révén valósítható meg. 

Az iskolát körülvevő környezet sokféleképpen igényli az egyházi iskola jelenlétét, ugyanakkor 

sok vonatkozásban segítségére lehet a katolikus iskolának feladatai megoldásában. A 

gyermekeink nevelésének hatékonysága érdekében maximálisan jó együtt-működésre kell 

törekednünk a szülőkkel, a családokkal.   

4.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

  

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetlen 

módon a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségében, illetve a 

közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata.  

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése.  

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében  

Feladat: a tanulói közösségek irányításában a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a közösségekben előforduló problémák kezelésére, 

feloldására.  
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3. A közösségi célok meghatározása  

Feladat: Figyelemmel kísérjük és segítjük a DÖK munkáját. Aktív szerepvállalás a közösség 

életében - osztályonként évente egy ünnepség megrendezése, lebonyolítása, valamint az iskolai 

faliújság elkészítése.  

 

4.5. Személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák  

 

A tanulók személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. Pedagógiai munkánkban központi helyet foglal el a tanítási-

tanulási tevékenység. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során 

kiemelten fontosnak tartják: tanulók motiválását és a tanulók aktivitásának biztosítását.  

A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyerekeket 

tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk.  

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó 

aktivitását biztosítják. A tanulási tevékenységekben a nyitottságra, fogékonyságra, önálló 

problémák megoldására szoktatjuk a gyerekeket. E munka során ismereteket szereznek és 

megtanulják a megszerzett ismeretek sikeres alkalmazását.  

A tanítás-tanulási tevékenység közben betartjuk a szemléletesség, fokozatosság elvet, 

cselekedtetjük a gyerekeket, önállóságra neveljük őket. A tudás - mint érték és munka - 

elfogadására, tiszteletére, megbecsülésére nevelünk.  

Törekszünk az ismeretek megszerzése iránti természetes érdeklődés egyre tudatosabbá tételére. 

Pozitív érzelmeket ébresztünk a tantárgyi ismeretek iránt. Az ismeretek sokoldalú, a gyakorlat 

és az elmélet felől történő megközelítését egyaránt segítjük. A tapasztalatszerzéstől a tudatos 

alkalmazásig a tanulók aktív részvételét, cselekedtetését tartjuk szem előtt! Megláttatjuk az 

összefüggéseket, felismertetjük a transzformációs lehetőségeket.  

A tantervi ismeretek elsajátításának legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanulók aktív 

részvétele elengedhetetlen feltétele az ismeretátadási és befogadási folyamatnak.  
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5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma az osztályfőnök feladatai  

 

5.1. Kapcsolat a pedagógusok és a szülők között  

 

A tanárok és a szülők kapcsolata azoknak a felnőtteknek az egyenrangú szövetsége, akik 

egymást kiegészítve felelősen fáradoznak gyermekek és fiatalok, a felnövekvő nemzedék 

szellemi és testi fejlődésén. Összefogásuk, közös gondolkodásuk és harmonikus 

együttműködésük fontos tényezője a nevelésnek. Találkozásaik melyek részben szervezettek 

másrészt rugalmasan alkalmazkodnak a felek igényeihez a kölcsönös tájékoztatást és a 

felmerülő problémák együttes megoldását szolgálják. A tanár a tanuló előmeneteléről, 

magaviseletéről köteles rendszeresen érdemben írásban és szóban tájékoztatni a kiskorú tanuló 

szüleit. A család és az iskola közötti érintkezésben kulcsszereplő az osztályfőnök. Az iskola 

munkájában épít a szülők hathatós közreműködésére, ebben a szülői munkaközösség tölt be 

döntéshozó és szervező funkciót. Ahhoz, hogy a szülők és az iskola nevelői közötti 

együttműködés valóban eredményes legyen, kívánatos, hogy:   

- A kapcsolat kölcsönös tiszteletre és bizalomra épüljön;   

- Az érintkezés közöttük legyen elfogadó, nyílt, őszinte, szívélyes, jóindulatú;   

- A tanulóval kapcsolatos problémák esetén legyenek nyitottak egymás érveire, kinek-

kinek a feladatából fakadó sajátosságokra, álljanak készen arra, hogy közösen keressék 

a legjobb megoldást.  

A pedagógus együttműködése a szülőkkel   

- A nevelő magabiztos szakmai felkészültsége, figyelmes, jóindulatú és körültekintő 

fellépése elősegíti a megfelelő kapcsolat megteremtését, a problémák konstruktív 

kezelését és hozzájárul, hogy az esetleges félreértések, súrlódások elkerülhetők, 

megelőzhetők legyenek. Kívánatos, hogy a tanár képes legyen felelősségteljesen 

összeegyeztetni a gyermek érdekeit és a kollegialitás szempontjait, valamint megőrizze 

erkölcsi feddhetetlenségét, mint a bizalom és tisztelet legfontosabb zálogát.   

- A szülők iránti tiszteletét és nagyrabecsülését – ha alkalom adódik – kifejezésre juttassa 

a tanulók, a tanári kar, a szülői közösség előtt.  

- A szülő kérésére tegye lehetővé a személyes találkozást és fogadóóráján, esetleg más, 

előre egyeztetett időpontban fogadja őket szívélyesen, udvariasan.  

- Adjon a tanuló iskolai munkájáról, emberi magatartásáról érdemi tájékoztatást, pontos, 

objektív, problémafeltáró elemzést, a gondok jelzésekor tapintatosan járjon el, szükség 

esetén tanácsaival is segítse a szülőt.  

- Hallgassa meg figyelmesen a szülő véleményét, kívánságait, esetleges panaszait, és az 

érintettek bevonásával lehetőségei szerint segítsen a problémák megoldásában.  
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- A személyes, családi vonatkozású információkat kezelje diszkréten, azokat csak a 

legszükségesebb esetben, nevelési szempontokat mérlegelve ossza meg más illetékes 

személyekkel.  

- Az iskola belső életével kapcsolatos bizalmas információkat köteles titokként kezelni, 

igyekezzen erősíteni a szülők bizalmát az intézmény iránt, ne cselekedjék, és ne 

nyilatkozzék oly módon, amivel esetleg csorbíthatja az iskolavezetés tekintélyét, 

kollégái presztízsét.  

- A szülővel kialakított személyes kapcsolata – legyen az személyes barátság, vagy 

valamilyen konfliktus – semmiképpen nem befolyásolhatja a tanuló teljesítményeinek 

objektív megítélését, és nem származhat belőle sem előny, sem hátrány más tanulók 

számára sem.  

- Nem részesítheti semmiféle előnyben azokat a tanulókat, akiknek szülei az iskolai 

alapítványon keresztül támogatják az intézményt.  

- A szülők munkáját – ha önként vállalják – kizárólag az iskola érdekében veszi igénybe, 

s a velük kialakított kapcsolatát nem használja fel jogtalan előnyök megszerzésére.  

- A tanulók szüleitől nem fogad el olyan ajándékot, vagy egyéb juttatást, amely elvtelen 

lekötelezettséget vonhat maga után.  

Erkölcsi ajánlások a szülőknek  

Minden intézmény létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők 

joga, hogy hitüknek megfelelő óvodába, iskolába járassák gyermeküket. Az intézmény igazán 

egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen „a 

keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk.53.)  

Az intézmény a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, 

tegyenek az intézmény ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák. 

Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy 

jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára megnyugtató 

megoldását. Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési 

alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek formái a 

szülői értekezletek, szülői fórumok, szülői levelek, ahol egy-egy témát a nevelők és a szülők 

közösen megvitathatnak és természetesen a személyes beszélgetés. Az iskola elvárja, hogy a 

szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben és tudásban ezzel 

példát mutatva gyermekeiknek.  

Az osztályfőnök együttműködése a szülőkkel  

A nevelésben a szülőnek egyik legfontosabb szövetségese az iskolában a mindenkori 

osztályfőnök, aki néhány éven át pedagógiailag összefogja mindazt, ami tanulmányai és társas 

kapcsolatai terén az osztályközösségben gyermekével történik. A tanuló nevelésében a 

pedagógus csak a szülővel egyetértésben tud eredményes munkát végezni, azaz akkor, ha 

megegyezésre jutnak abban, hogy a gyermek a fejlődésben és a további nevelésében adódó 

teendőket miképpen osztják el egymás között. Ennek érdekében az osztályfőnök:  
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- Nyitott minden kapcsolatteremtési lehetőségre. Megkereséskor a szülő rendelkezésére 

áll. A maga részéről rendszeresen beszámol a tanulók előmeneteléről, neveltségi 

szintjéről, tájékoztatja a szülőket a tanórán kívüli tevékenységekről (kirándulások, 

műsorok, klubdélutánok, előadások stb.), adott esetben meghívja őket a 

rendezvényekre.   

- Az egyénenként felmerülő problémákra felfigyel, a tanuló további fejlődése érdekében 

kezdeményezi a kapcsolat felvételét a szülővel, gondviselővel, vagy megfelelő 

szakemberrel.   

- Az ő munkáját érintő véleményeket, észrevételeket figyelmesen meghallgatja, 

mérlegeli, ha kell: megmagyarázza, áttekinthetőbbé teszi pedagógiai megoldásait, 

nyitott a pedagógiailag indokolt kompromisszumokra.   

- Segít abban, hogy létrejöhessen a személyes találkozás a szülők és a gyermek 

problémájában érintett kollégák között, és együtt találják meg a két fél érdekeit  

figyelembe vevő megoldásokat.   

Az osztályfőnök sajátos feladatai közé tartozik, hogy a nem kívánatos feszültségek megelőzése 

érdekében:  - Biztonságot, jóindulatot kifejező, s egyúttal barátságos hangnemben érintkezik a 

szülőkkel, mint hozzáértő szakember és partner a gyermeknevelésben, kerüli, hogy értékelése 

a szülőben gyermeke iránt akár indokolatlan elvárásokat erősítsen meg, vagy felesleges 

indulatokat keltsen, elősegíti, hogy a szülők a gyerek személyiségéből, képességeiből kiinduló 

reális követelményeket támasszanak vele szemben.  

- A szülői értekezleten a szülőcsoport nyilvánossága előtt ügyel a teljesítmények és a 

magatartás értékelésének pontosságára, tárgyilagosságára, arra, hogy növendékei közül 

senkit ne hozzon megszégyenítő helyzetbe. Csak olyan információkat hoz 

nyilvánosságra egyes tanulókra, illetve tanulócsoportokra vonatkozóan, amelyek a 

közösség megerősödését, a problémák konstruktív rendezését szolgálják.  

- Igény szerint pedagógiai felvilágosítást kínál fel a korosztályra jellemző 

sajátosságokról, s ha kérik, a problémákkal kapcsolatban nevelési tanácsokat ad.  

- Ha netán előfordulna, hogy egy türelmét vesztett, elégedetlen szülő rátámad, bármi 

módon megfenyegeti, azt a saját és az iskola tekintélyét és méltóságát megőrizve 

határozottan visszautasítja, s felvilágosítja a szülőt, hogy jogos panaszaival milyen 

iskolai fórumokhoz fordulhat.  

- Gondosan felügyeli az osztály pénzügyeit, közös kiadásait (dekorációs költségek, 

osztályrendezvények, kirándulások, megemlékezések a jeles napokon, stb.), de a pénz 

fölött nem rendelkezik. A szülők megbízott képviselőjével ellenőrzi, hogy a pénz 

kezelője korrekt nyilvántartást vezessen, és évenként nyilvánosan is elszámoljon.  

- Kezdeményezi a szociálisan hátrányos helyzetű családok segítését. Az iskolai 

alapítványtól, a fenntartótól, illetve egyéb pályázat útján alkalmi, szociális juttatásokat, 

vagy rendszeres támogatást kérelmez, s az ügyet tapintatosan és diszkréten kezeli.  

Az iskola kapcsolat rendszerében sajátos helyet foglalnak el a szülők, akiket meg akar nyerni 

az iskola nevelési céljainak, ugyanakkor elvárásaik, az iskolával való alkotó együttműködésük 

során a szülők is hatással lehetnek az iskola konkrét nevelési céljainak formálódására, 
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megvalósításuk módjainak alakulására. Az iskola az ez irányú igényeknek elébe menve 

segítséget nyújt a szülőknek a nevelési, lelki problémák keresztény elvek alapján történő 

megoldásában. Keresi azokat a formákat, amelyekben ez a segítségnyújtás megvalósulhat. 

(Pedagógusok vagy más szakemberek előadássorozata, szülői akadémia, kiscsoportos vagy 

személyes beszélgetés stb.) Kéri és elfogadja a szülők tevőleges segítségét nevelési 

szempontból fontos programjainak megvalósításában: karitatív munka szervezése, 

lebonyolítása, ellenőrzése, pályaválasztási délutánok tartása, „hagyományos” szülői közösségi 

szervezőmunkák.  

Iskolánk személyes, bizalomteljes kapcsolat kialakulását elősegítő találkozásokat szervez a 

szülőkkel, amelyek megalapozzák az együttmunkálkodást. Objektíven és szeretettel a szülők 

elé tárja a gyermekükkel kapcsolatos problémákat, szükség szerint tanácsot ad a tanuló 

megítélésére, további irányítására, nevelésére vonatkozóan. Tisztelettel és szeretettel fogadja a 

szülők kritikai észrevételeit, és elfogulatlanul megvizsgálja igazságtartalmukat, törekszik az 

esetleges hibák kijavítására.  

A szülőkkel fenntartott kapcsolatot, a szülői munkaközösség rendszeres találkozásain kívül évi 

három szülői értekezlet, fogadóórák, közös kirándulások, rendezvények, szülők-nevelők bálja, 

családlátogatások erősítik. A nyílt napok tartása bepillantást enged a mindennapi munkába.  

 

5.2. Kapcsolat a pedagógusok és a diákok között  

 

A tanárok és az iskola növendékei közötti viszony elsődlegesen egy törvényileg meghatározott, 

hivatalos a nevelő szakmai és emberi irányítói felelősségét feltételező munkakapcsolat. E 

nemzedékeket összekötő együttműködés keretei között valósul meg a kultúra intézményes 

továbbörökítése, a tudományok korszerű eredményeinek közvetítése, s emellett fontos szerep 

hárul rá a társadalmi együttélés erkölcsi értékeinek és normáinak kialakításában, valamint az 

állampolgári, közéleti készségek élményszerű gyakorlásában is. Ez a kapcsolat folytatva és 

kiegészítve a meghatározó családi indítást a testileg és lelkileg egészséges, önálló 

gondolkodásra és életvezetésre képes, eredményes munkára és személyes boldogságra készülő, 

problémáikkal megküzdő fiatalok személyiségének kibontakozását szolgálja.   

E nevelési feladatokat csak akkor lehet valóban eredményesen elvégezni, ha a magas színvonalú 

szakmai tevékenység és példamutató magatartás mellett a nevelők és növendékek közötti 

viszony kiteljesíti emberi tartalmát, s mind a két fél számára képes biztosítani a hatékony 

együttműködés kielégítő személyes, érzelmi feltételeit is:  

- A kölcsönös bizalmat és tiszteletet, amely az egyik oldalon a több tudásból és 

felelősségből származó tekintélyt illeti meg, a másikon a saját személyiség és 

képességek kibontakoztatásáért tett erőfeszítéseket;   

- A közös gondolkodásból, felfedezésekből, a szellemi gyarapodásból eredő élményeket;   

- Az eredményes munkához nélkülözhetetlen információk és elvárások időben történő 

cseréjét, a szükséges megállapodások megkötését;   

- A figyelmet és érdeklődést egymás igényei, érdekei, kérdései, javaslatai, eredményei és 

sikerei iránt;   
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- Egymás teljesítményeinek, munkájának megbecsülését, tárgyilagos, igazságos és 

méltányos megítélését;   

- Az érintkezés nyíltságát, őszinteségét.  

A munkakapcsolat fő színtere tanárok és tanítványaik között az iskola, a tanóra keretei. De 

emellett számos más helyzet szakkör, valamint ünnepélyek, műsorok előkészítése, az iskolán 

kívül kirándulás, kulturális programok, táborozás, külföldi utak gazdagítja a hivatalos és 

személyesebb együttlét lehetőségeit.  

Az iskola élet- és munkarendjének fenntartása   

Az iskolában az oktató-nevelő munka akkor lehet hatékony és eredményes, ha minden érdekelt 

fél kiveszi a részét a tanításhoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen rend és nyugalom 

megteremtésében és fenntartásában. Figyelmet fordít a közös vagyon védelmére, illetve a 

környezet tisztaságának megőrzésére. A rend kialakításának és megőrzésének követelményeit 

a fennálló hatályos törvényeknek megfelelően az iskola vezetése határozza meg, a tanárok 

mindannyian felelnek a végrehajtásukért:  

- Mindenekelőtt a példamutatás erejével;   

- A fegyelmi követelmények betartásának megkövetelésével: a meggyőzés, az ellenőrzés 

és szankcionálás eszközével, (lehetőleg egységes szellemben és mértékkel).   

A tanulók kötelesek teljesíteni az iskola működését biztosító szabályokat, ha megsértik azokat, 

vállalniuk kell a következményeket, ugyanakkor nem kötelezhetők arra, hogy számukra 

érthetetlen formális szabályoknak engedelmeskedjenek. Az iskolai demokrácia a tanulók 

számára lehetővé teszi, hogy bizonyos határok között részt vegyenek a szabályok 

kialakításában, az iskola életének otthonossá tételében, elősegíti, hogy beláthassák a fegyelmi 

szabályok szükségességét, felismerjék a védettség és nyugalom előnyeit, amelyhez betartásuk 

által jutnak. Ennek érdekében fontos tanári feladat, hogy a diákok:   

- Átláthassák az intézmény belső és külső viszonyrendszerét, megismerjék történetét és 

hagyományait, megkapjanak minden erre vonatkozó tájékoztatást. Magyarázatot 

kapjanak az egyes követelmények és a különböző tanári intézkedések értelmét illetően.  

- Ismerjék, milyen hátrányos következményeket, szankciókat vonhat maga után a 

szabályok áthágása, a normák megszegése.  

- Kérdéseikkel és gondjaikkal személyesen forduljanak osztályfőnökükhöz és az őket 

tanító szaktanárhoz a megbeszélés szerint alkalmas időben.  

- A diákönkormányzat szervei révén érvényesítsék érdekeiket, adjanak hangot 

elégedetlenségüknek, a meghallgatás és orvoslás reményében mondják el 

észrevételeiket, javaslataikat, a törvény szabta határok között vegyenek részt a házirend 

kialakításában. - Az iskolai munka nyugalma nem valósul meg automatikusan, 

megteremtése és fenntartása nap, mint nap következetes erőfeszítéseket kíván. A 

fegyelmezés nem tartozik a tanári munka vonzó aspektusai közé, tekintve, hogy olykor 

elkerülhetetlen a nyílt konfrontáció a rendbontókkal, ami népszerűtlen szankciók 

alkalmazását kívánja meg.   
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A kulturált érintkezés normáinak kialakítása és megőrzése kívánatossá teszi, hogy a tanár:  

- A tanulókkal való érintkezésben – legyen hivatalos, vagy személyes – megőrizze 

tekintélyét, megtartsa és megkövetelje az elfogadott udvariassági formákat:  

- figyeljen arra, hogy kulturáltan fejezze ki magát, a diákok trágár beszéde ellen minden 

esetben lépjen fel határozottan.   

- Megkövetelje, hogy a tanulók az iskola minden dolgozójával szemben tisztelettudóan 

viselkedjenek, munkájukat becsüljék meg.  

- Ünnepélyeken külső megjelenésével és a rendezvény alatti viselkedésével kifejezze a 

közös iskolai program iránti tiszteletét, s ezt elvárja a tanulóktól is.  

Az eredményes tanulás, ismeretszerzés biztosítása érdekében a tanár:   

- A tanórát határozott stílusban vezeti, világosan megfogalmazza a követelményeket és 

feladatokat, az érdeklődés felkeltése érdekében tudásának legjavát adja, felhasznál 

minden rendelkezésére álló korszerű módszert és taneszközt, barátságos hangnemben 

biztatja a tanulókat.  

- A zökkenőmentes munkavégzés érdekében a tanóra kezdetét és végét pontosan betartja, 

a tanuló késése esetén a Házirend szerint jár el.  

- Rendelkezésre áll, hogy a megfelelő keretek között meghallgassa a tanulók kéréseit, 

gondjait.  

- Az óra lebonyolításában épít a tanulók gyakorlati segítségére A teljesítmények tárgyilagos és 

igazságos értékelése az egyenlő teljesítményeket egyenlő elbírálásban részesíti.  

A valós és vélt félreértések egy része csökkenthető, megelőzhető, ha a tanár:  

- Rendszeresen ellenőrzi, és értékeli a tanulók iskolai és otthoni munkáit, előrehaladását, 

elfogulatlan objektivitásra, pontosságra törekszik, kerüli a részrehajlást, véleményét 

megindokolja, értékelési szempontjai nyilvánosak, a jó eredmény ismérveit érthetővé 

teszi az érintett tanulók és a csoport számára.  

- Követelményei differenciáltak, tekintettel van növendékei eltérő képességeire és 

érdeklődésére, tiszteletben tartja személyes döntéseiket, akkor is, ha történetesen az 

adott tárgynak nem biztosít kitüntetett szerepet; figyelemmel követi és méltányolja a 

különmunkákat (szorgalmi feladatok, versenyeredmények) is.  

- Biztosítja a feleletek és a dolgozatírás objektív és szubjektív feltételeit; a munkák 

értékelésekor a sikeres teljesítmények példájával motivál.   

A konfliktusok méltányos rendezése lehetőleg megbeszélés útján akkor lehetséges, ha a tanár: 

- Amikor őt személyében éri sérelem a tanulók részéről, őszintén, érzelmeit vállalva, mégis 

higgadtan keresi a problémák kielégítő megoldását, törekszik megérteni a másik fél 

mélyebb indítékait, saját tévedéseit, hibáját lelkiismeretesen beismeri.  

- Tanítványai emberi méltóságát minden körülmények között tiszteli és kerüli a 

megszégyenítés bármely formáját; határozottan fellép, ha a diákok között észlel hasonló 

megnyilvánulásokat.  
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- Él a diákcsoport nyilvánosságának nevelő hatásával, számol azzal, hogy mind az 

elismerés, mind az elmarasztalás felerősödik a közösség előtt, mérlegeli, hogy 

szolidaritást és kiközösítést is elindíthat, s nem feltétlenül az eredeti pedagógiai törekvés 

szellemében.   

- Határozottan fellép, ha a tanulók egymás testi épségét veszélyeztetik, segít nekik abban, 

hogy a közöttük keletkezett feszültségeket, konfliktusokat méltányosan rendezzék.  

- A diákok fegyelmezetlenségét, a rendbontást és a normaszegéseket objektíven, 

indulatoktól mentesen, ugyanakkor határozottan, gyorsan és súlyuknak megfelelően 

kezeli, és a Házirend szellemében jár el.  

- A megfelelő keretek között kész arra, hogy a tanulóknak az ő munkájával, módszereivel 

kapcsolatos észrevételeit meghallgassa, indokolt esetben kéréseiket tekintetbe veszi.  

Az egészséges életmód védelme érdekében kívánatos, hogy a tanár:   

- Tanúsítson példamutató magatartást e téren, és mindent tegyen meg azért, hogy diákjai 

elkerüljék a káros szenvedélyeket (alkohol, kábítószer, dohányzás).  

- A mennyiben módja van rá, működjék közre olyan szabadidős programok – 

kirándulások, táborok, sportnapok, stb. – létrehozásában, amelyek az egészséges 

életvitelt támogatják.  

- Amennyiben észleli, hogy a tanulók testi-lelki épségét bármi fenyegeti, (rosszullét, 

kimerültség, betegség) segítse őket abban, hogy szakszerű ellátásban részesüljenek.  

Személyes kapcsolatok a tanárok és diákok között  

A kapcsolat nevelő és növendéke között legtöbbször az osztály vagy kisebb csoportok keretei 

között hivatalos formában valósul meg, de számos alkalommal bármelyik fél 

kezdeményezésére közvetlenebb személyes jelleget ölthet, és esetenként emberileg is 

elmélyülhet. A személyes kapcsolat, az egyéni beszélgetés fontos módszere nevelői 

eszköztárunknak, az értékek közvetítésének, valamint a problémák kezelésének egyaránt. A 

tanításon kívüli találkozás lehetőségei a közös tevékenységek: szakkör, diákönkormányzat, 

kirándulás, tábor, stb. A személyes beszélgetések során a tanulók és a nevelők érdekeinek, 

emberi méltóságának, személyiségi jogainak egyidejű védelme és összeegyeztetése az adott 

tanár személyes felelőssége.   

Kívánatos, hogy ennek érdekében:  

- Mérlegelje, milyen mértékben és mélységben tudja vállalni, hogy beleavatkozik adott 

tanítványának magánéletébe, mikor szükséges felvennie a kapcsolatot a gyermek 

szüleivel.  - A tudomására jutó bizalmas információkat diszkréten kezelje, s ha 

szükséges, a tanuló problémáinak megoldása érdekében használja fel azokat, lehetőleg 

az ő beleegyezését kérve. - Tartsa be a kollégák iránti szolidaritást és az iskola életét 

szabályozó normák, a közös tantestületi döntések iránti lojalitást, adja meg a magáétól 

eltérő nézeteknek kijáró tiszteletet, tartsa meg a tantestület valamennyi tagjára kötelező 

etikai elvárásokat.  

- A diákoknak a kollégák munkáját érintő jogos panaszai, elégedetlensége eseteiben 

segítse elő, hogy a felek nyíltan tisztázhassák, mi okoz közöttük konfliktust és 
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megtalálják a konstruktív rendezés módszerét, illetve – ha szükséges – forduljon a 

megfelelő iskolai fórumokhoz.   

Együttműködés az osztályfőnök és a közösség között   

Az osztályfőnök és a rábízott közösség tagjai között kialakuló kapcsolat érzelmileg fokozottan 

telített. Ezért a nagyszerű nevelési lehetőségek mellett olykor mélyebb konfliktusok, csalódások 

veszélyét is magában hordozza. Kívánatos, hogy az osztályfőnök továbbra is:  

- Elősegítse, olyan befogadó csoportlégkör kialakulását, amely módot ad arra, hogy 

lehetőleg minden tanuló megtalálja a helyét és szerepét a közösségben, ahol elfogadják 

jó és rossz tulajdonságaival együtt, társaitól támogatást kap személyisége 

kibontakozásához, elismerik mind tanulmányi, mind pedig egyéb képességeit, büszkék 

a sikereire, megértik, amiben eltér másoktól, nem marad társtalan, átélheti az 

összetartozás örömét.   

- Külön figyelemmel és gondoskodással forduljon hátrányosabb helyzetű, vagy 

személyes gondokkal küzdő tanítványai felé, keresse meg a hatékony és tapintatos 

segítés formáit, módszereit.   

- Képviselje tanítványai és a közösség vállalható, méltányos érdekeit a tanárok, az iskola 

vezetése felé, menedzselje tanítványai és a közösség kiemelkedő teljesítményeit az 

iskola fórumain, töltsön be közvetítő szerepet a tanár-diák konfliktusok rendezésében.   

- Legyen nyitott arra, hogy érzékelje az osztályával való kapcsolatában fellépő 

feszültségeket, s álljon mindenkor rendelkezésre ezek nyílt és őszinte megbeszélésére, 

rendezésére.  - Lépjen fel határozottan, ha osztályában bármely tanulót vagy csoportot 

érintő diszkriminációt tapasztal az iskolán belül vagy kívül – pl. kisebbek, gyengébbek, 

gazdagok, szegények, etnikai kisebbségek, stb.   

A nevelők hatásköre az iskolán kívül   

Pedagógiailag kívánatos, hogy a tanár ismerje meg növendékeit sokoldalúan az oktatás 

helyzetein kívül is. Ezáltal hatékonyabban tud segíteni is az esetleg súlyosabb problémákkal 

küzdő, több figyelmet és törődést igénylő növendékeinek is.  

A tanárnak kötelessége a házon kívüli közös rendezvények, színház-, múzeumlátogatások, 

bálok, osztálykirándulások, táborok, stb. alkalmával a kulturált szórakozás követelményeinek 

megfelelő magatartás biztosítása.   

A tanítványainkat tömörítő diákönkormányzat munkája az iskola tevékenység rendszerének 

fontos része.  

Az iskola vezetése arra törekszik, hogy fenntartójával, a Győri Egyházmegye KESZ-szel minél 

jobb, gyümölcsözőbb munkakapcsolatot tartson fenn.  

A katolikus iskola természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével a rá 

jellemző karizmákkal meghatározó befolyással van az iskolára. A diákok nagy százaléka az 

adott közegben nőtt fel. Az ő és a szüleik révén az egyházközség sajátos érdekeltsége alakul ki 

a katolikus iskola kifogástalan erkölcsi és szakmai minőségében.  
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Az osztályfőnöki munka tervezése  

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi.  

Az osztályfőnöki tanmenet felépítése  

A tanév elején összeállított tanmenet 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.  

- Az osztályfőnöki órák éves terve.  

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.  

- Tervezett fogadóórák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői 

értekezletek tervezett témái.  

- Az osztály diákközösségének vezetői.  

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.  

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról  

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról  

- Tanulók száma, ebből leány  

- Állami nevelt (gondozott)  

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló  

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló  

- Sajátos nevelési igényű tanuló  

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló  

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló  

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni munkarend)  

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók  

- Más településről bejáró tanuló  

- Nem magyar állampolgár  

- Évfolyamismétlő  

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról  

- Tanulók száma  

- Osztályozott tanulók száma és aránya  

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya  

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga  

- Az osztály tanulmányi átlaga  

- Kiváló tanulmányi munkáért adott dicséretek száma  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   68  

- Példamutató kötelességteljesítésért adott dicséretek száma 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén  

- Egy, kettő vagy három tantárgyból elégtelenre minősített tanulók száma és aránya  

- Évfolyamismétlésre kötelezett tanulók száma és aránya  

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei  

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és 

az elért helyezések)  

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések)  

Továbbtanulás iskolatípusok szerint:   

- Gimnáziumba, felvett tanulók száma és aránya  

- Szakgimnáziumba és technikumba felvett tanulók száma és aránya  

- Szakiskolába felvett tanulók száma és aránya  

- Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya  

- A felsőoktatásba felvett tanulók száma és aránya 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje  

 

6.1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

 

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló  

- Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló  

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló  

- Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló  

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.  

  

6.2. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése 

 

Meixner Ildikó elveit hűen követő, átfogó diszlexia-vizsgálatot végzünk annak érdekében, hogy 

időben diagnosztizálhassuk a 2. osztályos gyermekeknél megmutatkozó olvasási- írási- 

helyesírási- szövegértési deficiteket.  

Az olvasólap magánhangzók- mássalhangzók- szótagok- szavak hangos olvasásából áll; 

valamint rövid történet hangos felolvasásából és értelmezéséből. A gyermekek teljesítményét 

minősítjük idő/hibaszám / megértés vonatkozásában.   

A nyelvi- helyesírási teszt összeállításakor alapul vettük az 1. osztály tanév végi 

minimumszintet, valamint a 2. osztály 1. félévében tanult nyelvtani ismereteket.   

Ezzel a szűrőlappal minden 2. osztályos gyermeket szűrünk, akinek szülője beleegyezik a 

vizsgálatba.  Annál a gyermeknél, aki e tesztben határérték alatt teljesít valamely területen, az 

osztálytanító pedagógussal egyeztetve – a szülővel való kapcsolatfelvétel után – részletes 

vizsgálatot kezdeményezünk.  

A részletes vizsgálati protokoll – amit az intézményben 

végzünk: – anamnézis felvétel  

– olvasás- írás- helyesírás- szövegértés kontroll- vizsgálata  

– a beszédészlelés és megértés vizsgálata (GMP teszt)  

– esetenként Sindelar-, vagy Figyelemvizsgálat  

Ha szükséges, logopédiai vizsgálati vélemény kíséretében kezdeményezzük a gyermek 

szakértői vizsgálatát.  

A köznevelési törvény által előírt, szakértői vizsgálatban meghatározott módon megszervezzük 

a gyermekek egyéni fejlesztését.  

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű 

tanulókra is érvényesek.   

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében Intézményünk figyelembe veszi:  
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– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

– a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,  

– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,  

– a szülők elvárásait és  

– az általunk nevelt tanulók sajátosságait.  

A köznevelési törvény által megadott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásainak órakeretén belül a tanuló annyi foglalkozáson vesz részt, 

amennyi hátránya csökkentéséhez szükséges. A foglalkozások óraszámát integráltan nevelkedő 

tanuló esetében a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló 

fejlesztésében közreműködő szakirányú végzettségű gyógypedagógus pedagógiai 

vizsgálatának figyelembevételével határozzuk meg.  

Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki 

sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél:  

– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,  

– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  

– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,  

– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé,  

– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.  

Ennek érvényesítése érdekében meghatározzuk:  

– a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit,  

– a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit,  

– a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat.  

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása intézményünkben:  

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 

iskolában a pedagógiai program és a helyi tantervek kialakításakor figyelembe vettük.  

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

– a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását,  

– az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő 

ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól 

eltérő szintű fejleszthetőségét.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs 

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 
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tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teheti szükségessé.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó 

tényezők – A fogyatékosság típusa, súlyossága.  

– A fogyatékosság kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.  

– A sajátos nevelési igényű tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs 

műtétei.  

– Képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.  

A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, 

továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.  

Az intézményben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás  

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy 

részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb 

értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, 

önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek 

eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják:  

A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon akkreditált továbbképzéseken.  

Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- 

és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 

alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, 

eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus,   

– aki a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait;   

– egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén konduktor – 

együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, 

oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz;  

– a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait,  

– az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, 

probléma megoldásához alternatívákat keres;  
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– alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba.  

– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, 

konduktortanító, terapeuta   

– segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

– javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 

helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);  

– segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről;  

– javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására;  

– figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;  

– együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  

– terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 

fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra;  

– segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek önmagához 

mért fejlődésének megítélésében;  

– segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását.  

A gyengén látó és a látásukat praktikusan jól használó alig látó tanulók iskolai 

fejlesztése  

A gyengén látó és a látásukat praktikusan használó alig látó tanulók nevelése-oktatása során a 

NAT -ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.   

A megfelelő eszközrendszer biztosítása mellett (teremvilágítás, egyéni megvilágítás, speciális 

tanulóasztal, tankönyvkiválasztás, speciális füzet, megfelelő íróeszköz) a követelmények 

mennyiségi és minőségi teljesítése a gyengén látó tanulók egyéni adottságai szerint várható el. 

Ennek érdekében több gyakorlási lehetőségre és alkalmanként több időre van szükség.  

A gyengén látó és a látásukat praktikusan használó alig látó tanulók iskolai 

nevelésénekoktatásának is alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó 

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

látó, alig látó tanulónak is szüksége van azokra az ismeretekre, képességekre, attitűdökre, 

melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi környezet változásaihoz. A Nemzeti 

alaptantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel 

egészülnek ki.  
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A gyengén látó, alig látó tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott nevelési 

célok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor figyelembe kell venni, hogy a tanulók 

egyéni adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók adottságaitól. Mindkét csoportba tartozó 

tanulók számára biztosítani kell a tanuláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges 

speciális ismeretanyagot (speciális technikák és eszközök használata stb.) és a 

készségfejlesztést (önálló tanulásban használható eljárások, lényegkiemelés, megtartó 

emlékezet növelése, szóbeli kifejezőképesség gazdagítása, célszerű munkaszokások 

kialakítása, vizuális megfigyelőképesség fejlesztése stb.). A nevelési célok sérülés specifikus 

tartalmakkal egészülnek ki.   Erkölcsi nevelés  

A gyengén látó, alig látó tanulókat nevelő pedagógusok segítsék növendékeiket látássérülésük 

feldolgozásában, életvezetési problémáik megoldásában – ezzel támogatva harmonikus, értékes 

emberi kapcsolatok kiépítésére képes, emberi méltóságukat megőrző személyiségük 

kialakulását.  A tanulók önismeretének fejlesztése irányuljon az önbizalom növelésére (Pl.: a 

tanulók megismertetése a társadalmi megbecsülést, hírnevet szerzett látássérült emberek 

életútjával, sikereikkel - elősegíti társadalmi beilleszkedésüket, pozitív életszemléletüket.).  

Az erkölcsi nevelés hozzájárul a tanulók önállóságra törekvésének erősítéséhez, a munka 

világában való érvényesülés igényének kialakításához.   

A neveléssel a tanulókban igény ébreszthető arra, hogy viselkedésükkel járuljanak hozzá a 

látássérült emberek pozitív társadalmi megítélésének erősítéséhez.  

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  

A gyengén látó, alig látó tanulók sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk megismerésének 

sajátos, a látássérült embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes 

weblapok látogatása.  

Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak igénybevételét.   

Ismerjék meg a tanulók az Európai Unióról a látássérült emberek számára készült, 

esélyegyenlőséget biztosító kiadványokat, hangos könyveket.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a fogyatékos 

személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 

jogszabályokkal, tartsák számon a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit.  

A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és beállítódás 

ez irányú önálló ismeretszerzésre.  

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése   

A gyengén látó, alig látó tanulók személyiségfejlődésének alakulásában alapvető szerepe van a 

megfelelő tanulási környezet kialakításának. Jelentős annak tudatosítása, hogy mindannyian 

felelősek saját biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakulásában.  

A látássérült gyermekeket, fiatalokat hozzá kell segíteni a kulturált magatartás elsajátításához, 

a fogyatékosságokat eltérő módon toleráló közösségekben jó emberi kapcsolatok 

kialakításához. Értelmi képességeik mellett érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is szükséges 

személyes és szakmai sikereik érdekében.  

Támogatást igényel a látássérülés tényének feldolgozása, az ebből adódó 

személyiségproblémák felismerése, kompenzációs készségek tudatos fejlesztése.  

 

 



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   74  

A testi és lelki egészségre nevelés   

A gyengén látó, alig látó tanulók ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből eredő 

következményeket, fizikai terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelésének kerülése).   

A tanulók sajátítsák el a higiénés szabályokat, a szem óvásának, tisztán tartásának módját, 

tartsák be a látáskímélő előírásokat.  

Ismerjék meg a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgásformákat, sportokat.  

Sajátítsák el a sportolás során is szükséges optikai segédeszközök helyes használatát (pl.: 

úszószemüveg).   

Feladat a gyengén látásból, alig látásból fakadó fokozott balesetveszély megelőzése.  

A gyerekek, fiatalok ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás előnyeit.   

Kerüljék – majd a felnőtt élet során is – a káros függőségeket (pl. alkohol, kábítószer, 

dohányzás).  Szakember - (gyógy) pedagógus (és gyógytornász/gyógytestnevelő) segítsége 

teszi lehetővé számukra a jobb mozgásállapot kialakítását, a járási, testtartási hibák, 

túlmozgások megszüntetését.  

A családi életre nevelés  

Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatosan alakíthatók ki. Fontos 

feladat a látássérült emberek életvezetéséhez szükséges rend szeretetének és megtartásának 

kialakítása.  A családi életre való felkészítésben figyelmet kell fordítani a következő témákra: 

pozitív családminták, a családalapítás feltételei, a látássérülés szerepe a közös élet alakításában, 

felelősségteljes gyermekvállalásra, gyermeknevelésre készülés a látássérülés 

figyelembevételével.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a gyengén látó, alig látó 

tanulóban is kialakuljon más emberek iránti empátia, segítő magatartás.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A gyengén látó, alig látó tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges 

biztosítani a természeti, társadalmi valóságról.  

A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén is 

lehetséges.   

A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált ábrák; diagramok; 

grafikonok értelmezését; térképek használatát.  

A látássérült tanulót is hozzá kell segíteni a környezettudatos viselkedés elsajátításához.  

Pályaorientáció  

A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az általuk 

eredményesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat.   

Az iskola a változó társadalmi feltételekhez történő alkalmazkodás érdekében a tanulóknak 

lehetőséget ad az önkorrekció, az együttműködés képességének fejlesztésére, a rugalmas 

gondolkodás elsajátítására. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A gyengén látó, alig látó tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan 

szükséges pozitív attitűdjük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése 

iránt.  

A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének alapozására. A tanulók 

váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruknak megfelelően fejlődjön a pénzzel való 

bánni tudás képessége.  
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Médiatudatosságra nevelés  

A tanulók az önálló ismeretszerzés érdekében szerezzenek jártasságot az internet-használatban 

képernyőolvasó programmal.  

Ismerjék az információözönben és a közösségi portálokban rejlő veszélyeket is.   

A tanulás tanítása  

Az iskola feladata a látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzálását segítő eljárások 

megismertetése, alkalmazásuk begyakoroltatása. Olyan tudást kell kialakítani, hogy a tanulók 

aktívan tudjanak szerepet vállalni a számukra kedvező külső feltételek, körülmények 

kialakításában. Az optikai segédeszközök (szemüveg, távcsőszemüveg, különböző nagyítók, 

elektronikus olvasókészülék stb.), és az önálló tanulást segítő speciális szoftverek 

alkalmazásának megtanítása. A tanulók sajátítsák el az iskolai könyvtár, az internet használatát, 

ismerjék meg a Magyar Elektronikus Könyvtárat. A látásteljesítményhez igazodó, egyénre 

szabott tanulási stratégia, célszerű rögzítési módszerek kifejlesztése. A hatékony tanulás 

módszereinek elsajátíttatása magában foglalja a csoportos tanulás módszereinek, így a 

kooperatív tanulási technikáknak a megismertetését is. A pedagógusok teendője, hogy segítsék 

a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakítását.  

  

A kulcskompetenciák fejlesztése  

Anyanyelvi kommunikáció  

A gyengén látó, alig látó tanuló számára a megfelelő látási kontroll hiányának következtében 

nehezített a kommunikáció, a metakommunikáció által terjedő információk érzékelése, 

megértése, feldolgozása és alkalmazása. Tanári irányítással képessé válik a kommunikációban 

használt paralingvisztikai eszközök használatára (a beszédhang minőségének változtatása, az 

arckifejezések, gesztusok alkalmazása). A tanuló az ismeretszerzés és az írásos kommunikáció 

során, szükség esetén a látássérültek számára kifejlesztett speciális szoftvereket használ.  

A pozitív attitűd kialakítása magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra 

való törekvést.  

Idegen nyelvi kommunikáció  

A gyengén látó és az alig látó tanuló esélyegyenlőségét növeli a társadalmi beilleszkedésben az 

idegen nyelv tudása. Számára is szükséges a szövegfajták széles körének ismerete (irodalmi 

szövegek, újságcikk, honlap, levél, stb.), segédeszközök (jegyzetek, ábrák, térképek) használata 

szövegek megértéséhez, alkotásához. A kompetencia része a tanulását könnyítő optikai 

segédeszközök készségszintű használata. A pozitív attitűd magában foglalja az idegen nyelvek 

iránti érdeklődést.   

Matematikai kompetencia  

Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengén látó, alig látó tanuló is 

ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, 

grafikonokat.  

Természettudományos kompetencia  

A gyengén látó, alig látó tanuló kompetenciája kiterjed a gyengén látással kapcsolatos biológiai 

és fizikai ismeretekre is.  

Digitális kompetencia  

Az ismeretek kiegészülnek a szabályos, tízujjas gépírás elsajátításával. A digitális kompetencia 

felöleli a speciális képernyőnagyító-, olvasó programok használatát, a látássérült embereket 



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   76  

érintő weboldalak ismeretét is. A tanuló képes a számára megfelelő tanulási/munkakörnyezet 

kialakítására, ahhoz segítség kérésére: megfelelő méretű monitor, másolóállvány, egyedi 

megvilágítás, speciális program, stb. 

 Szociális és állampolgári kompetencia  

A saját szembetegséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, higiéniai szabályok betartása, a 

látáskímélő életmód kialakítása. Fokozott figyelem a konstruktív kommunikáció képességének 

kialakítására, mások bizalmának elnyerésére, eredményes stressz-, frusztráció-, és 

konfliktuskezelésre. A látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek 

ismerete. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

A gyengén látó és az alig látó tanuló, fiatal érvényesüléséhez egyéni életpálya – építésre való 

képesség. A sikerorientáltság, az innovációra való hajlam kialakítása.  

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

A gyengén látó és az alig látó tanuló látóképességétől függ képi gondolkodása, ábrázolási, 

önkifejezési készsége. Élményei, érzései színvonalas kifejezése erős kontrasztos hatást 

biztosító képalkotó technikák elsajátításával, a megfelelő rajzeszközök használatával, aliglátás 

esetén pedig agyag mintázásával, plasztikával biztosítható. Tudatosuljon benne  hogy társas 

kapcsolatai alakításában jelentősége van saját külső megjelenése esztétikumának is. 

 A hatékony, önálló tanulás  

Az egyénileg szükséges optikai segédeszköz ismerete, készségszintű használata az önálló 

tanulás feltétele. A tanuló képes szokásrend kialakítására a megfelelő tanulási környezet 

megteremtésében: emelhető asztallapú munkaasztal, megfelelő világítás, optikai eszköz 

biztosítása, stb. A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából 

leghatékonyabb tanulási módszerek begyakorlása. A pozitív attitűd folyamatosan fennálló 

motivációt, fejlett teherbíró, alkalmazkodó és kudarctűrő képességet feltételez.  

A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél  

A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban és a választott kerettantervben foglaltak az irányadóak, 

de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok 

fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének 

függvénye.   

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi tartalmak a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza a tananyag elsajátításában, akkor az 

Irányelvben megadott módosítások figyelembe vételével javasolt a helyi tanterv elkészítése.  

Minden műveltségi terület oktatásában érvényesüljön a látásteljesítményhez igazodó 

szemléltetés, a látássérülés tényét figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása, a 

látóképesség kihasználására nevelés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások 

alkalmazása, szükség esetén a feladatok megvalósításához hosszabb időkeretek kijelölése, az 

egyéni adottságok figyelembe vétele az értékelés során.  
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Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások:    

  

Magyar nyelv és irodalom  

A gyengén látásból, alig látásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-írás tananyagának 

elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon magasabb óraszám biztosítása javasolt.   

Az ismeretanyag elsajátításához rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező olvasmányok) 

választása indokolt lehet, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális könyvek olvasása is 

megvalósítható. Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények 

meghatározásakor szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele.   

Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet a 

tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesít.   

Többlet idő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának 

megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító használatának 

begyakorlására.  

Kiemelt feladat a gyengén látó, alig látó tanulók segítése a metakommunikáció értelmezésében, 

önálló alkalmazásában.  

  

 Idegen nyelvek  

Az idegen nyelvek tanulása a gyengén látó és az alig látó tanulók számára a látó társadalomba 

való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. Ennek érdekében kiemelten fontos a 

mindennapokban előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé tevő 

(információkérés, tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása az 

idegen nyelv használatában) tartalmak beépítése a helyi tantervbe.  

A tanítás-tanulás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási figyelem 

és az emlékezet fejlesztése szükséges.  

Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése, az 

elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt.  

  

Matematika  

A gyengén látó, alig látó tanulók matematika oktatásának is kiemelt területe a biztos számolási 

készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség fejlesztésére, az ismerethordozók 

(feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) használatára.  

A tanítás során használt eszközök, módszerek és a követelmények meghatározásakor kiemelten 

figyelembe kell venni az alábbiakat: - szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális 

(adaptált) eszközöket kell használni (speciális vonalzó, körző stb.)  

- a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák legyenek 

könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek,  

- a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság 

szempontjából szükséges engedményeket tenni.  

- a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése tapintásos 

megismeréssel.  

- Az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészítés, térbeli 

építések,  

írásbeli munkák esztétikuma terén.  
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Ember és társadalom A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi 

térképek, használata, a térképjelek ismerete.   

Az interneten történő információgyűjtés során szükség esetén optikai segédeszköz, speciális 

képernyőnagyító-, olvasó szoftver alkalmazása.  

A műveltségi terület tartalmának meghatározásakor az alábbiak beépítése szükséges:  

- a gyengén látó, alig látó tanuló ismerje meg a látássérültekre vonatkozó jogi szabályozást,   

- az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a gyengén látó, alig látó 

tanulót sérülése feldolgozásához is,   

- tanulja meg, hogyan élhet etikusan a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel,   

- ismerje a látássérültek érdekvédelmi szerveződéseit.  

  

 Ember és természet  

A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati bázis 

biztosításával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érhető el a tervszerű megfigyelés 

elsajátítása.    Az IKT lehetőségeinek kihasználása: pl. kísérletek követése lassítási-nagyítási, 

gyors megismétlési lehetőséget biztosító videókkal.  

A teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret szintjén szükséges (egyes 

fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan).  

A tananyagba szükséges beépíteni a gyengén látással kapcsolatos fizikai és biológiai 

ismereteket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói kísérletekben való aktív 

részvételre. A fizikai és kémiai műveltségtartalmak feldolgozása során gyakran szükséges a 

kísérletek adaptálása, gyengén látó, alig látó tanulók által követhetővé tétele (láthatóvá tétel, 

védőszemüvegek használata), önálló vizsgálódások, megfigyelések egyéni segítése.  

A követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében – a tanulói kísérleteknél 

egyéni elbírálásra van szükség.  

  

Földünk és környezetünk  

A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengén látó, alig látó tanulók számára 

használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések stb.). 

Színvak tanulók számára speciális jelzések a térképeken. Filmek, fotók bemutatásához 

besötétíthető terem szükséges. A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, 

de a gyengén látó, alig látó tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. Alig látó tanuló 

számára engedmény adható a térképről történő helymeghatározás leolvasásában, távolságmérés 

pontosságában.  

  

Művészetek  

A gyengén látó, alig látó tanuló az élet minden területén több nehézséggel küzd, mint az ép 

társai, ezért a készségek, képességek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek 

személyiségformáló hatása.  

Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei jelrendszer 

megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta szükséges. Alig látó tanulók 

értékelésekor a kottaolvasásban a vizuális tájékozódás nehezített volta miatt engedményeket 

kell tenni. A dráma és tánc a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának 
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kialakításában, alkotó- és kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk fejlesztésében 

kiemelt szerepet kap. A tánc hozzájárul a látássérült tanulók mozgásbiztonságának növeléséhez, 

a látás-mozgás koordinációjának fejlődéséhez. Kívánatos a drámajáték, a tánc és a dramatizálás 

során a játékbátorság növelése, a közönség előtti megszólalás lehetőségeinek biztosítása.  

A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett – elsősorban az alig látó tanulók 

esetében – a hangsúly a térbeli plasztikus megjelenítésre (mintázás, makett, agyagozás stb.) 

helyeződik.   

Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, a jó minőségű eszközök biztosítása a 

látássérült gyermek számára megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. A szerkesztési 

feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni.   

A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. A szerkesztési 

feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében követelhető meg.   

  

Informatika  

A szabályos gépírás tanítása a gyengén látó, alig látó tanulók esetében kiemelten fontos annak 

érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli feladataikat (dolgozat, önéletrajz stb.) 

esztétikus külalakban készíthessék el. A számítástechnika tanítása során az alig látó tanulók 

számára a képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok 

alkalmazása szükséges.  

A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatára korlátozódik azzal a kiegészítéssel, hogy 

a gyermekek tanuljanak meg ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájékozódni. 

Lehetőség szerint ismerjék meg az elektronikus könyvtárat és igénybevételét, a látássérülteket 

érintő információkat közlő weboldalakat.  

  

Életvitel és gyakorlat  

A műveltségi terület alapját a Nat-ban megfogalmazottak jelentik, fokozottabb hangsúlyt 

kapnak azonban a személyiségállapothoz igazított életviteli technikák.  

A műveltségi terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a gyengén látó tanulók 

mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló életviteléhez szükségesek, illetve alakítják 

későbbi pályaválasztásukat.  

A gyengén látó, alig látó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy hatékony 

fejlesztést kapjanak technikai jellegű munkafolyamatok tervezéséhez, kivitelezéséhez, 

munkakultúrájuk megalapozásához.  

Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú érzékleti megismerésére, 

az adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni igényeknek megfelelően. Kiemelt figyelmet  

kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a látássérült emberek életvitelét segítő 

speciális eszközök használatára (beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag, stb.). Bizonyos 

munkatevékenységeknél tekintettel kell lenni a színtévesztő, színvak tanulók különleges 

igényeire. Speciális tartalmakkal egészül ki a közlekedési ismeretek, a háztartáskultúra 

témaköre. Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, figyelmet 

az esetleg csatlakozó mozgássérülés.  

  

Testnevelés   

A gyengén látó, alig látó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben 

vesznek részt.   
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A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. A helyi tanterv a testnevelésnek a Nat-ban és a 

választott kerettantervben meghatározott fejlesztési feladatai közül tartalmazza a nem 

ellenjavalltakat, valamint a diagnózis ismeretében ajánlott speciális tartalmakat, beépítve a 

gyógy-testnevelési eljárásokat.   

A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni:  

- a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, a 

tájékozódó képesség fejlesztésére,  

- a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi betegségek korrekciós 

gyakorlataira.  

A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a látásteljesítmény, 

a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség figyelemvételével.  

Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengén látó, alig látó tanulókat a 

látássérültek sportolási lehetőségeivel és biztosítani kell az abban való részvételt (pl. atlétika, 

csörgőlabda, úszás).  

 Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció   

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a kötelező oktatás 

teljes vertikumában azonos súllyal jelentkeznek, azaz a nevelés-oktatás teljes folyamatába be 

kell épülniük. Mindamellett az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni 

vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg. A gyengén látó, alig látó tanulók 

habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket érintik:  

- látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök 

használata),   

- speciális IKT ismeretek átadása (pl.: nagyító-, beszélő szoftverek, laptop használat)  

- mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás),  

- az olvasási készség fejlesztése,  

- személyiségkorrekció,  

- diszlexia, dysgraphia, diszkalkulia,  

- logopédiai ellátás,  

- gyógytestnevelés,  

- mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka- és 

háztartási eszközök használata)  

- a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, 

eszközök, módszerek biztosítása.  

 

6.2.1. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei   

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek.   
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Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz  

-     diszlexia,  

-     diszortográfia, 

 -    diszkalkúlia,  

- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása,  

- a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;  

- hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá  

- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg.   

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együtt járást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti 

közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki.  Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi 

beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.   

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy   

- a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,   

- az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,   

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra,  

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint    

- a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.   

6.2.2. Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási - zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése   

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság 

szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.   

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 

szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb 

szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és 

rehabilitációs célú órakeretben zajlik.  

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) 

tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös 

tekintettel a gyermek osztályfőnökére.  
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Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.  

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből - az értékelés és 

minősítés alól mentesítés adható.  

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal 

szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a 

többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.   

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat  

- a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.  

- a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,  

- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,  

- a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása,  

- a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.  

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén  

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési 

problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar 

valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 

irányultságú állapotfeltárást igényel a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságok részéről.   

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) 

és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek 

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

formájában lényeges különbség áll fenn.  Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési 

képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás 

területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együtt járás) formájában jelenhetnek meg.  

 

6.2.3. Diszlexia- az olvasási képesség zavara.  

A specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és más jelenségekkel 

kombinálódva fordulhat erő.  

Jellemzői  

- a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége  

- hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége   

- értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége  

- gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása  

- rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál  

- írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre  

- vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén  A fejlesztés célja:  
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A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának 

megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek 

megszerzésében.  

A fejlesztés feladatai:  

- a betűbiztonság és az összeolvasási készség,   

- a fonológiai tudatosság,  

- a rövid távú emlékezet,  

- az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,  

- a testséma biztonságának kialakítása,  

- az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel   

- az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,  

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,  

- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,  

- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával  

- speciális olvasástanítási program alkalmazása  

- az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.   

  

6.2.4. Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara  

Nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együtt járástól függetlenül egyik önálló 

megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak.  

Jellemzői:  

- a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara  

- beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők (pl. 

időtartam, zöngésség mentén)  

- helyesírási hibák halmozódása -  a tollbamondás utáni írás hibái  A fejlesztés célja:  

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.   

A fejlesztés feladata:  

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség  

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése  

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása  

- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése    
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6.2.5. Diszgráfia - az írás grafomotoros jellemzőinek zavara   

Jellemzői  

- csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép  

- szaggatott betűalakítás és betűkötések  

- rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség  

- egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák  

- kialakulatlan kézdominancia  

- lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé  

- továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás)   A 

fejlesztés célja:  

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének 

céljára.   

A fejlesztés feladatai:  

- a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra  

- a testséma biztonságának kialakítása,  

- a vizuomotoros koordináció fejlesztése,  

- az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás kivitelezés),  

- a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése,  

- sikertudat kialakítása.  

  

6.2.6. Diszkalkulia - a számolási képesség specifikus zavara  

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, 

grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége.   

Jellemzői:   

- a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei  

- a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,   

- a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara   

- a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai   

- helyiérték  megértésének,  műveleti  jelek  értelmezésének,  halmazok, 

mennyiségek összehasonlításának nehézségei  

- szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya  

- számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei  

- mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége  

- számjegyekre vonatkozó lexikai hibák  
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- komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái  

- gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége   

- figyelemzavar  

A fejlesztés célja:  

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten 

szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás 

rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.   

A diszkalkúliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.  

A fejlesztés feladatai:  

- a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése  

- Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása   

- a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése,  

- a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,  

- a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,  

- a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése  

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,  

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

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

képi, vizuális megerősítés,  

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása  

- a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása   

- az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása  

 

6.2.7. Hiperaktivitás és figyelemzavarok   

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű 

tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A 

hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat 

eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.   

Jellemzői  

- szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani  

- komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni   
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- az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók  

- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb)   

- megkezdett tevékenység befejezetlensége  

- ingersorozatok hibás kivitelezése  

- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)   

- én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek  

A fejlesztés célja: a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának 

megteremtése A fejlesztés feladatai  

- team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés   

- speciális figyelem-tréning  

- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése  

- fokozott egyéni bánásmód  

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése  

- feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése  

- motiválás, sikerélmény biztosítása  

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a, amelyek a szocio-adaptív folyamatok 

zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi 

kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás 

gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben 

hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen 

idegrendszer működési zavar, az un. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom 

húzódik meg.   

A fejlesztés célja   

- a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése  

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek:  

- kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása  

- pszichoterápia  

- a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése  

- a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 

keretek rendszeres alkalmazása  

- önértékelési képesség fejlesztése  

- sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása.  

- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel.  

- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.  
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6.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai  

 

Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelését-oktatását. A szakértői 

bizottság szakvéleményével rendelkező, a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott tanulók 

mérése, értékelése, minősítése újszerű és nehéz feladatnak bizonyul.  

Cél, hogy az értékelés, a minősítés alkalmazkodjon az érvényben lévő társadalmi, 

közoktatáspolitikai elvekhez, célkitűzésekhez, de egyben épüljön be a helyi oktatás - nevelés 

folyamatába, segítse a tanuló személyiségfejlődését. Az értékelés ösztönző hatását, a tanulói 

teljesítmény maximumának nyújtását, az önértékelés erősítését is biztosítsa.  

Diagnosztikus értékelés: (előzetes készségek és tudások felmérése, tanulási problémák esetén 

az okok feltárása). Fontos szempont, hogy a diagnosztikus értékelés csak szülői beleegyezéssel 

történhet, az eredményről komplex felvilágosítást nyújt.  

Preventív jelleggel az első osztályos tanulók körében  

Az iskolát kezdő, előzetes vizsgálati eredménnyel rendelkező tanulók, szakvéleményének 

értelmezése, javaslatok alapján foglalkoztatjuk, soroljuk az osztályokba (Nevelési Tanácsadó, 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményei, óvodai, logopédus kolléga 

jellemzése). Időpontja: iskolai beíratás ideje előtt és legkésőbb augusztus vége.  

Fejlesztő jelleggel minden évfolyamon   

Átmeneti vagy tartós teljesítményromlás okainak feltárása, a teljesítmények diagnosztikus 

értékelése, további vizsgálatkérések, melyek alapján a felzárkóztatást különböző jellegű 

pedagógiai munkával biztosíthatjuk, a szülők, tanítók, tanárok, gyógypedagógus, fejlesztő 

pedagógus segítségével.  

Időpontja: a tanév során folyamatosan, a probléma felmerülésekor.  

Kontrollvizsgálatok, melyek megerősítik, módosítják, vagy elvetik az előzőleg kiadott szakértői 

véleményeket.   

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolánkba kerülésének módja  

A tanulási korlátok súlyossági fokait az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakemberei állapítják meg.  

A szakemberek szakvéleményei, vizsgálati eredményei alapján (a tanulási nehézségzavar, – 

megyei szakértői és rehabilitációs bizottság – látásában akadályozott – az országos szakértői 

bizottság) kerülhet a gyermek az iskolánkba.  

Iskolánk befogadó jellegét a tanítási programok, a pedagógiai felkészültség, a szervezés, a 

tárgyi és személyi feltételek megléte adják. Alkalmazkodunk a gyermekek különböző tanulási 

stílusához, haladási üteméhez.   

Nevelőink egyik legfontosabb feladata a differenciált óraszervezés. Alkalmazzuk az egyéni 

megsegítést, kooperatív tanulásszervezést, lépésről-lépésre programot. Így a normáltól eltérő 

képességű gyermekek is – a valamiben gyengébbek, vagy kiemelkedők – is megkaphatják 

egyéni képességeiknek megfelelő képzést.   

A fogadó pedagógus a gyermek tanulási nehézségét, a tanulási folyamat természetes 

velejárójaként kezeli, és nem a gyermekben keresi a hátráltató okokat. Minden gyermeket 

képességeinek megfelelően fejleszt, és egyéni segítséget ad. A gyermekek speciális nevelési 

szükségleteire szakosodott fejlesztő pedagógusok alkalmazásával, jelenlétével válik tudatossá 

az együtt nevelés.  
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A gyógypedagógusok feladatai sokrétűek:  

- közvetlenül foglalkoznak a gyermekekkel elsősorban olyan területen, ami csak az ő 

szaktudásukkal oldható meg  

- rendszeresen kapcsolatot tartanak az iskola pedagógusaival: konzultálnak, tanácsot 

adnak  

- rendszeres időszakonként hospitálnak osztályokban, nyomon követik a gyermekek 

fejlődését  

- koordinálják a rehabilitációs foglalkozásokon részt vevő más szakemberek munkáját 

- kapcsolatot tartanak a szülőkkel, gyermekekkel A segítségnyújtás szakemberei, 

módszerei  

- a tanulók sajátos neveléséhez igazodva kiscsoportos képességfejlesztést végeznek 

habilitációs óra keretében  

- tanév elején, és tanév végén diagnosztikus felmérőkkel mérik fel a tanulókat  

- a beszédükben akadályozott gyermekekkel logopédus foglalkozik  

A különböző képességű és sajátos nevelési igényű kisgyermek közös tanulása – a kooperatív 

feladatvégzés teszi lehetővé, amely fejleszti a gyermek meglévő ismereteit, együttműködő 

készségeit, vélemények különbözőségeinek tiszteletét. Minden gyermek részt tud venni a 

kooperatív tanulásszervezésben, amennyire az elsajátítandó tananyag tartalma, nagysága 

lehetővé teszi. Így a pedagógusnak lehetősége lesz, hogy egyéni intenzív fejlesztő munkát 

végezzen azokkal a tanulókkal, akiknek erre szüksége van.  

A sikeres integráció alapvető feltétele a tanárok, tanítók attitűdjei (szociális érzékenység, 

empátia) eltérésének elfogadása, a különbözőségek kezelésének képessége, a gazdag 

módszertani repertoár, megfelelő segédanyagok és az elegendő idő a sokféleségek kezelésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók beszámoltatási értékelése, továbbhaladása  

- A sajátos nevelési igényű gyermeket egyes tantárgyakból, tantárgy részekből az 

igazgató felmentheti az értékelés, minősítés alól, az illetékes szakértői véleményben 

foglaltak alapján.  

- A különböző tantárgyaknál alkalmazkodni kell a sajátos nevelési igényű tanulók 

speciális szükségleteihez a szakértői bizottság szakvéleményében megfogalmazottak 

alapján.  

Értékelés  

Minden pedagógiai program sarkalatos pontja az értékelés, amely az egész folyamatra kihat. 

Az integrált oktatást ellátó iskolánkban az értékelés kérdése külön figyelmet igényel.  

Célunk, hogy:  

- nem minősítünk, hanem fejlődési állapotról számolunk be,  

- számba vesszük, hogy a tanuló – tanulásban akadályozott is – előző szintjéhez, 

önmagához mérten mennyit fejlődött,  

- jelenjék meg, hogy a gyermek saját lehetőségeit mennyire használja ki.  

Kapcsolattartás a szülőkkel  

- A sikeres együttnevelés fontos feltétele az együttműködő gyermek és szülei. A szülő 

rendkívül nagy szerepet játszik ebben, hogy a beilleszkedés sikeres legyen.  

- A gyógypedagógusokkal, a fogadó pedagógusokkal sikerek, kudarcok folyamatos 

megfigyelésekkel, segítségükkel együtt terelik a gyermeküket.  
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6.4. Felzárkóztató programok  

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, a magatartási szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén, vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében.  

A személyes törődésnek, beszélgetéseknek nagy szerepük van a lemaradások leküzdésében.  

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet kívánó pedagógiai 

tevékenység. A lemaradás fokának és okainak feltárásával kezdődik minden esetben.   

Cél a hiányosságok leküzdéséhez vezető legmegfelelőbb módszer kiválasztása, amely nagy 

körültekintést igényel.  

A felzárkóztatás egyik formája a korrepetálás, amelyet mint lehetőséget ajánl fel a pedagógus a 

gyermeknek és szülőjének. A tanuló korrepetálásának szükségessége merül fel, ha:  

- az aktuális tananyag ismeretében alapvető hiányosságai vannak;  

- hosszabb hiányzás után a tananyag bepótlása érdekében a tananyag elsajátításához az 

átlagosnál több segítséget igényel.  

A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulóink tanulmányi előrehaladásának, szocializációjának elősegítését különleges gondozás 

keretében szervezett komplex programunk segíti, biztosítva ezzel integrált oktatásuknak 

feltételeit, támogatva fejlesztésüket.  

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során 

történik - preventív képességfelmérések a beiskolázott, leendő elsős tanulók körében a tanulási 

zavar illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség veszélyeztetettségének korai 

felismerése érdekében  

- első és a második évfolyamon szervezett egész évfolyamra kiterjedő egyéni tantárgyi 

felmérések a tanulási problémák, zavarok korai felismerésének érdekében  

- dyslexia, dysgraphia prevenció és re edukáció  

- dyscalculia prevenció és re edukáció  

- kapcsolattartás pedagógiai, pszichológiai szakszolgálatokkal, szakintézményekkel 

(Nevelési  

Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,   

- egyéni képességekhez, szükségletekhez igazodó differenciált tanórai munka szervezése 

- sajátos nevelési igényű, és a beilleszkedési, tanulási, nehézséggel küzdő tanulóink 

esetében biztosítjuk a méltányos számonkérés és értékelés, valamint a tanórai 

differenciálás lehetőségeit.   

- felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások  

- napközi otthon  

- iskolai könyvtár használata  
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- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata  

- a továbbtanulás irányítása segítése  

Sajátos nevelési igényű és a beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő 

tanulók különleges gondozása  

Konzultáció, terápiás tanácsadás a szülőknek  

A szülőkkel való együttműködés érdekében rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítunk a 

szülőknek.  

A fogadóórák konzultációk feladatai:  

- a tanév eleji, tanév közbeni csoportos vagy egyéni felmérések eredményeinek 

megbeszélése, ismertetése a szülőkkel;  

- a tapasztalat és információcsere biztosítása, a szülők információi alapján a tanulási 

nehézségek oki hátterének pontosítása, valamint a foglalkozások eredményeinek, 

tapasztalatainak és a szülők otthoni megfigyeléseinek egyeztetése;  

- terápiás tanácsadás, melynek célja, hogy megismertesse a szülőt azokkal a 

módszerekkel, eszközökkel, amelyekkel hatékonyan segítheti gyermeke fejlődését, 

otthoni tanulását (egyes esetekben a szülő is bevonható ily módon a korrekciós 

fejlesztésbe);  

- a gyermek iskolai előrehaladását, szocializációját elősegítő nevelési tanácsadás;  

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás lehetőségeinek ismertetése más 

szakszolgáltatásokkal, azok vizsgálati eredményeinek (pl.: szakértői javaslat) 

megbeszélése (Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság,  

Konzultáció a pedagógusokkal  

A pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás célja a gyermek egyéni szükségleteinek 

megfelelő, integrált oktatási formában szervezett hatékony ellátásának biztosítása a tanórákon 

is. Az együttműködés kiterjed a diagnosztizálás folyamatára, a fejlesztés irányvonalainak 

megállapítására és a fejlesztési program kidolgozására. A fejlesztési program kidolgozása, a 

megsegítés együttes tervezéséhez fontos áttekinteni, hogy a pedagógus milyen problémákkal 

számoljon az órákon, illetve milyen módszerekkel segítse a gyermeket (tanórákon való 

differenciált foglakoztatás lehetőségei, tanmenetbe iktatható változtatások). Ennek irányadó 

elveit az 2012. évi CXC. törvény 4. § alapján a Kiemelt figyelmet igénylő tanulók iskolai 

oktatásának tantervi irányelveiben leírtak adják.  

A felmentéssel rendelkező gyermekek részére szaktanáruk saját fejlesztése tervet készít az adott 

tárgyból, mely tartalmazza azokat a módszereket, melyek segítik az adott anyag elsajátítását.  

Diagnosztikai felmérések fajtái, 

feladatai:  

a) Csoportos „preventív” diagnosztika  

Az iskolába lépő gyermekeknél a beiratkozást követően, valamint a tanév elején tájékozódó 

jellegű felmérést szervezünk, amelynek feladata az alap-kultúrtechnikák elsajátításához 

szükséges részképességek felmérése, a lehetséges hiányosságok feltérképezése. A felmérés 
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célja, hogy részben, a hatékony nevelés-; oktatásszervezés érdekében differenciált képet 

biztosítson leendő tanulóinkról, valamint segítse a tanulási zavar vagy tanulási nehézség 

veszélyeztetettségének korai felismerését és a prevenciós foglalkoztatás minél hamarabbi 

elindítását. 

 b) Egyéni képességfelmérések  

Az egyéni felmérések célja a tanulási probléma hátterében álló részképesség-sérülések 

feltárása, valamint a tapasztalt tünetek pontosítása speciális pedagógiai módszerekkel. A tanév 

eleji felmérések eredményei biztosítják az egyéni fejlesztési tervek, a korrekciós fejlesztés 

kiindulási alapjait. A tanév közbeni kontroll és hatásvizsgálatokkal valósul meg a tapasztalatok 

beépítése a terápiás munkába, amely lehetővé teszi a fejlesztés irányvonalainak pontosítását, 

módosítását.  

c) Egyéni tantárgyi felmérések  

Az első évfolyamon évvégén, egyéni írás és olvasásfelmérést végzünk. A második évfolyamon 

évvégén, olvasásfelmérést végzünk. Ezek globális képet adnak az osztályokról (az 

olvasástechnika, szövegértés és az olvasási és írási hibák szempontjából), és feltárják azokat a 

problémákat, amelyek osztályszintű megoldása szükséges. A rehabilitációs ellátásban részesülő 

gyermekeknél a további fejlesztő munka tervezéséhez nyújtanak információkat. Fejlesztő 

gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkoztatás  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő, különleges gondozás keretében történő rehabilitációs 

foglalkoztatása a gyermek egyéni szükségleteire épülő egyéni fejlesztési terve alapján történik 

(15/2013. (II. 26.) EMMI Rendelet a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmények működéséről.   

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről)  

A fejlesztő gyógypedagógiai rehabilitációs foglalkozásokon a tanulók egyéni fejlesztési terve 

alapján a tanulási nehézségek hátterében álló részképesség-sérülésekre irányuló célzott 

képességfejlesztés, és a tanulási probléma típusának megfelelő (dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia) speciális korrekció folyik.  

Fajtái:  

a) „Megelőző” prevenciós korrekció  

A prevenciós foglalkozások az első évfolyamon szervezett olyan fejlesztő foglalkozások, 

amelyeknek célja a tanulási zavar kialakulásának lehetséges mértékű megelőzése, a tanulási 

képesség fejlődési zavarából eredő hátrány csökkentése. A foglakozásokon részben a sérült 

részképességek speciális fejlesztése, részben az alapkultúrtechnikák elsajátításának kísérése, 

segítése történik.  

b) Tanulási zavarok re edukációja  

A gyógypedagógiai rehabilitáció ebben az esetben a már kialakult, diagnosztizált tanulási 

problémák lehetséges mértékű csökkentésére irányul. A foglalkozásokon speciális pedagógiai 

terápiás módszerekkel célzott képességfejlesztés és korrekciós fejlesztés folyik a tanulási zavar 

jellegének megfelelően (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia re edukáció).  
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6.5. Tehetséggondozás  

 

Iskolánkban nagy gondot fordítunk arra, hogy felfedezzük minden gyermekben azt a tehetséget, 

amelyet tovább kell fejlesztenünk.  

Minden gyermek tehetséges valamiben, csak fel kell ismernünk, és segítenünk abban, hogy 

kibontakoztathassa. Ezért sokszínű tevékenységformákat kínálunk számukra, amelyek bőséges 

választási lehetőséget nyújtanak. Figyelembe vesszük képességeiket, érdeklődési 

irányultságukat, és segítjük a helyes választásban.  

Adottságok feltárása történik 1-4. évfolyamon. Szervezünk minél többféle tevékenységet pl.: 

zenei, mozgás, kerékpár, informatika stb.  

A feltárt adottságokból képességfejlesztés történik 5-12. osztályig, pl.: szakkörök, házi 

versenyek, középiskolai előkészítő foglalkozások keretében.  

A 2-4. osztályosok számára szakkör keretében színvonalas szabadidő-tevékenységek sora zajlik 

hetente egy alkalommal:  

- kézműves foglalkozások, üvegfestés, origami és rajzszakkör  

- drámajátékok, népi játékok, logikai játékok   

- sportjátékok (labdajátékok, gyermektorna)  

- zeneoktatás, tánc  

A tehetséggondozás állandóan jelen van a tanórákon éppúgy, mint az azt kiegészítő területeken:  

- tanórákon a differenciált feladatok adásával felkelthetjük érdeklődésüket, és magasabb 

színvonalú munkára ösztönözzük őket  

- az Internet-használat és a könyvtár az ismeretbővítés, a kutatómunka lehetőségeit 

kínálja  

- a levelezős versenyeken való részvétel egész éves, folyamatos, rendszeres munkát kíván 

(matematika, idegen nyelvek, természetismeret, anyanyelv)  

- a különböző műveltségi területekhez kapcsolódó pályázatok lehetőségeit is 

kihasználjuk (rajz, irodalom, környezetvédelem)  

- a szakkörök adta lehetőségek is nyitva állnak a tehetséges tanulók előtt (közlekedési, 

informatikai, nyelvi szakkör, iskolai kórus)  

- a különböző vetélkedők, versenyek megrendezése segíti a tehetségek bemutatkozását 

(vers- és prózamondó, helyesírási, matematikai, nyelvi versenyek, vetélkedők)  

- a sport területén is sok lehetőség kínálkozik (labdajátékok, torna, atlétika)  

Katolikus iskolánk fontosnak tartja a tanulók tehetségének lehető legnagyobb mértékű 

kibontakoztatását. A tehetség gondozása Isten által ránk szabott feladat. Minden gyermeknek 

törvény adta joga, hogy részesüljön olyan oktatási folyamatban, amely során fejlesztheti 

meglévő kivételes képességeit. A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű 

diákok megfelelő terhelést kapjanak. Ezt a feladatot differenciált tanórai foglalkozással tanórán 



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   93  

kívüli foglalkozások mellett szakkörökön, különböző szintű tantárgyi versenyeken, levelező 

versenyeken látjuk el. A tehetséges tanulók fejlesztéséhez nagyban hozzájárul, hogy tanulóinkat 

benevezzük különböző pályázatokra. A pályázati munkák elkészítéséhez a szaktanárok 

nyújtanak segítséget.  

Cél:  

- a tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése  

- a személyiség sokoldalú kibontakoztatása  

- a tanulók kellő motiválása  

Iskolánk tantestülete minden tanév május végéig dönt – a konkrét igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével – a fejlesztő, tehetséggondozó órák számáról, a tantárgyi 

és levelező versenyekről, amelyekre felkészítjük tanulóinkat.  

  

6.5.1. A tehetséggondozás megvalósításának színterei:  

- Iskolai sportkör: diák sportegyesület (DSK)  

Az iskola minden tanulója tagja az iskolai sportkörnek. Az iskolai sportkör a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre (atlétika, kézilabda). - 

 Szakkörök:  

A kötelező órákon kívüli képzés fontos helyet foglal el iskolánk életében.  

Alapelvei a következők:  

- a szakkör jellegétől függően a tanulói ismeretek szélesítése 

- az ismeretbővítés mellett a tehetséggondozás  

Feladataik: önművelésre, önálló kutatómunkára nevelés  

Céljuk: közösségformáló szerep betöltése  

Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden 

tanév május végén az iskola nevelőtestülete dönt. A szakkörök a tanév elején jóváhagyott 

munkaterv alapján működnek.  

Szakköreink egy része tantárgyakhoz kapcsolódik. Az érdeklődő tanulóknak többletismeretet 

nyújt, fejleszti gondolkodásukat és problémamegoldó képességüket.  

Szakköreink másik része segíti a helyes életmód kialakítását, a kultúra és a hagyományok 

ápolására, művelésére ad lehetőséget.  

A szakkörökre való jelentkezés önkéntes, de jelentkezés után egy évre a részvétel 

kötelező. 

 -  Versenyek, bemutatók:  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle évente rendszeresen megszervezett 

tantárgyi és levelező versenyek. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 
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való részvételre is felkészítjük. A versenyek megszervezését, ill. a tanulók felkészítését a 

szaktanárok végzik.  

- Osztályegyüttlétek:  

Múzeumok, kiállítások, kegyhelyek, egyháztörténeti műemlékek látogatása, könyvtári és 

művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások:  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, ill. művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

- Szabadidős foglalkozások:  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja felkészíteni a tanulókat a nevelőtestület, 

úgy, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szerveznek. Pl. színház, koncert, mozi, múzeum)  

Tehetséggondozás (eljárás rend) 

Alkalmazási terület:   

- az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése),  

- a kiválasztott tanulók (tehetségek fejlesztése),  

- a szakkörök szervezésének elvei, módja,  

- a csoportba, osztályba sorolás elvei (emelt szintű képzések), 

- a tehetség-felfedező versenyek.  

 

Tevékenység  Módszer  Felelős  Határidő  

Tehetségek felismerése  
megfigyelés  tanító, szaktanár  folyamatosan   

házi  versenyek  
(szaktárgyak, különböző 

művészeti ágak, kiállítás  
stb.)  

speciális 

 képességeket mérő 

tesztek  

munkaközösség-vezetők, 

szaktanárok  
I. félév   

a tehetségek felismerését 

szolgáló tudatos szituációk 

tervezése, használata  

(ünnepélyeken  való  
szereplés,  
diákönkormányzatban 

végzett munka stb.)  

munkaközösség-vezetők,  
szaktanárok, 

diákönkormányzatot  

segítő  pedagógus,  

osztályfőnökök  

folyamatos   
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Tehetségfejlesztés (az 

iskolán belül)  
egyéni fejlesztés  a  fejlesztést  végző  

pedagógus  

folyamatos   

differenciált tanóravezetés  minden pedagógus  folyamatos   

szakkör  
szakkörvezetők  folyamatos   

iskolavezetés,  érintett 

szaktanárok  
tanév 

folyamatos  
vége/eleje,  

  

egyes  tantárgy(ak)ból 

évfolyamlépés  

szaktanár  tanév vége; folyamatos  

sportkör  testnevelő tanárok  folyamatos  

Tehetségfejlesztés (iskolán 

kívül)  

  

közös fejlesztés egyes 

területeken más iskolákkal  

minden pedagógus  

  

folyamatos  

kapcsolatok  különböző 

szakmai szervezetekkel, a 

tehetséges  tanulók 

irányítása 

 „központi” 

szakkörökbe, 

zeneiskolába, 

sportegyesületekbe stb.  

minden pedagógus  folyamatos  

A fejlesztés hatékonysága, 

értékelés  
versenyeredmények 

összegzése, értékelése  

iskolavezetés, 

munkaközösség-vezetők, 

szakkörvezetők, 

szaktanárok stb.  

félévkor és tanév végén  

szakköri lemorzsolódás, 

szakkörök megszűnése  

a felhasznált összegek és a 

megtérülés aránya  

 

A felismerés után mindenekelőtt a tehetség kibontakoztatásának környezeti feltételeit kell 

megteremteni. A szülőkkel történt megbeszélés, egyeztetés során a helyi és országos 

lehetőségeket kell számba venni (városi szakkör, országos levelező tanulmányi versenyek).  

A tehetséges tanulók oktatása során a differenciálás módszerét alkalmazzuk. A 

képességfejlesztés és tudásgyarapítás együttes feladata sok-sok munkával érhető el egyéni, 

vagy kiscsoportos foglalkozásokon. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon túl 

biztosítanunk kell a tehetséges tanulók pályázaton való részvételét, versenyeztetését, 

versenyekre történő felkészítését.  

Mind a sport, mind a kulturális, művészeti és tanulmányi versenyekre fokozott figyelemmel 

kell felkészíteni a tehetséges tanulóinkat.  
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A tehetséggondozás nagyon sokrétű, sokszínű munka, amelynek igazi eredménye csak később 

érik be. Kiemelt feladatunk, hogy a tanulók megtalálják azt az életcélt, amelyben sikeresek 

lesznek. Ezért fejlesztenünk kell a diákok komplex gondolkodását, kritikai értékelését, 

kreativitását, a problémafeltárás-keresés megtanulását, az önmegismerést, önfejlesztést.  

Akkor lesz a tehetséggondozó programunk sikeres, ha egyénre szabottan, vagy kiscsoportokra 

lebontva készül el. A program három fontos összetevője:  

- Intellektuális kihívás: logika, következtetés, rendszeralkotás, ismeretek alkalmazása.  

- Kreativitás: eredetiség, fantázia, nyitott lehetőség, nézőpontváltás, kombináció, 

problématalálás, alternatívák keresése, többdimenziós élmény, kockázatvállalás.  

- Társas-készségek  fejlesztése:  vita,  érvelés, megegyezés,  vélemény és kritika, 

önérvényesítés, vezetés és együttműködés.  

Tanórai keretben  

- valamennyi tanórán differenciált foglalkoztatás  

- egyéni feladatok biztosítása  

- tehetséges tanulók felkészítése kiselőadások, beszámolók tartására  

- kis létszámú csoportok informatika órán (1-2 tanuló/1 gép)  

- nívócsoportok kialakítása  

- osztálybontás  

Az alapképzést kiegészítő választható foglalkozások  

Felkészítés tanulmányi, sport és egyéb versenyekre.(Minden nevelő feladata.)  

Könyvtárhasználat (Kiemelt jelentőségű a tanulmányi versenyekre való felkészülésben, a 

kulturális hátrányok leküzdéséhez. )  

Szakkörök Minden tanévben igény szerint szerveződnek, figyelembe véve a tantárgyfelosztást, 

az iskola költségvetését, a tanulók érdeklődését. 

 

Működés szerint a tehetséggondozó foglalkozások lehetnek: térítési díjas és iskolai 

költségvetésből működtetett típusúak. Igény esetén szervezünk térítési díjas szakköröket. 

Ennek feltétele a magas színvonal, a szülők által tapasztalható eredményesség.  

Alapfokú művészeti iskola: A szülők igénye szerint helyt adunk a művészeti iskolák 

foglalkozásainak (báb, képzőművészet, tánc, dráma, zene, stb.).  

Sportfoglalkozások (sportkörök, tömegsport, sportszakkörök)  

Rendszeresen működő foglalkozásaink: labdarúgás, kézilabda, úszás, sakk, természetjárás, 

sportjátékok, atlétika, tenisz, aerobik. A sportolási lehetőséget valamennyi tanuló számára 

térítésmentesen kell biztosítani, így a sportfoglalkozások iskolai költségvetésből, vagy 

alapítványi támogatással működhetnek.  
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Irodalmi színpad (Alsó és felső tagozaton, gimnáziumban működik.)  

Énekkar önkéntes alapon, térítésmentesen folyik.  

Differenciált képességfejlesztő foglalkozások (Bármilyen tantárgyakból szervezhető igény 

szerint, a tantárgyfelosztás függvényében.)  

Felvételi előkészítő (Igény szerint bármilyen szaktárgyból a tantárgyfelosztás függvényében.)  

Hittan (A nem katolikus vallású szülők igényét év elején, ill. beiratkozáskor mérjük fel, s az 

igények szerint biztosítunk lehetőséget a más vallású tanulóinknak.)   

Tehetség-foglalkozás szabályzata  

A tanulók számára a foglalkozások önkéntesek, bárki számra igénybe vehetőek, de azok 

számára, akik év elején jelentkeztek, a tanév végéig kötelező jellegűek.  

A fenti szolgáltatások igénybevételéhez egységes magatartási, tanulmányi feltételeket nem 

szabtunk.  

Korlátozást a létszám túllépése jelent, ilyenkor a jelentkezés sorrendje számít, de előnyt 

élveznek a hátrányos helyzetű tanulók.  

A tanórán kívüli foglalkozásokon minden résztvevő számára kötelező betartani a magatartási 

normákat, és a házirend szabályait.  

 

6.6. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

  

Az iskolai túlterhelés egyik forrása gyakran nem az anyag nagy mennyisége, hanem nehézségi 

foka. Igen nagy egyéni különbségek is tapasztalhatók a tanulásnál. A különbségeket jó oktatási 

módszerekkel és egyéni foglalkozás segítségével csökkenteni lehet. Minél több érzékszerv vesz 

részt a tanulásban, annál kevesebb ismétlés szükséges. Ezért fontos a sokféle szemléltetőeszköz 

alkalmazása a tanítás során. A tapasztalásnak is nagyon nagy szerepe van. Legértékesebb 

azonban a tanár „élő” előadása, mert itt a közvetlen jelenlét és kapcsolat is erősíti a hatást. 

Fontos a belső feltétel is a tanulás során, ez pedig az igény. Megfelelő kedv és siker nélkül nem 

megy a tanulás. A tanulók azt tanulják meg gyorsabban, amit a siker megerősít. Fontos a 

motiváció, mely belső szükséglet és külső késztetés. Ez a két tényező belső egységet alkot. A 

kíváncsiságot és tudásvágyat kell felkeltenünk a tanulóinkban. A megtanulandó anyag akkor 

érdekes, ha megfelel a tanulók életkori és egyéb igényeinek, szükségleteinek. A tanulók 

érdeklődését, a fejlődéslélektan eredményeit figyelembe kell venni minden iskolás szakaszban. 

Az érdeklődés motiváló ereje közismert.  

Sajnos a mai világunkban, sok családban a tudás nem érték. Sok helyen a pénz a mozgatórugója 

mindennek. A másik véglet pedig a szegény családok helyzete, ahol ingerszegény a környezet, 

nem motiválja a gyereket semmi sem a tanulásra, tudásra. Nem járnak színházba, moziba, 

múzeumokba, könyvtárba, de a mai könyvárak mellett még könyveket sem tudnak venni.  

A munkanélküliség is elkeserítően hat a gyerekre. Sok a munkanélküli szülő. Ennek nehézségeit 

a gyerekek is naponta átélik. Ennek következtében a kitűzött cél nem is érdekli őket. Nem 

akarják elérni, mert nincs, ami motiválja őket arra.  

Ilyen körülmények között nehéz a gyereket visszaterelni a kerékvágásba, tanulásra, szépség 

iránti vágyra, az erkölcsre, a tisztaságra motiválni őket. Sajnos a negatív családi háttér, baráti 
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környezet, pénztelenség vagy túl sok pénz, az örökös stressz, az időhiány, az igénytelenség, 

lelki szegénység mind nehezítő körülmények.  

6.6.1. A tanulási kudarc kialakulásának okai  

- szociális (egyre több családban gond a tanulás alapvető feltételeinek biztosítása)  

- családi (a család elvárása, az iskola követelménye és a gyermek képessége 

feloldhatatlan ellentéteket eredményez) - egészségügyi   

- helytelen tanulási szokások, módszerek  

- a korai szakaszban (óvoda, alsó tagozat) fel nem fedezett problémák  

- az egyenlő bánásmód megsértése  

6.6.2. Célok  

A gyerek kíváncsinak, érdeklődőnek születik. Ezt az érdeklődést – felhasználva a gyerek kreatív 

képességét – a megtanulás, a tanultak tartós rögzítése, és az életben való felhasználása irányába 

kell vezetni. A tanár számára fontos tudni, hogy a gyerek az iskolában tanultakat fel tudja-e 

használni az életben. A gyerek harmonikus személyiségfejlődéséhez ez elengedhetetlen feltétel.  

Hogy megismerjük a tanulók személyiségét, meg kell vizsgálnunk az alábbiakat:  

- a tanuló életviszonyai (családi, anyagi körülmények; iskolán kívüli környezet; baráti kör; 

társadalmi kapcsolatok) - a testi fejlődés jellemzői   

- a tanuló pszichikus fejlődése  

intellektuális tevékenység  

emocionális elem akarati szféra -  a tanuló viszonyát: a 

közösséghez, otthoni környezetéhez, szüleihez, felnőttekhez  

tanuláshoz, művelődéshez 

életcélhoz, munkához 

társadalmi valósághoz  

Ezen tényezők feltárása, megismerése és a negatívumok megszüntetése, ezek tanulságainak 

levonása az önnevelést szolgálja.  

Megfelelő helyzetképet kell kialakítani a tanulókról. A problémák felismerése után azokat meg 

kell oldani. Sort kell keríteni a szülőkkel való elbeszélgetésre. Ezekre fogadóórákon és szülői 

értekezleteken van lehetőség.  

A gyerekkel több alkalom nyílik beszélgetésre az iskolában, iskolán kívül.  

Az egyedi problémákkal való foglalkozások anyagát, módját meg kell tervezni. Először is 

fontos a rendszeresség, következetesség. Meg kell tanulniuk a tanulóknak tanulni.  

Helyes időbeosztásukról meg kell győződnie a tanárnak napirend íratásával, majd annak 

helyességét vagy hibáit meg kell beszélnie a gyerekkel. Meg kell őket tanítani a lényeglátásra. 

Ennek eszköze a lényegkiemelő aláhúzás, tételmondatok, új információk, adatok 

megkerestetése. Ezeket memorizálni kell. Bővíteni kell szókincsüket, mert megfelelő 

szókinccsel, a memorizált lényeggel önálló, mutatós feleletet lehet produkálni. A 

szókincsbővítést főként olvasással lehet elérni.  

Azokban a tárgyakban, amelyekben legnagyobb a lemaradás, felzárkóztató programokat kell 

készíteni. Itt is fontosak a fentebb leírt módszerek, de a tanulásban a tanulópárok kialakítása is 

sokat segíthet. A hátrányok csökkentésére sokféle szakkört lehet szervezni, korrepetálásokat 
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tartani. Bizonyos ünnepségeken szerepeltetni – pár mondat erejéig – a gyereket, hogy fejlődjön 

a memóriája, bátorsága. A sportversenyeken való indításuk pedig a gyerek talpraesettségét, 

küzdeni akarását, helytállását növeli.  

Mindez segít a tanulónak az egészséges önbizalom eléréséhez, mely elősegíti a tanulást is. 

Serkenteni kell a gyerekeket arra, hogy az igényük növekedjen önmagukkal szemben. Ne csak 

az iskolai kötelező tanuláson és személyiséget fejlesztő programokon vegyen részt, hanem 

belső szükségletté és céllá váljon számukra az önművelés.  

Ez elképzelhető sok olvasással, színházba járással, előadói esteken, kulturális rendezvényeken 

való részvétellel.  

6.6.3. Feladatok  

- a kudarc okainak felderítése  

- a család, a szülők meggyőzése,   

- a nevelőmunkába történő bevonása,  

- a tantárgyfelosztásának  készítésekor  biztosítjuk,  hogy  a  rászoruló 

tanulók képességfejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon vehessenek részt, 

- a középiskoláktól bekérjük végzett tanulóink eredményeit,  

- a végzett tanulók visszajelzései alapján elemzéseket végzünk.  

 

6.6.4. Eszközök, módszerek  

- rendszeres találkozás  

- beszélgetés  

- kérdőíves felmérés  

- felzárkóztató foglalkozásokon való részvétel biztosítása  

  

6.6.5. Iskolánk által biztosított lehetőségek  

- Az SNI-s tanulók számára egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások biztosítása 

a tantárgyfelosztás lehetőségei szerint heti rendszerességgel  

- egyéni bánásmód alkalmazása  

- a tanulás tanítása, tanulási módok, szokások, technikák elsajátíttatása Nevelési 

Tanácsadó, vagy más szakemberek segítségével  

- felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások, szakkörök szervezése valamennyi 

tantárgyból heti rendszerességgel, ill. alkalomszerűen (hosszabb hiányzás esetén 

tananyagtól függően)  

- anyagi feltétel (szabad órakeret) megléte esetén a gyengébb nyelvi csoportok további 

két csoportra bontása  

- az anyagi nehézséggel küzdők részére az gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segítő 

munkája (segély lehetőségére figyelemfelhívás); használt, ill. a könyvtárban található 

tankönyvek biztosítása  

- a napközi otthon, tanulószoba igénybevétele   

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata  

- továbbtanulás irányítása, segítése  
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6.6.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka egyik igen fontos területe a szociális hátrányba 

került tanulók és szüleik segítése. Ez az a terület, ahol a célok, feladatok részfeladatok, az éves 

Munkatervben a konkrét szervezeti formák, módszerek meghatározásánál a leginkább 

figyelembe kell vennünk az egyenlő bánásmód elvének megvalósulását.  

A nevelőtestület feladata, hogy – a lehetőségekhez képest – a lehető leggyakrabban felmérje az 

egyes tanulók szociális hátterét. Ebben segítséget nyújtanak a szülői értekezletek, fogadóórák 

és – amennyiben az osztályfőnök ezt szükségesnek ítéli meg – a családlátogatások.  

Miután az osztályfőnök képet kapott a szociális hátrány mibenlétéről a kollégák – különös 

tekintettel az ifjúságvédelmi munkaközösség – segítségével kidolgozza a hátrányok enyhítését 

célzó projektet, melynek összetevői a következők:  

Rendkívül fontos egy harmonikus kapcsolat kialakítása a szülőkkel. (Sajnos a szociális 

hátránnyal küzdő gyerekek esetében gyakori probléma a szülők érdektelensége gyermekük 

iskolai tevékenysége iránt.)  

Ezen belül központi szerepe van a felvilágosító munka megszervezésének, melynek keretében 

az osztályfőnök a szülők tudomására hozza, milyen fórumok, szakszolgáltató intézmények 

tudják enyhíteni problémáikat. Az osztályfőnök eljuttat a szülőkhöz a tanulókon keresztül vagy 

közvetlenül minden olyan információt, pályázatokat, ösztöndíjakat, alapítványokat, amelyek 

segítenek a hátrányokat csökkenteni.  

Célok  

Segíteni azon tanulók: beilleszkedését az iskolai környezetbe (ismeretelsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését) akik   

- szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek (családi mikrokörnyezetéből 

adódóan hátrányos helyzetűek; családi házon kívüli környezet miatt hátrányos 

helyzetűek; iskoláztatási körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek; csonka 

családban felnövő gyermekek; munkanélküli szülők gyerekei;  

- átmenetileg hátrányos helyzetűek (áttelepült, beköltözött új tanulók, tartós betegség 

miatt hátrányos helyzetűek)  

Feladatok  

- minden év elején a tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány meghatározása,  

- a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek megtervezése, beépítése a 

Munkatervbe,  

- év végén az eredmények számbavétele  

- a szülők folyamatos tájékoztatása a szociális juttatások lehetőségeiről Módszerek  

- szülői értekezletek, fogadóórák,  

- fejlődést segítő beszélgetés,  

- kommunikációs és önismereti foglalkozások,  

- felvilágosító előadások,  

- fórumok, tapasztalatcserék,  

- tájékoztató kiadványok  
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A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységi formák   

- Iskolánk sokat tett már eddig is a hátrányokkal küzdő tanulókért, 

differenciált képesség- fejlesztő foglalkozások szervezésével és ezt a jól 

bevált hagyományt tovább folytatjuk: így például a gyógytestnevelésre 

szoruló tanulók kiscsoportos (egyéni tornáztatásával, gerinctornával; a 

kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását célzó napközis 

foglalkozások és a korrepetálások szervezésével.  

- A pedagógusok személyes példamutatása az egyik leghatékonyabb 

módja, hogy a családon belüli helytelen életmódot ellensúlyozza és a 

pozitív értékeket közvetítse. - Szintén több éves múltra tekint vissza 

iskolánkban a deviáns veszélyhelyzetek megelőzésére való felkészítés. 

Így például a DADA programhoz való csatlakozással próbáljuk a 

tanulókat az önismeret fejlesztése révén eljuttatni a dohányzás, az 

alkohol, a drog elutasításához, és elsajátíttatni velük azt a technikát, 

amelynek segítségével ellenállhatnak az őket e szerek élvezetébe bevonni 

akaró deviáns elemeknek. Ezen kívül minden tanévben szakembereket 

hív meg az iskola, akik előadás keretében hívják fel tanulóink figyelmét 

e veszélyek elkerülésére. Ezt a programot – főként az osztályfőnökök 

vezetésével továbbra is folytatjuk. - Intézményvezetés feladatai:  

- felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése  

- önismereti csoportok létrehozása (működtetése)  

- drog- és bűnmegelőzési programok  

- mentálhigiénés programok  

- pályaorientációs tevékenység  

- táborozások, kirándulások  

- helyi, járási, országos támogatások megszerzésének ösztönzése  

- motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön  

- kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel  

- pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon  
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7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje  
 

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában Diákönkormányzat működik. Munkáját az 5-12. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja. A 

tanulókkal való kapcsolatunkat törvény szabályozza. Iskolánk tanulói számára a jogokat és 

kötelességeket a Házirend, a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti 

Ezen dokumentumokban foglaltak betartását elvárjuk minden tanulótól.  

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

osztályfőnökök, a diákönkormányzat működését segítő nevelő és az iskola igazgatója 

rendszeresen tájékoztatja:  

- az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon folyamatosan,  

- a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségi ülésein, a 

diákönkormányzat faliújságján, az iskolarádión keresztül,  

- az iskola igazgatója a diákönkormányzat felkérésére alkalmanként a diákönkormányzat 

vezetőségi ülésén.  

 

7.1. A diákönkormányzat szervezete  

 

A diákönkormányzat tevékenységi területe:  

Kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre  

Diákönkormányzat célja:  

- Minél tartalmasabb és teljesebb iskolai élet kialakításában való részvétel  

- A tanulók érdekeinek védelme  

- A demokratikus jogok gyakorlása  

A diákönkormányzat feladatai:  

- A diákok érdekképviselete  

- Az éves program összeállítása  

- Aktuális kérdések, feladatok megbeszélése  

- Döntéshozatal, javaslattétel  

- Értékelés (tanulmányi, tisztasági, fegyelmi, sport, közösségi munka)  

- Gyermeknap programjának megszervezése  

- A hozzáintézett kérdések megválaszolása, szükség esetén a megfelelő testületben való 

továbbítása  
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- Kapcsolattartás az iskola nevelőtestületével, az iskolavezetéssel  

 

A diákönkormányzat jogai  

Döntési jogkör   

- saját működésének és munkájának megszervezése  

- saját szervezeti és működési szabályzatának megoldása  

- tisztségviselőinek megválasztása  

- egy tanítás nélküli munkanap programja  

- a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.  

Véleményezési jogkör:   

- iskolai munkához, tanév rendjének meghatározásakor a tanulókat érintő programok 

tekintetében.  

- Iskolai SZMSZ elfogadásakor a tanulókat érintő kérdésekben.  

- Házirend szabályainak elfogadása előtt  

- Tanuló ellen folyó fegyelmi eljárásban  

- Intézmény megszüntetése, átszervezése – átnevezése esetén – javaslattevő jogkör az iskolai 

élettel kapcsolatos minden kérdésre.  

Egyetértési  jogkör: házirend  módosításában,  megalkotásában,  tanulók 

 kitüntetésében, jutalmazásában, fegyelmi ügyben.  

Egyéb tevékenységek  

A DÖK vezetésével programokat szervezhet az iskola diákjai számára. Amennyiben azok az 

iskolai munkát nem zavarják, vagy akadályozzák. A rendezvények céljaira a diákönkormányzat 

igénybe veheti az iskola eszközeit, termeit. stb.  

A diákönkormányzat ezen kívül bármilyen programot megszervezhet, amelyet az iskola diákjai 

igényelnek, és amelyet a diáktanács megszavaz, akarata ellenére azonban a diákönkormányzat 

semmilyen rendezvény, iskolai ünnepség stb. megszervezésére sem kötelezhető. A 

rendezvények esetleges bevétele a diákönkormányzatot illeti.  

A diákönkormányzat kezdeményezheti, szorgalmazhatja közhasznú iskolai munkák 

megszervezését  

 

7.2. Eljárás az intézmény egészét érintő ügyekben  

 

A diákönkormányzat gyakorolja a számára a törvény által biztosított jogokat. Szükség szerint 

üléseznek, munkájukat a diákönkormányzat segítő tanárai figyelemmel kísérik.   
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Az ügyek jogok gyakorlásának menete: Az összegyűjtött véleményeket, problémákat, 

javaslatokat a bizottság összesíti, közös álláspontot próbál kialakítani.  

A diákönkormányzat elkészíti az SZMSZ-ét, amelyben közösen szabályozzák az intézmény 

egészét érintő ügyekben eljáró bizottság működési rendjét.  

 

A szabályzat rögzíti:  

A választás, a választhatóság feltételeit  

A munkacsoportok:  

- összetételét  

- működési rendjét   

- feladat és hatáskörét        

A diákönkormányzat:   

- tanulmányi    

- kulturális      

- tisztasági         

- sport  

- fegyelmi csoportot működtet.   

 

 A csoportok feladata, jogköre  

- összegyűjti a tanulói igényeket  

- egyeztet az igazgatóval, patronáló tanárokkal  

- részt vesz a szervezésben  

- értékeli a programok megvalósulási szintjét  

 Az információcsere fórumai  

- programegyeztetés (év elején, szükség esetén)  

- iskolagyűlés (évente 3-szor)  

- munkacsoportok megbeszélései (havonta)  

- diákközgyűlés (évente)  

A tanulók közszolgálati szerepei  

- hulladékgyűjtés  

- az iskola és környékének rendben tartása  

- a tisztaság ellenőrzése  

- klubdélutánok, farsang szervezése  

- ünnepségek előkészítése, lebonyolítása  
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- 1 tanítás nélküli munkanap megszervezése, lebonyolítása  

 A diákpanaszok kezelése, véleménynyilvánítás 

Biztosítjuk  

- a tanuló őszinte megnyilvánulásának lehetőségét  

- a sérelem kivizsgálását  

- a sérelem orvoslását  

A tanuló panaszával fordulhat:  

- az osztályfőnökhöz  

- az iskolatitkárhoz  

- a diákönkormányzat munkáját segítő tanárához  

- az iskolavezetéshez  

- az intézményi székhez  
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8. A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái, továbbfejlesztésének lehetőségei  

  

Az iskola nem egyedül, elszigetelten működik, hanem a nevelési környezet részeként.  

A nevelési környezetbe tartoznak azok a pedagógiai, társadalmi, gazdasági feltételek és 

tényezők, amelyek folyamatosan vagy szakaszosan hatnak a fiatalokra. A környezeti hatásnak 

nemcsak az időtartam a lényeges eleme, hanem a befolyás terjedelme, mélysége is.  

Ha az iskola eredményessé akarja tenni nevelési folyamatát, akkor nevelési stratégiát kell 

készítenie (nevelési programot) ezt ismertetni kell a szülőkkel különböző fórumokon és meg 

kell nyernie a szülőket a stratégia elfogadására és az együttműködésre.  

Minden szülő számára a legfontosabb és a legnagyobb kincs a saját gyereke és azt kell 

éreztetnünk minden megnyilvánulásunkban, hogy nekünk is fontos minden egyes gyerek – 

figyelünk rá és hibáival együtt is meglátjuk benne a jót, a szeretnivalót.  

A szülőkkel való kapcsolattartás egyik formája a szülői értekezlet, ahol az aktuális problémák, 

tennivalók megbeszélésén túl az iskola nevelési elveinek a szülők felé való továbbítása a cél.  

A fogadóórák lehetőséget adnak a négyszemközti beszélgetésre, a tanulókkal kapcsolatban 

felmerült egyéni problémák elemzésére, a megoldási tervek készítésére a szülők bevonásával. 

Szükség esetén előzetes bejelentés és időpont egyeztetés után a szülő fogadóórán kívül is 

konzultálhat a tanárral.  

A szülői munkaközösség tagjai az összekötő kapocs szerepét töltsék be az osztályfőnökök és a 

szülők csoportja között.  

Az osztályfőnök rendszeresen tájékoztatja a szülőket az ellenőrző könyv útján a tanuló 

magatartásáról, előmeneteléről. A városi, kevésbé zárt közösségben is érezze a gyerek, hogy 

két oldalról is figyelnek rá, sok embernek fontos a személye.  

A szülő előzetes egyeztetés után megnézheti a gyereket a tanítási órán, de a tanítást nem 

zavarhatja. A szülő segítségét szívesen vesszük és elvárjuk a Farsang előkészítésében, 

osztálykirándulás megszervezésében.  

Az iskola folyamatos, szoros kapcsolatot tart fenn az iskolát, az oktatást segítő intézményekkel.  

Az iskola a döntések előkészítésébe vonja be az iskolaszék, diákönkormányzat tagjait, mert 

mindenki szívesebben tartja be azokat a szabályokat, amelyek megalkotásában ő maga is részt 

vett.  

 

8.1. Szülői részvétel  

 

Az Iskolai Szülői Szervezet tagjai minden tőlük telhető segítséget megadnak. Az elkövetkezendő 

években is elsődleges feladatunknak tekintjük a szülők-tanulók érzelmi-tudati nevelését. 

Biztosítanunk kell továbbra is azt a légkört, amelyben a szülők őszintén megnyilatkozhatnak és 

így feltárulhat előttünk a gyermek nevelését alapvetően meghatározó családi háttér.  
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Szükségét érezzük a Szülői Fórumok szervezésének, ahol a felmerülő pedagógiai, pszichológiai 

problémák elméleti megoldása, megvitatása szakemberek bevonásával történik.  

Iskolánk nyitottságával törekszik a szülők vonzására, a szorosabb együttműködésre.  

Nyílt napok tanóráinak, ünnepségnek, kiállításoknak, műsoros rendezvényeknek, 

kirándulásoknak állandó meghívott vendégei és segítői a szülők, melyeken betekintést 

nyerhetnek az iskolai munkánk minden részletébe.  

A szülők a nevelőtestület jó szándékát és következetes munkáját elismerik. Mutatkozik ez az 

iskolának nyújtott felajánlásaikból is.   

Az intézményben intézményi szék is működik, mely a jogszabályok és saját szabályzata alapján 

fejti ki tevékenységét. A szülők számára lehetőséget biztosít, hogy betekintést nyerhessenek az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkába, véleményt formálhassanak a különböző – az iskolát 

érintő – kérdésekről, tevékenységük révén segítsék az iskola munkáját. Hagyományteremtő 

ténykedésük jellemzője, hogy a szülők és a pedagógusok közötti jobb kapcsolattartás érdekében 

kezdeményezték a Márton napi bál megszervezését.  

8.2. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési 

formákat várjuk el  

 

- aktív részvétel az iskolai rendezvényeken  

- véleménynyilvánítás, tanács, kérés reprezentatív kérdőíves megkérdezés, szülői fórum  

- ötletnyújtás az előadások témáihoz  

- együttműködő magatartás  

- a tanulók iskolán kívüli magatartásának ellenőrzése, osztályonkénti megbeszélések   

- nevelési problémák őszinte feldolgozása  

- érdeklődő – segítő hozzáállás  

- erkölcsi és anyagi támogatás  

- szponzori segítségnyújtás  

 

8.3. Az iskola a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási 

formákat kínálja  

 

- Nyílt napok, órák szervezése  

- rendszeres és folyamatos tájékoztató a gyermekek előmeneteléről, magatartásáról  

- változatos témájú szakkörök, fakultációk, korrepetálások indítása  

- versenyekre felkészítés  

- előretervezett szülői értekezletek  
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- pályaválasztás segítése  

- fogadóórák  

- előadások szervezése (logopédus, nevelési tanácsadó, pszichológus, egészségügyi 

szakember, vallási előadás, jogi előadás)  

- közös kirándulás  

- segítség az iskola választásában  

- óvodai támogatás  

- ajándékozása a diákoknak  

- óvodai programok, találkozások, "OVI-SULI" címmel játékos foglalkozás a leendő 

elsősöknek  

 

8.4. A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei  

 

Családi nap-közös játékok, sportos délutánok 

Közös rendezvények:  

- szülők bálja  

- pályaválasztási szülői értekezlet  

- gyermeknapi közös ünnep  

- táborok, erdei túrák  

 

8.5. A szülő kérheti:  

 

- Az emeltszintű oktatásban való részvétel lehetőségét  

- Az idegen nyelv tanulásának megválasztását  

- Az ifjúságvédelem, gyermekvédelem segítését  

- Logopédusi munkát  

- Napköziotthonos ellátást  

- Étkeztetési hozzájárulások 

- A nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozások szervezését  
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8.6. A szülő, mint a tanulási – nevelési folyamat segítője tevékenykedhet  

 

- Az iskola esztétikai arculatának alakításában  

- Eszközpark gazdagításában  

- Turisztikai feltételek javításában  

- Klubdélutánok szervezésében  

- Vetélkedők lebonyolításában  

- Diák önkormányzati közgyűlésen való részvétel A segítségnyújtás formája lehet  

- pénzadomány  

- tárgyi támogatás  

- felügyelet  

- foglalkozásvezetés  

- fizikai, szellemi társadalmi munka  

Az intézmény további külső kapcsolatainak és a velük való kapcsolattartásnak a rendjét az 

intézményi SZMSZ tartalmazza. 
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9. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai, az átvételre vonatkozó 

rendelkezései  

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt 

vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján állapítjuk meg. A tanuló érdemjegyeiről a 

szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.  

9.1. A vizsgák típusai  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) a tanév folyamán az igazolt és igazolatlan órák száma meghaladja a 250 órát és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát.  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni.  

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja.  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

9.2. A vizsgák rendje  

 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-

étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.   

A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga 

letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti 

vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, 
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hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell.  

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre 

meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.  

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására.   

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény helyi tantervében található követelményrendszerével.  

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében  

- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 

letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul 

vizsgázni szándékozók kizárását,  

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait,  

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

A kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete szerint 

taníthatja.  

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel 

a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során  

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  

- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.  

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus 

úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.  

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A 

vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon 

feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak 

ezeken a lapokon lehet készíteni.  
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A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc.  

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a 

vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.  

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel meg kell növelni,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja,  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,  

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat 

– az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával 

átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont 

feltüntetésével – lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a 

vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli 

a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely 

időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.  

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei   

Javító vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények   

Osztályozó vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények   

Különbözeti vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények   

 

9.3. Az értékelés rendje   

 

A javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgán elért eredmény – az adott évfolyam, adott tantárgy 

év végi illetve félévi bizonyítványba, törzslapba beírt érdemjegy.  
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10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai  
 

Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik.  

 

10.1. A felvétel feltételei  

 

A felvételről és az átvételről az iskola vezetője dönt a meghatározott eljárási rend alapján. 

Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és 

gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai programját, és eltökéltek legyenek annak 

megvalósítására.   

 

Felvétel a gimnáziumba  

  

A nyolc évfolyamos tagozatra a tanulókat felvételi vizsga nélkül, a tanulóknak a negyedik 

tanév első félévében szerzett osztályzatai alapján vesszük fel. Ha a jelentkezettek száma ezt 

szükségessé teszi, akkor - a felvételik rendjét szabályozó kormányrendeletben megállapított 

időpontban és formában - felvételi elbeszélgetést tartunk, hogy a kiválasztást megkönnyítsük.  

A négy évfolyamos képzésbe a tanulókat a felvételi vizsga eredményei, a hetedik évfolyam év 

végi és a nyolcadik évfolyam félévi közismereti tantárgyainak átlaga alapján iskolázzuk be.  

 

Intézményünk azon alsó tagozatos, általános iskolás tanulói, akik a nyolc évfolyamos 

gimnáziumi képzésben szeretnének továbbtanulni, felvételi vizsga nélkül folytathatják 

tanulmányaikat, amennyiben a negyedik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérik a 4,3-

as tanulmányi átlagot, és idegen nyelvből legalább jó (4) osztályzatot szereznek.  

 

Intézményünk azon általános iskolás tanulói, akik a négy évfolyamos gimnáziumi képzésben 

szeretnének továbbtanulni, és a felvételi rangsorban első helyen jelölik meg intézményünket, 

felvételi vizsga nélkül folytathatják tanulmányaikat, amennyiben a hetedik évfolyamon, év 

végén és a nyolcadik évfolyamon, félévkor elért eredményeik elérik a 4,3-as tanulmányi átlagot.  

 

 

10.2. Más intézményből történő átvétel feltételei  

 

A tanuló átvételéről az igazgató dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, 

hitoktatásban való részvételét, hitéletét. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után 

az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig 

vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.  
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Iskolánk Alapító okiratában meghatározott alapfeladatunk az integrált nevelés-oktatás. Ennek 

megfelelően sajátos nevelési igényű gyermekeket is befogadó intézmény vagyunk.  

Ha az igazgatót a szülő megkeresi, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekének iskolánkba 

felvételét a szakértői bizottság javasolta (iskolánk „kijelölt intézmény”), az igazgató a 

nevelőtestület, illetve az érintett pedagógusok (gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógus) 

meghallgatása után dönt a felvételről.  

10.3. Osztályba sorolás  

 

Az iskolába felvett tanulók osztályba sorolásáról az érintett pedagógusok (a szakmai 

munkaközösség vagy a nevelőtestület) véleményének meghallgatásával az igazgató dönt.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek osztályba sorolásánál figyelembe kell venni:  

- Az osztály létszámát  

- A sajátos nevelési igényű gyermekek számát  

- A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési –tanulási folyamatban tartósan 

fennálló akadályozottság (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, hiperaktív), a 

testi, az érzékszervi, a beszéd fogyatékosság mértékét.  

Más intézményből érkező tanulók átvételéről az iskola igazgatója dönt. A felvétel legfontosabb 

szempontjai: iskolaérettség, egyházközséghez tartozás, idősebb testvér már az iskola tanulója, 

szülői nyilatkozat (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos nevelésben, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vétele.  
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11. Az elsősegély–nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos iskolai terv  

 

11.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja,   

 

- A tanulók ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

- A tanulók  ismerjék  meg  az  élettannal,  anatómiával  kapcsolatos 

legfontosabb alapfogalmakat;  

- A tanulók ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

- A tanulók tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit;  

- A tanulók sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

- A tanulók ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- A tanulók sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

 

11.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok:  

 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;  

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

11.3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos  

feladatok megvalósításának elősegítése érdekében 

  

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Vöröskereszttel és helyi 

szakemberekkel,  

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenység-formák 

szolgálják a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 
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biológia  

- rovarcsípések  

- légúti akadály  

- artériás és ütőeres vérzés  

- komplex újraélesztés  

fizika  

- égési sérülések  

- forrázás  

  

kémia  

- mérgezések  

- vegyszer okozta 

sérülések  

- savmarás  

- égési sérülések  

- forrázás  

- szénmonoxid 

mérgezés testnevelés  

- magasból esés  

- húzódás, ficam, 

törés  

 

11.4. Az 5-12. évfolyamon az osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek:   

 

- teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;   

- a mentőszolgálat felépítése és működése;   

- a mentők hívásának helyes módja;  

- az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele 

félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások keretén belül:  

- szakkörök (Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az 

Országos Mentőszolgálat, Magyar Vöröskereszt vagy helyi szakemberek bevonásával;  
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II. A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola 

helyi tanterve  

  

1. Tantervek felmenő rendszerben  

 

1.1. Az iskola képzési rendje  

 

Iskolánkban nyolc évfolyamos általános iskolai, négy évfolyamos gimnáziumi és nyolc 

évfolyamos gimnáziumi képzés folyik.   

Minden évfolyamon jellemző az osztály keretben történő oktatás. Kivétel az idegen nyelv, 

informatika és esetenként a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika és a testnevelés, 

ahol csoportbontásban folyik a tanítás.   

 

A képzés jellemzői  

Az iskolai élet szervezése során fő feladatunknak tekintjük, hogy a körzetünkbe tartozó 6-14 

éves korosztály számára tanórán és tanórán kívül biztosítsuk mindazokat a lehetőségeket és 

feltételeket, melyek szükségesek az alapműveltség megszerzéséhez, adottságuk, tehetségük 

kibontakozásához, esetleges hátránnyal induló vagy a lemaradó tanulók felzárkózásához.  

Célunk a keresztény értékrend közvetítése tanítványaink felé és személyiségük teljes fejlesztése 

a hitéletükkel egységben.  

Célunk, hogy felkészítsük a gyermekeket továbbtanulásra, ennek érdekében törekszünk arra, 

hogy tanulóink tudását megalapozzuk, folyamatosan fejlesszük, hogy képesek legyenek önálló 

ismeretszerzésre, tanulásra.  
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2. A kötelező, a választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

óraszámai  
Óratervek, tantárgyi rendszerünk (2020-tól felmenő rendszerben bevezetve az 1., 5., és 9. 

évfolyamon) 

 

Az alsó tagozat óraterve:  

 

Tantárgyak 1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 5+2 5+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Történelem     

Állampolgári ismeretek     

Hon- és népismeret     

Hittan  1+1 1+1 1+1 1+1 

Természettudomány     

Környezetismeret   1 1 

Kémia     

Fizika     

Biológia     

Földrajz     

Első idegen nyelv    2+1 

Második idegen nyelv     

Művészetek     

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Dráma és színház     

Mozgóképkultúra és médiaismeret     

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki      

Összesen 25 25 25 26 
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Az általános iskolai felső tagozat óraterve:  

 

Tantárgyak 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+0,5 3+0,5 3+1 

Matematika 4 4 3+0,5 3+1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret  1   

Hittan  1+1 1+1 1+1 1+1 

Természettudomány 2+0,5 2+0,5   

Környezetismeret     

Kémia   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Első idegen nyelv 3 3 3 3 

Második idegen nyelv     

Művészetek     

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Mozgóképkultúra és médiaismeret     

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Összesen 29 29 31 31 
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A nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozat óraterve 5-8. évfolyamon:  

 

Tantárgyak 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret  1   

Hittan  1+1 1+1 1+1 1+1 

Természettudomány 2 2   

Környezetismeret     

Kémia   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Biológia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Első idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

Második idegen nyelv     

Művészetek     

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház   1  

Mozgóképkultúra és médiaismeret     

Technika és tervezés 1 1 1  

Digitális kultúra 1 1+1 1+1 1+1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Összesen 30 31 33 32 
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A négy és a nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozat óraterve 9-12. évfolyamon:  

 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4+1 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem 2 2 3 3 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret     

Hittan  +2 +2 +2 +2 

Természettudomány   2  

Környezetismeret     

Kémia 1,5 1,5   

Fizika 2,5 2,5   

Biológia 2,5 2,5   

Földrajz 1,5 1,5   

Első idegen nyelv 3+1 3+1 4 4 

Második idegen nyelv 3+2 3+2 3+2 3+2 

Művészetek (ének-zene)   1  

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és színház    1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret     

Technika és tervezés     

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Érettségi felkészítők (fakultációk)   4 (6) 4 

Összesen 37 37 36 35 
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elve  

 

Pedagógiai munkánk során csak olyan taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, 

feladatgyűjtemény) használunk a tananyag felhasználásához, melyet az oktatásért felelős 

miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

 

 A tankönyvek kiválasztásának elvei  

 

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden 

tanulója részére biztosítsa, a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket az 

ágazati minisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány 

tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, technika, rajz.   

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanórai 

taneszközöket a nevelő szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterv alapján.  

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (z intézmény honlapján 

keresztül) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

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 használhatók.(pl. tartós könyvek)  

- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: az új taneszközök használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetekben vesszük be. - 

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. Ezzel 

segíteni kívánunk a hátrányos helyzetű tanulóknak.  

A jelenlegi választásunkat meghatározza, hogy a tankönyv, taneszköz: - 

 NAT- kerettanterv kompatibilis legyen.  

- Helyi tantervünkhöz illeszkedjen.  

- Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok megoldására.  

- A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető, „tanulható” legyen.  

- Kivitele esztétikus és tartós legyen.  
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- Az ára a szülők számára megfizethető legyen.  

- Szükség esetén több éven keresztül használható legyen, azaz továbbadható legyen 

testvérének, illetve aki erre igényt tart.  

Segítse elő a kompetencia alapú oktatást és az integrált oktatást.  
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4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása  

 

4.1. Tankötelezettség  

 

Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a 

szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves 

kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.   

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség annak tanévnek a végéig 

tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló 

tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 

huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.  

A tankötelezettség iskolába járással, vagy – szülői kérelemre, az Oktatási hivatal határozata 

alapján – egyéni munkarenddel teljesíthető.   

A második - nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

a tantárgyi követelményeket az adott évfolyamon, a tanév végén minden tantárgyból sikeresen 

teljesítette. A követelmények teljesítését a nevelők a tanuló év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból legalább az „elégséges” osztályzatot 

kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.   

Az igazgató a tanulót felmentheti a „készségtárgyak” tanulása alól, ha azt a tanuló egyéni 

adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Ebben az esetben az iskola magasabb 

évfolyamára történő lépés döntés meghozatalakor a felmentésben foglaltakat figyelembe kell 

venni.  

- Az első évfolyamot ismételi a tanuló, ha a tanulmányi követelményeket igazolt és/vagy 

igazolatlan mulasztás miatt nem tudja teljesíteni.  

- Amennyiben a tanulónak a szakértői vélemény méltányos, egyéni elbírálást javasol, az adott 

ismeretkörben az átlagnál kevesebbet teljesítő tanulónak differenciált 

követelménytámasztással biztosítjuk a magasabb évfolyamba lépést.  

- Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányokat az 

évfolyam megismétlésével folytathatja.  

- A tanulónak lehetősége van az első évfolyam megismétlésére abban az esetben is, ha 

egyébként a felsőbb évfolyamba léphetne. A szülő egy alkalommal kérheti gyermeke 

részére az iskola igazgatójától az évfolyam ismétlésének engedélyezését akkor is, ha a 

tanuló a minimum követelményeket egyébként teljesítette.   
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4.2. Az iskola nevelési – oktatási programjának specifikumai 

  

- képességkibontakoztatás és alapozás  

- angol vagy német nyelv oktatása első évfolyamtól szakkör, tanóra  

- változatos mozgásfejlesztő foglalkozásokon a mindennapos testnevelés megvalósítása  

- a matematika és az idegen nyelvi műveltségi terület kiemelt fejlesztése a felső tagozaton  

- az egyházi zenei nevelés skálájának szélesítése  

- népművészeti- és kézműves foglalkozások szervezése  

- az alsó tagozaton egész napos iskolai működési forma megalapozása  

- a gyerekek gyógytestnevelési óráinak beillesztése a tanrendbe  

A katolikus iskola és óvoda célja, hogy katolikus tanulóit katolikus keresztény személyiséggé, 

katolikus egyháztaggá, s más felekezetekhez tartozó tanulókkal együtt, vallásosan erkölcsös, 

magyar állampolgárra nevelje, a nemzeti művelődés szellemének megfelelően általános 

gyakorlati irányú alapműveltséghez juttassa, ezáltal az életben való helytállásra és további 

tanulmányokra képessé tegye.  

4.3. Fejlesztési területek – nevelési célok helyi megvalósítása  

a) Az erkölcsi nevelés  

Fontosnak tartjuk a színes, sokoldalú iskolai életet, a hitélet, tanulás, játék, munka feltételeinek 

biztosítását. Mindezek fejlesztik a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodási képességét, 

együttműködési készségét, edzik akaratukat.  

Arra neveljük tanítványainkat, hogy rendelkezzenek olyan tulajdonságokkal mint:  

- helyes önértékelés, józan, megfontolt ítélőképesség,  

- értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük,  

- mások felé való nyitottság, befogadóképesség,  

- saját akaratunkról való lemondás mások érdekében,  

- szelídség, alázat, türelem, bűnbánatra való készség,  

- alaposság, mértékletesség,  

- belső csendre, elmélyülésre való igény,   

- hűség Istenhez és embertársainkhoz,  

- felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt.  

Elvárásaink tanítványaiktól, hogy részt vegyenek a vallásuknak megfelelő egyházi 

programokban. Beszédük tanáraikkal, társaikkal egyaránt. tiszteletteljes, szép legyen. 

Figyelemmel legyenek mindenki testi, lelki egészségének megőrzésére, biztosítására. 

Számukra fontos legyen az alapos, rendszeres és pontos munka, a rájuk bízott feladatok 

lelkiismeretes elvégzése, a házirend és az etikai kódex felelős betartása.  
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b) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

Minden hétfőn, a reggeli áhítat során felelevenítjük a hét fontosabb eseményeit, ünnepeit, jeles 

napjait, melyből a kiemelkedőbbeket tanulóink társaiknak műsor keretében előadják. Nemzeti 

ünnepeinkről iskolai szinten színvonalas műsorral emlékezünk meg.   

c) Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 

hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. A demokráciára nevelés egyik színtere a Diákönkormányzat, az osztályok 

kiválasztják a tisztségviselőiket és gyakorolják a demokratikus jogokat.  

d) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Intézményünk elősegíti a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését. Az önismeret fejlesztését segítik az osztályprogramok, a felelősi feladatok 

kiosztása és azok megfelelő ellátása.   

e) A családi életre nevelés  

A katolikus intézményeknek kiemelt feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbecsülése. Nagyon fontosnak tartjuk a kapcsolattartást, a közös programokat a 

családokkal, melynek formái közös kirándulások, sport- és egészségnapok, gyermeknevelést 

segítő fórumok, stb.  

f) A testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönzik a tanulókat, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, képesek legyenek testi- és lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében.  

Az osztályprogramokon, egészség- és sportnapokon segítjük tanulóinkban kialakítani a helyes 

viselkedési formákat.  

Az osztályfőnöki órákon szakemberek (védőnő, gyermekorvos, kozmetikus, rendőr) 

segítségével is segítjük tanulóinkat az életkorunknak megfelelő ismeretek megszerzésében.   

Délután több szakkör nyújt lehetőséget arra, hogy tanulóink kiválasszák a nekik tetsző sportot 

(kézilabda, labdarúgás, atlétika). A közlekedés elméleti és gyakorlati szabályainak 

megismertetésére nagyon jó lehetőséget nyújt a Kresz szakkör. Az iskolarendőr segítségével 

évente több előadást hallgatnak meg tanulóink a közlekedés szabályairól, valamint évente 

egyszer a kerékpárjaikat is leellenőrzik, biztonságtechnikai szempontból.   

Nyáron napközis táborokat szervezünk, ahol kiemelt fontosságú szerephez jut az egészséges 

életmód pl. úszó tábor, sport tábor.   

g) Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 
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magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét.   

Intézményünk fontosnak tartja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű gyerekek közösségbe 

való beilleszkedése zökkenőmentes legyen. Fogyatékkal élő tanulóinknak (látássérült, 

mozgássérült) minden segítséget megadunk.  

Élő kapcsolatot ápolunk a Nyitott KAPU-VÁR fogyatékkal élő csoportjával. Iskolai 

műsorainkra mindig szeretettel hívjuk őket. Kapcsolattartásunk fejlődésében bízunk. Évente 

több alkalommal részt veszünk jótékonysági gyűjtéseken (ruha, élelmiszer).   

h) Fenntarthatóság, környezettudatosság  

A környezettudatosságra való nevelést már kis korban el kell kezdeni. Szakkörökön, 

rendezvényeken pl. környezetvédő hasznos délutáni elfoglaltságot biztosítunk tanulóinknak. 

Intézményünk részt vett az Erdővel, fával a holnapért programban, ahol kisdiákjaink az 

óvodások figyelmét is felhívták, a környezetvédelem fontosságára.  

i) Pályaorientáció  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében igyekszünk olyan feltételeket, tevékenységeket 

kell biztosítani, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken. Pályaválasztási felelős tanár az osztályfőnökkel együtt 

segíti a diákok pályaválasztását. Osztályfőnöki órákon, üzemlátogatáson és pályaválasztási 

szülői értekezleten segítjük tanulóinkat. Különböző iskolatípusokból hívunk tanárokat, akik 

bemutatják iskolájuk profilját, segítve ezzel a szülők és a gyermekek döntését. Munkahelyek 

látogatásával, az ott dolgozók elbeszélése alapján tanulóink jobban megismerhetik a 

munkafolyamatokat.    

j) Gazdasági és pénzügyi nevelés  

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.  

Osztályfőnöki órákon szituációs játékok segítségével mutatjuk be például a felelősségteljes 

vásárlást.  

k) Médiatudatosságra nevelés  

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az 

új és a hagyományos médiumok nyelvét. Tanórákon és szakember segítségével is elemezzük a 

média jelentőségét, és használatának szabályait.  l) A tanulás tanítása  

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Az ismeretközvetítés gyermek- és 

tanulóközpontú, az oktatás változásaira nyitott; eredményes és hatékony szakmai munka folyik. 

Az intézmény nevelő és oktató munkájának eredményeként kreatív, kommunikatív, a 

keresztény életet megélni tudó, idegen nyelveket is beszélő, tudását folyamatosan bővíteni 

kívánó diákokat nevelünk.   



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   128  

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást 

adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Megtanítjuk, 

hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere, hogyan használhatók a 

könyvtári és más információforrások Olyan tudást alakítunk ki, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni.   

 

4.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása adott évfolyamokon  

 

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; az iskolai szokásrendszer kialakítása;   

- 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 alapozása;   

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele;   

- a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük;   

- a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes magatartás-formák 

megismertetése és gyakoroltatása;   

- a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az önálló tanulás és az önművelés 

megalapozása;   

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása   

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat 

elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat.   

A nevelő-oktató munkában elsődlegesen ismeretszerzési mintákat adunk, nagy hang-súlyt 

helyezünk a feladat- és problémamegoldás fejlesztésére és megalapozzuk a tanulók egyéni 

tanulási módszereit és szokásait. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: 

az életkori jellemzők figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása. Felhasználjuk 

a drámapedagógia gazdag eszköztárát az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítésére. Fontos 

feladatnak tartjuk, hogy a gyerekeknek helyes ismeretük legyen önmagukról, ismerjék jó 

tulajdonságaikat és azokat is, melyek javításra szorulnak. A jó önismerettel, a másokkal való  

együttműködés is könnyebbé válik a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban és a 
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csoportban. Figyelünk az együttműködésre építő kooperatív-interaktívtanulási technikákra és 

ennek megfelelően szervezzük az oktató-nevelő munkát.  Az 5-6. évfolyam pedagógiai 

feladatainak megvalósítása   

A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható 

tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismere-tekbe 

ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik.   

Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai 

kompetencia, digitális kompetencia, a hatékony önálló tanulás, szociális kompetencia, 

esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőkészség, természettudományos és technikai 

kompetencia.   

Kiemelt fejlesztési feladatok: énkép, önismeret, hon-és népismeret, környezettudatosságra 

nevelés, a tanulás tanítása, a testi és lelki egészség, keresztényértékek elfogadása és betartatása.   

Az iskolai oktatás valamennyi eleme áthatja, elősegíti a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a 

tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését.  

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. Az iskola 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,   

- 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-interaktívtanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat.   

 

A gimnázium 9–12. évfolyamának helyi feladatai  

  

A gimnázium 9–12. évfolyamán folytatott nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség 

árnyalása és megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a 

továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez. A kompetenciák kialakítását az egyes 

műveltségi területek tananyagával valósítjuk meg.  
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• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;  

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük;  

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával;  

• fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

4.5. Minőségi iskolai tudás 

  

A tudásról alkotott nézetek változásaival változnak az értékelendő tudástartalmak, képességek, 

kompetenciák. Egy-egy tantárgyi teljesítmény minősítésekor a mi, milyen tudás- és 

kompetencia-együttes értékelésére kerül sor. A személyiség fokozottabb figyelembevételéből 

kiindulva valósítható meg a személyre szabott értékelés, ami azt jelenti, hogy differenciál a 

tananyag elsajátíttatásában, a bánásmódban és az értékelésben egyaránt. Ennek kiépítése 

folyamatos.  

A NAT módosításával előtérbe került a mindennapi életben jól alkalmazható, minőségi iskolai 

tudás. Ezek csoportjai és főbb jellemzői:  

– Intelligens tudás, amelynek keretén belül a megtanultak belső összefüggéseire, a tantárgyi 

tudáselemek összekapcsolására helyeződik a fő hangsúly. A tudástranszfer kialakításáról, 

fejlesztéséről van szó, azaz a megtanultak új szituációban történő alkalmazásáról, más 

területekre történő átviteléről. Két eleme érdemel különös figyelmet:  

a kreativitás fejlesztése, illetve a tanulási technikák sokoldalú alkalmazásának erősítése.  

– Eszközjellegű tudás, amelyben a tanulók kompetenciái (rutinok, készségek, képességek, 

jártasságok) eltérő tudástartalmak mentén fejlődnek. Ez a tantervi tananyagtartalom 

újragondolását is jelenti. Nevezetesen érdemes elkülöníteni két szintet. Az első szinten az a 

tantervi tartalom található, amely részletes felsorolás formájában megadja adott terület, 

tantárgy legfontosabb adatait, témáit, témaköreit, fogalmait, képleteit, helyneveit, 

személyeit, műveit, nyelvtani szabályait stb. A második szinten találhatók azok a tartalmak, 

amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, kulcsfogalmakra 

helyezik a hangsúlyt és a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.  

– Alkalmazható tudás, amelynek segítségével a tanulók nagy többsége eljut a megértés és 

alkalmazás szintjére, lehetővé válik a magasabb gondolkodási műveletek kellő alapok 
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mentén történő fejlesztése. Képessé válnak a diákok a változásokat kezelni, az életükhöz 

szükséges döntéseket meghozni.  

A NAT kiemeli a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, az 

életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplex 

információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat.  
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5. Mindennapos testnevelés   
 

A köznevelési törvény 27.§ (11) bekezdés szerint szervezi meg a mindennapos testnevelést az 

intézmény. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés 

órát kell beépíteni.  

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható 

valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános 

iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, 

célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem igazolja 

a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifejtésre 

serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a mindennapi 

test-mozgásra.   

Célok, alapelvek:  

- Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban és a testnevelés órán 

megfelelő terhelést kapjon   

- Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakító 

gyakorlatok, gyógytorna gyakorlatok   

- Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő 

adottságú tanulóknak is.   

- Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása   

- Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében (szabadidős sportok, játékok, aerobik)   

A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre nem 

hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető. A kisgyermekek a 

legmaradandóbb élményüket életük első tíz évében gyűjtik. Ha a testi készség és 

képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, vagy csak alacsony 

szinten pótolható. Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny 

szakaszokban gazdaságos (Pl. az úszástanulás érzékeny időszaka 3-10, az ügyességé 10-13 éves 

kor)   

Alsó tagozaton: délelőtti tanítási rendben 4 óra; a fennmaradó egy óra délutáni foglalkozási 

időszakban, tanítási órán, iskolai sportkörben és egyesületi keretek között valósul meg. Felső 

tagozaton: a délelőtti testnevelés órák száma 3; további két óra egyesületben, vagy az iskolai 

sportkörök közül két óra kötelezően választandó.   

Sportköri lehetőségek intézményünkben:   

- Játékos sportfoglalkozás;   

- kézilabda;   

- labdarúgás;   

- atlétika;  

A sportkörök óraszámait a megelőző tanév végén felmért igények alapján tervezzük.   
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6. Nem kötelező, választható órák  

  

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógus számára heti 22-26 

óra tanítási órát vagy egyéb foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a 

pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.  

  

A tehetséggondozás és felzárkóztatás a választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

időkeretében, a nemzeti köznevelési törvény által biztosított lehetőségek felhasználásával 

történik.  

Az alapképzést kiegészítő, nem kötelező /választható/ foglalkozások indításának elvei, 

feltételei: A szülők, tanulók igényeinek, az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek, a 

fenntartó által biztosított lehetőségek függvényében, valamint a gyermekek továbbtanulási 

igényeinek figyelembe vételével szervezzük a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokat.  

A választható órakeret felhasználása és a foglalkozást tartó pedagógus személye tanévenként 

pontosításra kerül, amelyet a fenntartóval való egyeztetést követően a mindenkori 

tantárgyfelosztás tartalmaz.  

A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, 

hogy minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor 

tantárgyfelosztásunknak biztosítania kell azt is, hogy minden pedagógusnak heti 22-26 óra 

legyen a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje. Ezért a pedagógusok szülői-tanulói oldalról 

történő kiválasztására általában nincs lehetőség. 

  

Alsó tagozat  

 angol 

 német 

 kézműves 

 sport 

 informatika 

 színjátszó 

 énekkar 

 tehetséggondozás 

 felzárkóztatás 

 

   

Felső tagozat  

 

 angol 

 német 
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 sport 

 informatika 

 énekkar 

 színjátszó 

 környezetvédő 

 tehetséggondozás 

 felvételi előkészítő 

 felzárkóztatás 

 rajz 

 

11-12. osztályokban kötelező 2 érettségi felkészítő tantárgyat választani a következők közül:  

  

 magyar nyelv és irodalom  

 történelem  

 matematika  

 kémia  

 angol nyelv 

 német nyelv 

 fizika  

 biológia  

 földrajz  

 informatika  

 testnevelés  

 ének-zene  
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7. A választható érettségi vizsgatárgyak 

 

Intézményünk minden olyan vizsgatárgyból vállalja a felkészítést, amelyet tanulóink a 9-12. 

évfolyamon tanulnak. A tanulók a helyi tantervi követelmények teljesítése mellett ötödik 

tantárgyként minden olyan vizsgatárgyból jelentkezhetnek érettségi vizsgára, amelyet a 9-12. 

évfolyamon tanulnak. 

 

8. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga 

témakörei 

 

Magyar nyelv és irodalom  

1. Magyar nyelv  

1.1. Kommunikáció  

1.2. A magyar nyelv története  

1.3. Ember és nyelvhasználat 

1.4. Nyelvi szintek  

1.5. A szöveg  

1.6. A retorika alapjai  

1.7. Stílus és jelentés  

2. Irodalom  

2.1. Szerzők, művek  

2.1.1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

2.1.2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

2.1.3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

2.1.4. Művek a világirodalomból 

2.1.5. Színház és dráma 

2.1.6. Az irodalom határterületei  

2.1.7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések  

2.2.1. Témák. motívumok  

2.2.2. Műfajok, poétika  

2.2.3. Korszakok, stílustörténet  

2.2.4. Irodalomtörténet 

Angol és német nyelv  

1. Személyes vonatkozások, család   
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2. Ember és társadalom  

3. Környezetünk   

4. Az iskola  

5. A munka világa   

6. Életmód  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás   

8. Utazás, turizmus  

9. Tudomány és technika  

10. Gazdaság 

  

Matematika  

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok   

1.1. Halmazok  

1.2. Matematikai logika   

1.3. Kombinatorika   

1.4. Gráfok  

2. Számelmélet, algebra   

2.1. Alapműveletek  

2.2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek   

2.3. Racionális és irracionális számok  

2.4. Valós számok  

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus   

2.6. Betűkifejezések  

2.7. Arányosság  

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek   

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek  

3. Függvények, az analízis elemei   

3.1. A függvény  

3.2. Egyváltozós valós függvények  

3.3. Sorozatok  

3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria   

4.1. Elemi geometria  

4.2. Geometriai transzformációk   

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok   

4.4. Vektorok síkban és térben   

4.5. Trigonometria  
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4.6. Koordinátageometria   

4.7. Kerület, terület  

4.8. Felszín, térfogat  

5. Valószínűségszámítás, statisztika   

5.1. Leíró statisztika  

5.2. A valószínűségszámítás elemei  

  

  

Történelem  

1. Az ókor és kultúrája  

1.1. Poliszok az ókori Hellászban 

1.2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában 

1.3. Az európai kultúra alapjai 

 

2. A középkor  

2.1. Nyugat-Európa a kora középkorban 

2.2. A középkori egyház 

2.3. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában 

2.4. Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom 

2.5. A középkor kultúrája 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora   

3.1. A magyar nép története az államalapításig 

3.2. Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora 

3.3. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora 

3.4. A Hunyadiak  

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban  (1492-1789) 

4.1. A földrajzi felfedezések és következményeik  

4.2. Reformáció és katolikus megújulás  

4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században 

4.4. A felvilágosodás kora 

4.5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése 

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora  

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc  

5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban   
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5.5. Művelődés, egyházak, iskolák  

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)  

6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk 

6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában 

6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért 

6.4. Az ipari forradalom hullámai és hatásai 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon  (1790-1914) 

7.1. A reformkor 

7.2. A forradalom és szabadságharc  

7.3. A kiegyezés és a dualizmus 

7.4. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

8.1. Az első világháború és következményei 

8.2. Gazdaság, társadalom és életmód 

8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus 

8.4. A kommunista diktatúra 

8.5. A második világháború 

 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)  

9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon 

9.2. A Horthy-korszak   

9.3. Művelődési viszonyok és társadalom 

9.4. Magyarország a második világháborúban  

 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

10.1. A kétpólusú világ kialakulása 

10.2. A "harmadik világ"  

10.3. A kétpólusú világrend megszűnése 

10.4. Az európai integráció 

10.5. A globális világ sajátosságai 

 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig   

11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak 

11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

11.3. A Kádár-korszak    

11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés 

11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság 
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12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás 

12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai 

12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz 

kapcsolódó ismeretek 

 

Katolikus hittan  

1. Biblia 

1.1. Az ószövetség üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 

1.2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától a hellenista korig 

1.3. Krisztus misztériuma az evangéliumok alapján 

1.4. Az apostolok kora az Újszövetség fényében  

 

2. Egyháztörténet 

2.1. Az egyház ókora és középkora 

2.2. Az egyház újkora és legújabb kora 

 

3. Dogmatika 

3.1.  Ünnepeink liturgiája és dogmatikája  

3.2.  Az Eucharisztia és a szentségek  

 

4. A keresztény erkölcsi élet  

4.1.  Az ember erkölcsi lény  

4.2.  Az erkölcsi halál és az erkölcsi feltámadás 

 

5. Vallás - világvallások 

5.1.  A vallás és a Krisztus-esemény bizonyossága  

5.2.  Az egyház és a kinyilatkoztatás 

 

Biológia  

1. Bevezetés a biológiába   

1.1. A biológia tudománya   

1.2. Az élet jellemzői  

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek  

2. Egyed alatti szerveződési szint   

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek   

2.2. Az anyagcsere folyamatai  

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)   
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3. Az egyed szerveződési szintje   

3.1. Nem sejtes rendszerek  

3.2. Önálló sejtek   

3.3. Többsejtűség  

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak   

4. Az emberi szervezet  

4.1. Homeosztázis   

4.2. Kültakaró   

4.3. A mozgás  

4.4. A táplálkozás   

4.5. A légzés  

4.6. Az anyagszállítás   

4.7. A kiválasztás  

4.8. A szabályozás  

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés  

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek   

5.1. Populáció  

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)   

5.3. Bioszféra  

5.4. Ökoszisztéma  

5.5. Környezet- és természetvédelem  

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció   

6.1. Molekuláris genetika  

6.2. Mendeli genetika  

6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok   

6.4. A bioszféra evolúciója  

  

Fizika  

1. Mechanika  

1.1. Newton törvényei  

1.2. Pontszerű és merev test egyensúlya   

1.3. A változó forgómozgás dinamikai leírása 

1.4. Mozgásfajták  

1.5. Munka, energia  

1.6. A speciális relativitáselmélet alapjait 

1.7. Folyadékok és gázok mechanikája 
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2. Hőtan, termodinamika 

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly   

2.2. Hőtágulás  

2.3. Állapotegyenletek (összefüggések a gázok állapotjelzői között)   

2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje  

2.5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban   

2.6. Kalorimetria  

2.7. Halmazállapot-változások   

2.8. A termodinamika II. főtétele  

2.9. A hőterjedés formái 

3. Elektromágnesség 

3.1. Elektromos mező  

3.2. Egyenáram  

3.3. Az időben állandó mágneses mező   

3.4. Az időben változó mágneses mező   

3.5. Elektromágneses hullámok  

 

4. Optika 

4.1. A fény mint elektromágneses hullám  

 

 

5. Atomfizika, magfizika 

5.1. Az anyag szerkezete  

5.2. Az atom szerkezete  

5.3. Az atommagban lejátszódó jelenségek   

5.4. Sugárvédelem  

5.5. Elemi részek 

 

6. Gravitáció, csillagászat   

6.1. Gravitációs mező  

6.2. Csillagászat  

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek   

7.1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei   

7.2. Felfedezések, találmányok, elméletek  

  

Földrajz (Földünk és környezetünk)  

1. Térképi ismeretek   
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1.1. A térkép 

1.2. Tájékozódás a térképen és a térképpel 

1.3. Távérzékelés és térinformatika  

2. Kozmikus környezetünk  

2.1. A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem 

2.2. A Nap és kísérői  

2.3. A Föld és mozgásai  

2.4. Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

3. A geoszférák földrajza   

3.1. A kőzetburok  

3.1.1. Földtörténet  

3.1.2. A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői   

3.1.3. A kőzetlemezek és –mozgásaik következményei 

3.1.4. A hegységképződés  

3.1.5. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek 

3.1.6. A Föld nagyszerkezeti egységei   

3.1.7. A földfelszín formálódása  

3.1.8. A talaj 

3.2. A levegőburok  

3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete   

3.2.2. A levegő felmelegedése  

3.2.3. A levegő mozgása   

3.2.4. Felhő- és csapadékképződés 

3.2.5. Az időjárás és az éghajlat  

3.2.6. A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

3.2.7. A légszennyezés következményei 

 

3.3. A vízburok földrajza  

3.3.1. A vízburok kialakulása, tagolódása, tulajdonságai és mozgásai   

3.3.2. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 

3.3.3. A felszín alatti vizek  

3.3.4. A víz és a jég felszínformáló munkája 

3.3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

 

4. A földrajzi övezetesség  

4.1. A szoláris és valós éghajlati övezetek   

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség   

4.3. Az egyes övezetek egyedi jellemzői 

4.3.1. A forró övezet  
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4.3.2. Mérsékelt övezet 

4.3.3. Valódi mérsékelt öv 

4.3.4. Hideg-mérsékelt öv  

4.3.5.  A hideg övezet  

4.4. A függőleges földrajzi övezetesség  

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői  

5.2. Településtípusok, urbanizáció 

 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

6.1. A nemzetgazdaságok és a világgazdaság  

6.2. Integrációs folyamatok  

6.3. A globalizáció  

6.4. A monetáris világ  

 

7. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

7.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai   

7.2. Magyarország természeti adottságai  

7.3. Magyarország társadalmi jellemzői  

7.4. A hazai gazdasági fejlődés jellemzői 

7.5. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe   

7.6. Magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

7.7. Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme 

7.8. Magyarország környezeti állapota 

7.9. Az országhatárokon átívelő kapcsolatok 

 

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

8.1. Európa általános természetföldrajzi képe   

8.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe   

8.3. Az Európai Unió  

8.4. A területi fejlettség különbségei Európában  

8.4.1. Az Európai Unió magterületei 

8.4.2. Fejlett gazdaságú országok Európa közepén 

8.4.3. A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái 

8.4.4. Kelet- Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai 

8.4.5. Kelet-Európa 

 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői 
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9.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajza képe   

9.2. Ázsia földrajza 

9.2.1. Ázsia általános földrajzi jellemzői 

9.2.2. Ázsia országai  

9.3. Ausztrália és Óceánia földrajza 

9.4. A sarkvidék földrajza 

9.5. Afrika földrajza 

9.5.1.  Afrika általános földrajzi jellemzői 

9.5.2. Afrika regionális földrajza 

9.6. Amerika földrajza 

9.6.1. Amerika általános földrajza 

9.6.2. Amerika országai regionális földrajza 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

10.1. A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

10.2. A demográfiai és urbanizációs válság 

10.3. Élelmezési válság 

10.4. A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés következményei 

10.5. A környezet- és a természetvédelem feladatai 

  

Informatika  

1. Információs társadalom   

1.1. A kommunikáció  

1.2. Információ és társadalom  

2. Informatikai alapismeretek - hardver   

2.1. Jelátalakítás és kódolás  

2.2. A számítógép felépítése  

2.3. Munkavédelem és ergonómia 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver   

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai  

4. Szövegszerkesztés  

4.1. A szövegszerkesztő használata  

4.2. Szövegjavítási funkciók  

4.3. Szövegszerkesztési alapok  

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben   

5. Táblázatkezelés  

5.1. A táblázatkezelő használata   



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   145  

5.2. A táblázatok szerkezete 

5.3. Adatok a táblázatokban   

5.4. Táblázatformázás  

5.5. Diagramok és egyéb objektumok 

 

6. Adatbázis kezelés  

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai  

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek  

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok  

7. Információs hálózati szolgáltatások   

7.1. Kommunikáció az interneten  

7.2. Weblapkészítés  

8. Prezentáció és grafika   

8.1. Prezentáció  

8.2. Grafika  

9. Könyvtárhasználat   

9.1. Könyvtárak  

9.2. Információkeresés 

9.3. Forráshasználat 

 

10. Algoritmizálás, adatmodellezés 

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

10.2. Algoritmusleíró eszközök 

10.3. Elemi algoritmusok 

10.4. Rekurzió 

 

11. A programozás eszközei 

11.1. Programozási nyelv 

11.2. Programfejlesztői környezet 

 

  

Kémia  

1. Általános kémia   

1.1. Atomszerkezet   

1.2. Kémiai kötések  

1.3. Molekulák, összetett ionok   

1.4. Anyagi halmazok  
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1.5. Kémiai átalakulások  

2. Szervetlen kémia   

2.1. Hidrogén  

2.2. Nemesgázok  

2.3. Halogénelemek és vegyületeik  

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik   

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik   

2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik  

2.7. Fémek  

3. Szerves kémia  

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői   

3.2. Szénhidrogének  

3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének   

3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek   

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek   

3.6. Szénhidrátok  

3.7. Fehérjék   

3.8. Nukleinsavak   

3.9. Műanyagok  

3.10. Energiagazdálkodás   

4. Kémiai számítások   

4.1. Az anyagmennyiség   

4.2. Gázok  

4.3. Oldatok, elegyek, keverékek  

4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban   

4.5. Termokémia  

4.6. Kémiai egyensúly 

4.7. Kémhatás   

4.8. Elektrokémia  

  

Testnevelés  

A) Elméleti ismeretek  

1. Az olimpiai mozgalom 

2. A harmonikus testi fejlődés   

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 
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4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek  

6. Atlétika   

7. Torna  

8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem   

10. Úszás  

11. Testnevelési és sportjátékok   

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

B) Gyakorlati ismeretek  

1. Gimnasztika  

2. Atlétika: Futások – Ugrások – Dobások  

3. Torna: Talajtorna – Szekrényugrás – Felemáskorlát – Gerenda – Ritmikus gimnasztika  

Gyűrű – Nyújtó – Korlát  

4. Küzdősportok, önvédelem   

5. Úszás  

6. Testnevelési és sportjátékok: Kézilabda – Kosárlabda – Labdarúgás - Röplabda 

  

  

  

Vizuális kultúra  

  

Gyakorlati vizsga 

 

Általános szabályok 

A gyakorlati vizsgarész feladata egy portfolió összeállítása. Az adott vizsgarész produktuma 

gyakorlati munka eredményeként jön létre, de a vizsgának része az elkészült munkák szóbeli 

bemutatása is, ezért a portfólió tanári értékelése a szóbeli vizsga keretei között zajlik. 

A portfolió összeállításának szempontjai központilag adottak és évről évre ismétlődnek. A 

vizsgát megelőzően a vizsgaanyag kiválogatásához lehetőséget kell biztosítani a vizsgázó és a 

szaktanár közötti konzultációra. A vizsga során a vizsgabizottságot működtető intézménynek 

lehetőséget kell biztosítania a vizsgabizottság számára a vizsgaanyag rendezett körülmények 

között történő megtekintésére (pl. egy kiállítás formájában). 

Minden olyan esetben, amikor a tanulói jogviszony megszűnése miatt nem biztosíthatók a 

portfolió összeállításának megfelelő feltételei (pl. a vizsgázó által önállóan, ellenőrzött keretek  

között készült munkák összegyűjtése), a gyakorlati vizsga során a vizsgázók feladata egy 

központilag megadott témájú vizuális projektmunka elkészítése. 

A választhatóság érdekében minden évben legalább két központilag megadott projekttémát kell 

biztosítani, amelyek közül a vizsgázó egyet választ. Az elkészült projektmunkát a 

vizsgabizottságot működtető intézményben legkésőbb az adott vizsgaidőszak írásbeli 

vizsgáinak kezdetéig kell beadni. A beadott munkát a továbbiakban írásbeli feladatsorként kell 

kezelni. 
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A gyakorlati vizsga feladatának jellemzői 

A portfolió/projekt mint a folyamatmérés egyik fontos eszköze kap szerepet a középszintű 

vizsgában. A portfolió jelentése: a vizsgázó korábbi tanulmányai során készült munkáiból 

megadott szempontok szerint összeválogat egy gyűjteményt, és azt a megfelelő módon, 

bemutatásra alkalmas formában kiállítja. Ez a gyűjtemény lehetőséget nyújt arra, hogy ne 

csupán egy véletlenszerűen kiragadott vizsgamunkát értékeljünk, hanem több munkán keresztül 

az alkotóképesség folyamatába is betekintést nyerhessünk. 

A vizuális projekt egy bőséges asszociációs bázissal bíró téma vizuális feldolgozása szabadon 

választott eszközökkel. A projektmunka meghatározó vonása, hogy a téma feldolgozása önálló 

munkafolyamat eredménye. A végeredmény eléréséig vezető gondolatmenetet a vizsgázónak 

vizuálisan dokumentálnia is kell (pl. munkanaplóban). 

 

A portfolió összeállításának feltételei 

A portfolióba kizárólag ellenőrzött keretek között, a vizsgázó által készített és kiválogatott, 

lehetőleg az utolsó két tanév folyamán készült munkák kerülhetnek be. Ennek természetesen 

feltétele, hogy az adott időszakban, az iskolában készült munkákat megfelelő körülmények 

között megőrizzék. 

 

 

A portfoliónak 8 darab munkát kell tartalmaznia. A munkák mérete nem korlátozott. 

A portfolió összeállítása a következő szempontok szerint történik: 

Tartalmazzon 

1. két olyan munkát, amelyet sikeresnek tart a vizsgázó; 

2. egy olyan munkát, amelyet kevésbé tart sikeresnek a vizsgázó; 

3. egy olyan munkát, amelyet a legkedveltebb technikájával készített a vizsgázó; 

4. egy olyan munkát, amely egy tárgy tervezését dokumentálja (több rajz is lehet egy lapon); 

5. egy olyan munkát, amely látvány alapján készült tanulmányrajz, festmény vagy plasztika 

(fotója); 

6. egy olyan munkát, amely képet és szöveget együttesen alkalmazó kompozíció; 

7. egy olyan munkát, amely a vizsgázó által szabadon választott téma tetszőleges feldolgozása.  

A vizsgára kiválogatott munkákat a hitelesség érdekében a megfelelő jelölésekkel és a szaktanár 

aláírásával kell ellátni. 

A munkák hátoldalán szerepeljen a vizsgázó neve és a készítés dátuma, valamint a fenti listának 

megfelelő azonosító szám! (Pl. a 3. sorszámmal ellátott munkáról a vizsgáztatók tudni fogják, 

hogy a vizsgázó legkedveltebb technikájával készült munkájáról van szó.) 

Vizsga előtt a saját szaktanár aláírásával hitelesíti a kiválogatott anyagot, igazolva, hogy 

valóban az iskolában, az adott vizsgázó által készült munkák alkotják a portfólió anyagát. 

 

A portfolió bemutatása 

A kiválogatott anyaghoz kapcsolódva a vizsgázó szóban önállóan bemutatja, értékeli, értelmezi 

munkáját és indokolja a válogatását, ismerteti a munkáját irányító főbb gondolatokat. A 

bemutatást a vizsgacsoport szóbeli vizsgáinak keretében kell megtartani. 
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A projektmunka elkészítése 

A munka szabadon választott eszközökkel történik, melyekről a vizsgázó önmaga gondoskodik. 

A munka mérete nem meghatározott. 

Az elkészült projektmunkát és a munkanaplót legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig le kell 

adni a vizsgabizottságot működtető intézménybe a készítő nevének és a választott témának a 

feltüntetésével. A vizsgaanyag kezelése az írásbeli feladatsorra vonatkozó előírások szerint 

történik. 

  

 

Ének – zene  

  

Éneklés  

1. Népzene   

24 népdal szöveggel emlékezetből. Ezen belül 20 magyar népdal, 2 különböző nemzetiségű, 

2 más nép népdala.   

  

2. Műzene  

Középkor     Egy szillabikus gregorián dallam  

Egy trubadúr dallam  

Reneszánsz    Egy históriás ének  

Barokk     Egy korál /német vagy magyar nyelven/  

Egy könnyebb ária vagy dal tanári zongorakísérettel  

Bécsi klasszika  Egy dal tanári zongorakísérettel 

Egy magyar verbunkos dallam  

Romantika    Egy dal tanári zongorakísérettel  

Századforduló Egy zeneműrészlet szolmizálva vagy hangnévvel  

XX. századi és kortárs zene   

Egy-egy téma Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből szöveggel vagy szolmizálva. Három 

zenei szemelvény /3 –3b-ig/ szöveggel, szolmizálva vagy hangnévvel  

  

3. Lapról olvasás  

Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zene idézet szolmizálva /2 -2b-ig/  

  

Mozgóképkultúra és médiaismeret   

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai  

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek  
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3. Mozgóképi szövegalkotás  

4. Műfaj- és műismeret  

5. Korstílusok, szerzők és művek  

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek  

7. Magyar filmtörténeti ismeretek  

8. Média a mindennapi életben  

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége  

10. Médiaintézmények  

11. A reprezentáció  

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok  
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9. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás 

és szorgalom minősítésének elvei 

 

9.1. Az iskolai beszámoltatások formái  

  

– Szóbeli beszámoltatás formái: felelet, kiselőadás, vita 

– Írásbeli beszámoltatás formái:  írásbeli felelet 

röpdolgozat 

dolgozat  

év eleji, félévi és év végi felmérés 

a tanár által készített mérőeszközök  

standardizált mérőeszközök  

Az írásbeli beszámoltatás rendje:  

Az írásbeli felelet az óra számon kérő részében a szóbeli feleletet helyettesíti. Ennek 

keretében két-három tanuló írásban ad számot tudásáról, míg társai szóban felelnek. 

Teljes értékű érdemjeggyel értékelhető írásbeli beszámoltatási forma.  

A röpdolgozat előző néhány óra tananyagát tartalmazó kérdéssor megoldását jelenti, 

amelyet szintén érdemjeggyel értékelünk.  

A témazáró dolgozat egy adott témakör lezárásakor kerül sor, melyre a tanulókat 

felkészítjük, megírásának időpontját előre közöljük. A dolgozatra adott érdemjegy 

fontos szerepet játszik a félévi és év végi osztályzatokban.  

Az év eleji, félévi és év végi felmérések anyagát a munkaközösségek tagjaival 

egyeztetjük. Akárcsak a témazáró dolgozatokat, ezeket is meghatározott időben íratjuk, 

s idejüket tanmenetben rögzítjük. A félévi és év végi felmérésekben a tanulók egy egész 

időszakban megszerzett tudás, ismeretanyag elsajátításáról adnak számot. Egységes 

kérdéssorral igyekszünk biztosítani a tanulócsoportok ismereteinek 

összehasonlíthatóságát is.  

Ezekre az írásbeli beszámoltatási formákra adott érdemjegy kapja a legnagyobb 

hangsúlyt a félévi, illetve az év végi osztályzatokat illetően.  

Minden tantárgycsoportban helyet kapnak ezek az értékelési formák. Alkalmazásuk 

gyakorisága és a választott forma tantárgyakként változó. Az írásbeli beszámoltatási formáknál 

a tanulókkal előre közöljük az értékelés szempontjait.   

A legelterjedtebb a pontozással vagy százalékolással történő értékelés. Javítási lehetőséget 

indokolt esetben a nagyobb súllyal szereplő dolgozatok esetében biztosítunk.  

Az írásbeli munkák (témazáró dolgozatok) eredményeit rögzíthetjük az e célra szerkesztett 

értékelő táblázatban.  
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A tanulási folyamatban fontos, hogy a végző/összegző minősítésnek megfelelő, - a különböző 

tantárgyak sajátosságaihoz igazított – további árnyalt kifejezéseket alkalmazzunk.  

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:  

A tanulóktól csak a megtanított ismereteket kérhetjük számon.  

– A nagyobb hangsúllyal bíró dolgozatokra tanulóinkat, előzetes összefoglaló, rendszerező 

órán, órákon készítjük fel.  

– A témazáró dolgozatokról legalább egy héttel előre tájékoztatjuk a tanulókat.  

– Egy nap legfeljebb két témazáró (félévi, év végi) dolgozatot íratunk.  

Mérések:  

Célunk a felvételihez rutint szerezni, a tananyagot rendszerezni, motiváló hatással növelni a 

teljesítményt. Az iskolai mérések rendszerét a minőségirányítási program tartalmazza.  

Ellenőrzés és értékelés:   

Pedagógiai munkánkban a továbbhaladás nélkülözhetetlen feltétele, melyeket legtöbbször 

együtt emlegetünk. Az értékelés és az osztályozás is azonos fogalomkörbe tartozik, mivel 

mindkettő minősítés. Az osztályozás a tanulási célok (követelmények) egybevetése a tanuló 

összteljesítményével, rangskála segítségével.   

Az értékelésnek két fő típusa van: a formatív és a szummatív értékelés.  

A formatív formáló-segítő értékelés, a szummatív (összegző + lezáró) viszont a nagyobb 

egységek végén megejtett minősítés. Mindkét értékelés lehet érdemjeggyel kifejezett és 

érdemjegy nélküli. Az ellenőrzés folyamatában nagy hangsúlyt helyezünk az önellenőrző 

képesség fejlesztésére, melynek során a tanuló önmaga győződik meg a tanulás 

eredményességéről, maga bírálja el teljesítményének helyességét, illetve hibáit.  

Az értékelés típusai:  

A leggyakrabban alkalmazott formatív értékelés típusai:  

– szóban elhangzó egy vagy több gyerek válaszára irányuló ellenőrzés  

– rögzített válaszadást tételező feladat ellenőrzése: írásos vagy egyéb tevékenységgel 

(összekötés, aláhúzás, bekeretezés, megjelölés, sorszámozás, kiszínezés, berajzolás, stb.) 

rögzített válaszadás feladatlapon.  

Az ellenőrzésnek a fent leírt formáira minden tanítási órán többször is sor kerül, s a tanulók 

valamennyi teljesítményére irányul- részben minősítő jelleggel.  

A tanítás-tanulás folyamatát lezáró ellenőrzés a szummatív értékelés minősítő jelleggel. Célja 

egy hosszabb tanulási szakasz (téma, tanév) eredményeinek megállapítása, rögzítése. A 

formatív értékeléssel együtt a tanuló eredményeinek meghatározását segíti.  

Az értékelés egy harmadik típusa a diagnosztizáló értékelés, amelyre általában újabb tanulási 

szakasz megkezdésekor, vagy új témakör előtt kerül sor annak érdekében, hogy a pedagógus 

tájékozódjon arról, milyen a diákok előzetes tudásának a szintje és mélysége. Az értékelésnek 

erre a formájára gyakran informálisan kerül sor, és az itt szerzett tapasztalatok sohasem 

számíthatók be sem a végső, sem a menetközi minősítésbe.  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

 

   153  

9.2. Az ismeretek számonkérésének követelményei   

 

A követelményrendszer alapelvei   

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrend-szert állít fel 

a diákok számára. Az ezeknek való megfelelés, vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze 

az alábbiakban.   

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható:   

Tantárgyi követelmények - ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 

megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.   

– Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 

konkrétan az iskola házirendje tartalmazza.   

– Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi   

A követelményrendszer betartása, betarttatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és 

a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során 

az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:   

– Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni.   

– A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.   

– Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait -, és a tanuláshoz való hozzáállását, 

ehhez jól kell ismerni a tanulót.   

– Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva 

vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására.   

– A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása.   

– Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni.   

– A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és teljesíthetőek. A 

tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a 

következetességet, és a kiszámíthatóságot.   

Szóbeli értékelés:   

Mindig a tanmenet szerint, az adott témakörnek megfelelő ismeretekből kérhető számon a diák. 

Minden tanulóra félévenként legalább egyszer kerüljön sor. Meg kell győződni a tanuló átfogó 

tudásáról, a szaknyelv megfelelő használatáról, az ismeretek gyakorlati alkalmazásáról, a 

szabatos kifejezőképességről. Ezek meglétét a pedagógus felső tagozatban érdemjeggyel, alsó 

tagozatban az ott meghatározott szöveges értékelés szerint minősíti. Eltérhet a pedagógus az 

értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok miatt nem tudott felkészülni az órára. 

Ebben az esetben azonban a hiányok pótlása a tanár által megszabott határidő után számon 

kérhető. A pedagógus nem köteles tájékoztatni előre a diákokat a szóbeli számonkérés 

időpontjáról, ezt bármelyik órán megteheti.  
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A tanuló órabeli munkája - amennyiben megfelelően tudja felhasználni előző ismereteit az 

újabbak megértéséhez -, szintén érdemjeggyel értékelhető. Az órai munka mellett a színvonalas 

kiselőadás, gyűjtőmunka is jeggyel jutalmazható.   

A tanulmányi és egyéb versenyeken nyújtott teljesítményért a pedagógus döntésének 

megfelelően pozitív érdemjegy vagy más jellegű írásbeli elismerés (pl. szaktanári dicséret) is 

adható.    

 

9.3. A tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének formája   

 

Az értékelés - osztályozás a 2. évfolyam végétől a hagyományos ötös fokozatú rendszerben 

történik: jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát 

a helyi tantervek követelményei határozzák meg.   

A tanulók értékelése félév végi és tanév végi osztályzatokkal:  

– Jeles a minősítés akkor, ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz, 

ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes, pontosan szabatosan fogalmaz, 

ki tudja fejezni a lényeget, tud önállóan és összefüggően beszélni. A tanév közben kapott 

érdemjegyeinek átlaga is ezt tükrözi.  

– Jó a minősítés akkor, ha a tantervi követelményeket megbízhatóan, csak kevés és 

jelentéktelen hibával tesz eleget.  

– Közepes az a tanuló, aki a tantervi követelményeknek pontatlanul, hibákkal tesz eleget, 

ismeretei hiányosak, önálló munkára, önálló szóbeli kifejtésre csak nevelői segítséggel 

képes.  

– Elégséges, ha a tanuló a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz eleget, de 

a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. 

Válaszaiban dominál az egyszavasság, fogalmakat nem ért, nem dolgozik önállóan.  

– Elégtelen, ha a tantervi követelményeknek a nevelő segítségével sem tud eleget tenni, a 

minimumot nem tudja.  

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

minden tanulónak megfelelő számú érdemjegyet kell szereznie. A tanító, tanár törekedjék arra, 

hogy a tanuló félévente az adott tantárgy heti óraszámánál legalább eggyel több érdemjegy 

megszerzésére kapjon lehetőséget. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

elektronikus ellenőrzőn keresztül.   
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szóbeli értékelés   

A tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről, szorgalmi feladatairól 

szóbeli értékelést kaphat a tanuló tanítási órákon és más iskolai foglalkozásokon. Ezek 

megfogalmazódhatnak:   

- a nevelő részéről,   

- a tanulótársak részéről,   

- önértékelés formájában.   

 írásbeli értékelés   

- Részletes szöveges értékelés a tanév meghatározott időpontjaiban. Értékeljük a 

tanulók magatartását, szorgalmát és tanulmányi teljesítményét az említett 1-2 

évfolyamokon. A tanév során a diákokkal is megbeszéljük az értékelési 

szempontokat. Egyértelművé tesszük, hogy melyek azok az értékek, amelyeket 

támogatunk, melyek azok a magatartásformák, amelyek elfogadhatatlanok 

számunkra. A párbeszédre mindig lehetőséget adunk, így fejlődik majd reális 

önértékelő képességük.   

- A tanulási folyamatban szükség szerint aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló 

fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban.   

A diák a tőle telhető módon olvashatóan, esztétikusan végezze el írásbeli munkáit.   

Az írásbeli feleletek lehetnek rendszeresek, ezek bejelentése nem kötelező.   

A témazáró tartalmazhatja az adott témakör teljes ismeretanyagát (definíciók, tételek, azok 

bizonyítása, elemzések, ismeretek alkalmazása stb.). A témazáró értékelése feladatonként 

pontszámokkal történik, melynek összege adja a témazáró összes pontszámát. Az összes 

pontszám és a maximálisan elérhető pontszám hányadosából képzett százalékértékből állapítjuk 

meg az érdemjegyet, az iskola Pedagógiai Programjában elfogadottak szerint.   

A százalékértékek érdemjegyek szerint:   

0-29 % elégtelen   

30-49% elégséges   

50-69% közepes   

70-84% jó   

85-100% jeles   

Eltérhet a pedagógus az értékeléstől, ha a diák hiányzás vagy egyéb elfogadható ok miatt nem 

tudott felkészülni a témazáróra. Ekkor azonban egy később meghatározott időpontban a diáknak 

pótolnia kell a témazáró megírását. Egy napon kettőnél több tantárgyból nem íratható témazáró. 

Amennyiben a témazáró előtti nap iskolai program vagy verseny van, azt a pedagógusnak 

figyelembe kell vennie.   

A különböző számonkérési típusokat a pedagógus az értékelő naplóban eltérő színekkel jelöli.   
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 9.4. A szöveges értékelés koncepciójának lényege  

  

A fentiektől eltérő az általános iskola 1. évfolyamának félévi és év végi és a 2. évfolyamának 

félévi értékelési rendje. Az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti.   

Az alsó tagozat 1. évfolyamán félévkor és év végén, továbbá a 2. évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét.   

Elvi kiindulópontok:  

- 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 fejlődésnek,  

- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.  

Elvi követelmények :  

- 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 folyamata 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 szöveges értékelés technikai megoldása  

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

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. A minősítésnek a tanuló teljesítményére, szorgalmára, 

magatartására vonatkozó megállapításokat kell tartalmaznia.  

– Az 1. évfolyamokról kiállított bizonyítványok „Záradék” rovatába kell bejegyezni a tanuló 

továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket, és a tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket.  

– Az 1. évfolyamokon a tanuló szöveges minősítése az oktatásért felelős miniszter által 

engedélyezett bizonyítvány pótlapon történik. A kitöltött pótlap a bizonyítvány része. A 

pótlapot a bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell elhelyezni. A pótlap kiállítását a 

kiállító köteles a bizonyítvány pótlap-jegyzékében (a megadott rovatok kitöltésével) 

igazolni.   
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A mondatbank alapján készítjük az írásbeli szöveges értékelést.  

A tanítók a HHH tanulókról feljegyzéseket, negyedévenként pedig a háromhavonta történő 

értékelés szempontjai alapján, szükség esetén egyéni haladási tervet készítenek.  

A tanítás során folyamatosan szóbeli értékelésre is sor kerül. Munkájuk során a tanítók a szülők 

maximális együttműködésére is számítanak, a fogadóórákon és szülői értekezleteken 

tájékoztatva őket a tanulók előmeneteléről.  

A szöveges értékelés alapelvei  

– szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről tanítási órákon 

és más foglalkozásokon  

– írásbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról és tanulmányi eredményeiről negyedévente 

röviden, félévkor és a tanév végén részletesen  

– a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazásával  

– témazáró felmérések megoldásának értékelés %-os teljesítménysávok megadásával 

(mindenkitől elvárható közepes nehézségű, nehéz vagy átlag feletti vagy kiemelkedő 

teljesítménynek tekinthető az adott feladat teljesítése)  

– aktuális észrevételek a tanuló fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban  

Az értékelés tartalmi szempontjai  

  

MAGATARTÁS (szociális fejlettség)  

– együttműködés  

– szokásrendszerhez való viszonya  

– önértékelése  

SZORGALOM  

– figyelem  

– feladatteljesítés  

– feladattudat  

TANTÁRGYI TELJESÍTMÉNYEK  

– a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés  

– fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben (beszéd, olvasás, íráshasználat, 

szövegalkotás, mozgás, eszközhasználat, stb.)  

– fejlődés, illetve fejlettség az alapvető képességekben (szövegértés, megismerés,   

– problémamegoldás, gondolkodás, döntés, együttműködés, konfliktuskezelés)  
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 MAGATARTÁS    

  Példás (5)  Jó (4)  Változó (3)  Rossz (2)  

Együttműködés  Aktív,  nyitott  
udvarias  

Nyitott, udvarias  Változó, 

visszahúzódó  
Udvariatlan, 

agresszív  

Szokásrendszerhez 

való viszonya  

Megbízható  Megbízható  Változó, 

kialakulatlan  

Elutasító  

Önértékelése  Alapos, valós  Alapos, valós  Ingadozó  Fejlesztésre szorul  

  

  

    

 SZORGALOM    

  Példás (5)  Jó (4)  Változó (3)  Hanyag (2)  

Figyelem  Kitartó   Megfelelő  Aktivizálható  Szétszórt  

Feladatteljesítés  Önálló, 

kitartó  

pontos,  Pontos, kitartó  Bizonytalan  Hanyag  

Feladattudata  Fejlett  Elfogadható  Változó   Jelentősen 

fejlesztendő  

 

                   

Tantárgyi értékelés  

Általános szempont  
Kiválóan 

teljesített  

Jól teljesített  
Megfelelően 

teljesített  
Felzárkóztatásra 

szorul  

Az adott tantárgyból:  

-  tárgyi  tudása  a 

követelményekhez 

viszonyítva  

Biztos/alapos  Megfelelő/jó  Elfogadható  Hiányos  

- munkavégzése  Önálló/pontos  Gondos/  

kitartó  

Változó/ 

bizonytalan  

Segítségre szorul  

-  szóbeli  feleleteinek  

színvonala  

Kifogástalan  Megfelelő  Átlagos  Hiányos/gyenge  
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- írásbeli munkavégzése  Igényes  Megfelelő  Elfogadható  Jelentősen 

fejlesztendő  

- írásbeli munkák külalakja  Esztétikus  Tetszetős  Megfelelő  Kifogásolható  

-  témazáró 

 dolgozatainak 

eredménye  

Kiemelkedő  

85%-100%  

teljesítmény  

Megfelelő jó  

70%-84%  

teljesítmény  

Elfogadható  

30%-69%  

teljesítmény  

Hiányos/sok hiba  

30% alatti 

teljesítmény  

- tárgyi szorgalma, tárgyhoz 

való viszonya  

Egyenletesen jó  Igyekvő  Ingadozó  Gyenge  
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10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei   

 

Iskolánkban 5. évfolyamtól, a tanulói létszám függvényében csoportbontásban tanítjuk a 

matematikát, az idegen nyelvet, testnevelést, magyar nyelv és irodalmat és az informatikát. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására.   

Az idegen nyelv esetében negyedik osztálytól a német és az angol nyelv közül választhatnak a 

tanulók, és képesség szerinti csoportbontásra van lehetőség matematikából.   

Hittanból katolikus, evangélikus és református hitoktatásban részesülnek a diákok 

felekezetüknek megfelelően.   

Egyéb foglalkozások keretében lehetőség van szakkörök, sportkörök, felzárkóztató és 

tehetséggondozó foglalkozások választására.   

A választott szaktárgyaknál a tanulók és a szülők tudomásul veszik, hogy az értékelés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha 

kötelező tanórai foglalkozás lenne.   

 

11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő 

nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervében szerepel más népek kultúrájának 

megismerése (népmesék, mondák, népköltészeti alkotások).  

 

 

12. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei   

 

12.1 Az iskola egészségnevelési elvei   

– Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.   

– Fejlessze az életvezetési képességeket.   

– Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért.   

– Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására.   

– Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését.   

– Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára.   

– Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is.   
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12.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

   

Alapelve: a teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése.   

Célja:   

– A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása.  

– Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása.   

– Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 

szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása.   

– Épüljön a hagyományok védelmére.   

Területei   

– Környezetkultúra: művészetek, kézművesség, mikrokörnyezet kialakítása.   

– Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát közlekedés.   

 

12.3. A környezetei nevelés színterei   

 

Minden tanulót egyformán érintő elemek   

– Példamutató iskolai környezet   

– Tantermek, folyosók   

– Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés,   

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása,   

– Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése,   

– Szelektív hulladékgyűjtés,   

– Iskolai pályázatok,   

– Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés   

– Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés.   

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek   

– Szakkörök, táborok,   

– Környezetvédelmi akciók,   

– Előadások, kiállítások,   
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– Természetjáró túrák,   

– Madarak és fák napjának megtartása,   

– A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,   

– Látogatások a lehetőségekhez mérten múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti 

parkba, szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,   

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek   

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenység-alapú 

módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. Ilyenek:  

– Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő),   

– Riport (kérdőíves felmérés),   

– Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, „iskolazöldítés”),   

– Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

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

újságkészítése, kutatómunka),   

– Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése).   

A környezeti nevelésében résztvevők   

– Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok   

– Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, 

intézmények   
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13. A gyerekek  tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

 

Napjainkban az élet kedvezőtlen alakulása miatt leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a 

gyermekek kerültek. A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy 

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

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

pótolni. Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges 

bánásmódot igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására.   

A gyermekvédelemnek fő célja, hogy a gyermeket veszélyeztető okokat megelőzze, feltárja és 

megszüntesse. A feltárásánál az a cél, hogy a gyermek problémáit a Gyermekjóléti Szolgálat 

segítségével minél hatékonyabban tudjuk kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat.  

Gyermek- és ifjúságvédelemi munkánk fő célja a prevenció. Veszélyeztetett az a diákunk, 

akinek egészséges testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését anyagi ok, halmozott hátrányok, 

deviáns, erkölcstelen családi környezet, a gyermek elhanyagolása, bántalmazása akadályozza.  

13.1. Iskolánk alapvető feladata a gyermek- és ifjúságvédelem területén  

 

– a tanulók problémáinak feltárása,  

– a problémák okainak megkeresése  

– segítség nyújtás a probléma megoldásához,  

– a felmerülő problémát egyeztetni kell a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

Bár intézményünkben csökkent, városi szinten növekedik a nehéz sorsú gyermekek száma. 

Alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyenként is odafigyelő osztályfőnök tevékenysége. 

Minden egyes pedagógus közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermeket veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Az 

iskolában a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

működik, akinek feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek és ifjúságvédelmi munkáját. 

Ezen belül feladatai közé tartozik:  

– a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  

– segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét  

– fokozottan odafigyel, egyéni beszélgetések keretében is a személyes problémák 

megoldására  

– az iskolai étkezési lehetőségek,  

– a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős és szünidei 

tevékenységek)  
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– korrepetálás -(nevelési, beilleszkedési zavarok külön segítése)  

– a tehetséges tanulók külön segítése és továbbtanulásuk biztosítása,  

– a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás)  

– a szülőkkel való együttműködés,  

– tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásokról.  

13.2. Az iskola igazgatójának feladatai 

  

Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges 

feltételekről.  

– Megbízza az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst. 

– Ellenőrzi, segíti a kollégák ez irányú munkáját.  

– Helyes, humanisztikus, elfogadó, befogadó szemléletet alakít ki a tantestületben, a szülők 

körében, valamint mindazokban, akik a gyermekvédelemre szorulóknál hasznosak 

lehetnek.  

– Ellenőrzi az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által vezetett nyilvántartást /a 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) valamint a veszélyeztetettek Nyilvántartási lap-ját/ 

és valamennyi gyermekvédelmi esetről készített feljegyzést.  

13.3. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének adminisztrációs feladatai  

 

Évenkénti ellenőrzés szempontjai:  

– Az iskolások összlétszáma  

– Veszélyeztetettek száma  

– Hátrányos helyzetű gyermekek száma  

– Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  

– Három vagy több gyermekes családok száma Gyermekek veszélyeztetettségének 

szempontjai:  

Családi környezet  

Családon kívüli környezet  

Kapcsolattartás az alábbi intézetekkel:  

– Polgármesteri Hivatal – Oktatási Osztály és Szociális Osztály  

– Gyermekjóléti Szolgálat   

– Szakértői és Rehabilitációs Bizottság   
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– Nevelési Tanácsadó   

– Egészségügyi szervek, védőnő, orvos, ANTSZ  

– Rendőrség  

– Családsegítő Szolgálat  

– Máltai Szeretetszolgálat  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen 

problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül 

milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, a pedagógusok, szülők 

vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett 

tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében - megismeri a tanuló családi környezetét.  

Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti 

szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken.  

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson 

eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő 

nyújtása érdekében.  

Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, stb.) 

címét, illetve telefonszámát.  

Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében 

egészségnevelési, káros függőségek elleni viselkedés megelőzését segítő programok 

kidolgozásának segítése.  

Az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulónak és a 

szülőnek középiskolai, szakiskolai, tanulmányok megkezdéséhez.  

 

13.4. Az osztályfőnök feladatai  

 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munkának alapvető meghatározói az osztályfőnökök, 

hiszen a közvetlen gyermekvédelmi munka elsősorban rájuk hárul. A gyermekvédelmi esetekre 

azonnal reagálnia kell! Tanulócsoportjában valamennyi gyermekvédelmi munkát (felderítés, 

számbavétel, problémamegoldás) illetékességén belül önállóan kell megoldania. A tanulók 

megítélése alapos megismerés és környezetének felderítése alapján történhet. A tanulók 

szüleivel folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart, nyomon követi a tanulók hiányzásának 

okait. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység- a szülők egyetértésével és támogatásával 
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történjék lehetőleg. Az osztályban előforduló gyermekvédelmi esetekről, helyzetükről és 

állapotukról folyamatosan tájékoztatja az osztályban tanító szaktanárokat, kollegájukat. 

Ismernie kell a gyanúsan és igazolatlanul mulasztókat. A tanulók szociális helyzetének 

megoldására előterjesztést tesz (pl. segély), szorgalmazza a napközis vagy tanulószobai ellátást 

és pedagógiai gondoskodást, a tanulók nyári táboroztatását, vakációélményt nyújtó elhelyezést. 

Súlyos esetben, ami meghaladja, az iskola illetékességét a gyermekvédelmi megbízottal a 

fenntartótól kérnek tanácsot, közösen keresnek megoldást. Állandó kapcsolatot tart az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével.  

13.5. Napközis nevelő feladatai   

 

Igyekszik védettséget, még több szeretetet, derűt biztosítani a gyermekek számára. 

Differenciált, tudatos nevelőmunkával segíti a gyermek harmonikus fejlődését.  

Az iskolai munka szerves része a gyermekvédelmi tevékenység, ezért valamennyi iskolai 

dolgozó, pedagógus és egyéb alkalmazott részfeladata a rászoruló gyermekek segítése, 

gondjainak lehetőség szerinti megoldása – sajátos problémák humánus kezelése. Ehhez 

gyermekvédelmi szemléletet kell kialakítani és fejleszteni.  

13.6. Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően 

értelmezzük 

   

a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása,   

b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,   

c) a teljesítmények értékelése,   

d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,   

e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,   

f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek ki-adása,   

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint   

h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.   

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti   

– különösen valamely személy vagy csoport jogellenes elkülönítése egy köznevelési 

intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,   

– olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és 
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mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák 

letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.   

– A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy 

csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.   

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét,   

– ha a nevelést/oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a 

nevelésben/oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban 

részt-vevőket semmilyen hátrány nem éri.   

– ha a köznevelési intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, 

olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy 

nemzetiségi nevelést/oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja 

elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt a 

nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás 

megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott 

követelményeknek.   

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy 

megvalósuljon   

– a megkülönböztetés megszüntetése,   

– az egyenlő bánásmód,   

– az emberi méltóság tiszteletben tartása,  – a társadalmi szolidaritás.   

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során.   

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük   

– a településen élők szociális helyzetét   

– a közszolgáltatások elérhetőségét   

– a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes óvodai csoportokban/iskolai 

osztályokban   

– a lemorzsolódás arányát   

– a továbbtanulási mutatókat   

– a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban   

– az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai oktatásban   

– a kompetencia mérések eredményeit   

– a humán-erőforrás hiányát   
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– az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést   

– a módszertani képzettséget   

– az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbségek, civil szervezetek)   

13.7. A fogyasztóvédelem oktatása iskolánkban  

 

„Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1985-ös Fogyasztóvédelmi Irányelveiben leszögezte, hogy 

minden állampolgár fogyasztóként a következő alapvető jogokkal rendelkezik:  

  

- az alapvető szükségleteik kielégítéséhez való jog   

- a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozás joga   

- a különböző termékek és szolgáltatások közötti választás joga   

- a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretének joga   

- a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez való jog   

- az egészséges és elviselhető környezetben való élethez való jog   

- a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszólás 

joga   

- a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges ismeretek és tudás 

elsajátításához való jog.”  

  

 A fogyasztóvédelmi oktatás célja  

  

“A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT)  

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete 

jelenti.  

  

 A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei  

  

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van 

szó, amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban.  

  

  

 A fogyasztói magatartás kialakításának lépései:  

  

- Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a szociális tanulás útján alakul, 

fejlődik, a tudatos magatartás kialakítása sokoldalú folyamat.   
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- Ennek során az egyén megismeri a fogyasztási javakat és szolgáltatásokat.  

- Megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci viszonyok között, hogyan legyen képes 

fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti erőforrások védelme mellett.  

- A fogyasztói mintáknak a fenntarthatóság irányába történő fejlődése 

szempontjából a nevelés-oktatás különösen nagy jelentőségű. Mivel ismereteket 

kell elsajátíttatni, készségeket, hozzáállást, értékrendet kell formálni, ezért a 

gyermekkorban elkezdett fejlesztés, döntő hatású.   

- Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző fogyasztói magatartások a 

kiválasztás, az áruismeret, a döntés, a kockázatvállalás, a bizalmi elv 

érvényesülése, addig a kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő 

fejlesztés esetén a jogismeret, a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és a 

vállalkozásismeret is.  

  

 Az értékek formálása, kialakítása:  

  

- a kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása és elkülönítése  

- az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása  

- a természeti értékek védelme  

- a tájékozódás képessége -  a döntési helyzet felismerése   

- a döntésre való felkészülés.  

  

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket 

e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

  

 A fogyasztóvédelemi oktatás követelményei:  

  

Az általános iskola befejezésekor a diákok értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják 

az alábbi fogalmakat:  

  

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez.  

  

Ökológiai fogyasztóvédelem: Olyan felismerés megláttatása, mely szerint a környezeti 

problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói társadalomban keresendő. A 

javak pazarló előállítási technológiája, fogyasztásunk mennyisége, valamint annak összetétele 

hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez. Tudatos 

fogyasztókat kell nevelnünk, akik vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük 

megtartására törekednek.  
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Környezettudatos fogyasztás: A kiegyensúlyozott, környezeti erőforrásokat nem 

kizsákmányoló fogyasztási szokások kialakítása.  

  

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, amely a jelenleginél jobb életminőséget eredményez, minimálisra 

csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és 

szennyező anyagok kibocsátását.  

  

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem:  

Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség 

panaszbejelentésre, bírósági perekre.  

  

  

 A fogyasztóvédelmi oktatás színterei  

  

Tanórai tevékenységek:  

  

- Technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései  

- Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások  

- Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák)  

- Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások  

- Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái  

- Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba 

kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás  

- Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), 

vegyszermaradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és 

tudatos használatuk  

- Informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes 

fogyasztói veszélyforrások, telefónia  

- Történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a 

reklám története stb.  

- Osztályfőnöki óra: pl. Hogyan készül a reklám? A zsebpénz, Vásárlási 

szokásaink   

  

Tanórán kívüli tevékenységek:  

  

- Vetélkedők, versenyek, rendezvények   

- Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása)  
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- Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel, cégekkel)   

- Az iskola fogyasztóvédelmi működése   

  

 Módszertani elemek  

  

Készségek fejlesztése:  

(A nevelés-oktatás-képzés minden területén)  

- Kritikus gondolkodás kialakítása  

- Az egyéni és csoportos döntéshozás és a problémamegoldás  

- Információgyűjtés, információfeldolgozás  

- A feldolgozott információk alapján való döntés és végrehajtása  

  

Konkrét faladatok a készségek fejlesztéséhez:  

- Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól   

- Riportkészítés az eladókkal   

- Médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika   

- Egyéni és csoportos döntéshozatal   

- Helyi, országos- és EU szabályozások tanulmányozása   

- Adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában   

- Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel   

- Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző 

piaci magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése)  - 

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés)  

  

A fogyasztói szokásalakítás segítői:  

- A szülők és a helyi közösségek együttműködésének megnyerése és bevonása az 

iskolai nevelési programokba igen fontos. Így a családok és közösségek 

fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat.  

- A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők lehetnek a pedagógus 

legfontosabb segítői és viszont. Amennyiben rendszeresen adunk az 

áruismerettel, vásárlással, fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, 

bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék 

meg családjuk fogyasztói szokásait.  

- Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjthetünk a családok 

vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy 

a pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását.   

- A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, 

projektprogramok indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem 

oktatásának, a kritikus, független gondolkodás fejlesztésének.  
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14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei, formái   
 

A magatartás és a szorgalom minősítéséről félévkor és a tanév végén az osztályfőnök dönt, 

szükség esetén az osztályban tanító pedagógusok véleményének a kikérésével. Előzetesen 

megismeri az osztályközösség véleményét az egyes tanulókról. 2-8. évfolyamon az adott 

osztályban tanító pedagógusok minden hónap végén jeggyel minősítik a tanulókat. A 

magatartás minősítése: példás /5/, jó /4/, változó /3/, rossz /2/. Szorgalom: példás /5/, jó /4/, 

változó /3/, hanyag /2/.   

14.1. A magatartás értékelésének elvei   

 

A példás: magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai 

házirendet megtartja és másokkal is, megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, 

kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok többsége 

példásnak tartja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat.   

A jó: magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem 

mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó 

hírnevére.  

A változó: magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete 

ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelményeket 

ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. 

Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran 

igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias.  

Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. A fegyelmező intézkedések 

súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.   

A rossz: magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a 

közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, 

rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben 

nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg 

törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik 

fokozatában részesül.   

Megjegyzések:   

– A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra vonatkozó 

előírásai.   

– A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja.   
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14.2. A szorgalomjegyek megállapításának elve   

 

Példás: a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra 

képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszeresen 

felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi 

munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Ha képességeinek hiányát szorgalmával 

sikeresen tudja pótolni.   

Jó: a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség.   

Változó: a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába.   

Hanyag: a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan, év végén valamely tantárgyból megbukik.   

14.3. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei   

 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése, 

honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után 

alkalmazzák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és 

megtiszteltetés számára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő főleg kisgyermekkorban, de 

később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni.   

Csődöt mond a jutalmazás,   

– ha a jutalom értékét veszti   

– ha a jutalom időben túl távoli   

– ha jutalom (máshonnan) megszerezhető   

– ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető   

– ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad   

– ha a jutalom elérése túl nehéz   

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, hogy a jó 

viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak 

a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem jutalmaznak. 

Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért dolgozik, hanem 

csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként 

változó.   
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A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának 

megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése.   

A büntetés szabályai   

– Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst   

– Mindig ott kell, hogy álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés lehetősége.   

– A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség.   

– Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell.   

– Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell.   

– Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez 

megszégyenítés.   

– Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon.   

– Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a megjavulásra 

irányuló próbálkozásait.   

– Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot szülhet, 

károsíthatja a gyermek testi, lelki egészségét.   

A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz 

választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak 

meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti és az a belsővé, válik. 

Másrészt csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított 

korlátokat betartani.  A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és 

személytelenné válhat. Elhidegülhet a kapcsolat, a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet 

szeretetteljes kapcsolatot kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen aszimmetrikus 

viszonylatrendszerben szükségszerűen megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve 

védekező mechanizmusokat alakítanak ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, 

képmutatás, dac, düh, árulkodás, talpnyalás, behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, 

félénkség, gyávaság, menekülés, depresszió, stb.   

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp ezért a 

gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt kell 

elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, be-építésre érdemesnek tartsa, 

hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget.   

A személyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. Az ilyen 

gyerekek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal, 

hogy elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a 

gyermeki állapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A 

személyiség fejlődésének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását.  

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, hogy 

számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni valakit, 

aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből származik. Az 
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önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül nagy türelmet 

igényel.   

14.4. Az önfegyelem  

 

Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember:   

– tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára,   

– értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni,   

– tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes,   

– tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket,   

– nem halogatja a megoldást,   

– el tudja dönteni, miért tartozik felelősséggel, miért nem,   

– nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak,   

– ragaszkodik az igazsághoz   

– nyitott, ezért fejlődőképes   

– tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár   

– vállalja a változás, az őszinteség kockázatát 

   

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem tett, 

akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. A szeretet nem 

vágyakozás szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett és célja a másik 

kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A szeretet önmagunk 

vállalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: "szeresd felebarátodat, 

mint önmagadat". (Mt. 19. 19.) Önmagunk vállalása eleve kizárja a színészkedést, a 

szerepjátszást. A tudatosan vállalt emberség, pedig a másik tiszteletével kezdődik: "aki első 

akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája". (Mk. 9. 35.) Aki diákjaiban az embert, a 

teremtményt tiszteli, az hasonló tiszteletre számíthat.   

Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeretnünk, hogy 

szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük őbenne, és 

abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja.  

 

14.5. A tanulók szorgalmának értékelése és minősítése   

 

A szorgalom értékelésekor és minősítésekor az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) minősítéseket használjuk.  
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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.  

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt.  

A félévi és az év végi értékelést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Az 

iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

a) Példás (5) az a tanuló, aki:  

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi,  

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,  

- munkavégzése pontos, megbízható,  

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz,  

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza;  

b) Jó (4) az a tanuló, aki:  

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt,  

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik,  

- a tanórákon többnyire aktív,  

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti,  

- taneszközei tiszták, rendezettek;  

c) Változó (3) az a tanuló, aki:  

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől,  

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti,  

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik,  

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja,  

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik;  

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:  

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében,  

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg,  

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen,  
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- feladatait többnyire nem végzi el,  

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek,  

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül,  

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

A szorgalom elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. Azt a tanulót, aki 

képességeihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy 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 hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.  

Jutalmazási formák szóban és írásban: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói 

dicséret, nevelőtestületi dicséret, díjak odaítélése.  

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 elmarasztalás formái szóban és írásban: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intés és megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés és megrovás, nevelőtestületi 

figyelmeztetés, intés, és nevelőtestületi megrovás fegyelmi eljárás keretében.  

A dicséretet és az elmarasztalást írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

14.6. Általában alkalmazható jutalmazások, elmarasztalások formái  

 

Alapelvek:   

- Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és 

elmarasztalási fokozatokat a tanév elején a gyermekekkel és a szülőkkel ismertetni kell. 

Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásnak is felfoghatjuk: a tanulók egymás 

és önmaguk teljesítményét (magatartását, szorgalmát) is értékelhetik szavakkal, esetleg 

érdemjegyekre tett javaslatokkal. A tanulók bevonása az értékelésbe egyrészt a 

demokratizmus megnyilvánulása, hiszen ez a dolog igazán rájuk is tartozik, róluk van 

szó. Másrészt az értékelés szempontjainak elsajátítása, alkalmazásuknak- és 
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elviselésüknek – a megszokása a legtágabb értelemben felfogott nevelési folyamat 

fontos szempontja.  

- A jutalmazás s elmarasztalás alkalmazásainál – indokolt esetben – nem kell a fokozatok 

betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és elmarasztalás is 

adható.  

- A jutalmazásokat, illetve elmarasztalásokat a magatartás és szorgalom osztályzatok 

megállapításánál figyelembe kell venni.  

Jutalmazások:  

1. Osztályfőnöki szóbeli dicséret  

2. Osztályfőnöki írásbeli dicséret  

3. Szaktanári (szóbeli, írásbeli) dicséret  

4. Igazgatói dicséret, írásban  

5. Nevelőtestületi dicséret  

Versenyen való részvétel   

Háziversenyen elért 1-3. helyezés szaktanári dicséret  

Körzeti verseny 1-3. helyezés osztályfőnöki dicséret  

Megyei verseny 1-3. helyezés igazgatói írásbeli dicséret  

Országos verseny 1-10. helyezés igazgatói írásbeli dicséret  

 

Elmarasztalások:  

1. Szaktanári figyelmeztetés  

2. Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés  

3. Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés  

4. Osztályfőnöki intés  

5. Igazgatói szóbeli figyelmeztetés  

6. Igazgatói intés  

7. Nevelőtestületi megrovás  

8. Fegyelmi eljárás  

A fegyelmező intézkedések  

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan, vagy 

gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.  

- Szaktanári figyelmeztetés. - A tanulmányi munkáját folyamatosan elhanyagoló tanuló 

szaktanári figyelmeztetésben részesül.  
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- Nevelői figyelmeztetés - A közösségi szabályokat és elvárásokat megsértő tanuló 

részesül ebben a büntetésben.  

- Nevelői intés - A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megsértő tanuló 

részesül ebben a büntetésben.  

- Nevelői megrovás - A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megsértő tanuló 

részesül ebben a büntetésben.  

- Igazgatói figyelmeztetés - A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megsértő 

tanuló részesül ebben a büntetésben.  

- Igazgatói intés - A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megszegő tanuló 

részesül ebben a büntetésben.  

- Igazgatói megrovás - A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megszegő 

tanuló részesül ebben a büntetésben.  

Az igazgató belátása szerint súlyos magatartási vétség esetén a fokozatokat figyelmen kívül 

hagyhatja.  

A fegyelmező intézkedéseket az ellenőrző útján a szülők tudomására hozzuk. Az egységes és 

igazságos  elmarasztalás  érdekében  szabályozzuk  a  következő  fegyelem-

sértések szankcionálását, amelyek nem maradhatnak büntetés nélkül:  

a) verekedés  

b) iskolatárs bántalmazása, sanyargatása,  

c) lopás,  

d) iskolatársakat, felnőtteket megbotránkoztató viselkedés,  

e) szándékos rongálás  

Az a-tól e-ig felsorolt fegyelemsértések elkövetőit írásban rögzített büntetésben (nevelői illetve 

igazgatói figyelmeztetésben, intésben vagy megrovásban, fegyelmi eljárásban) kell részesíteni. 

Az érintett szülőt lehetőleg személyesen vagy írásban tájékoztatni kell a fegyelmezetlenség 

körülményeiről és a kiszabott büntetésről.  

Minden pedagógus köteles az a,-e,-ig felsorolt fegyelemsértésekben illetékességének 

megfelelően eljárni.  

 

14.7. Fegyelmi eljárás  

 

Kötelességeit súlyosan és vétkesen megszegő tanuló ellen fegyelmi eljárást kell indítani. 

(Lebonyolításáról az SZMSZ rendelkezik) A tanuló a következő fegyelmi büntetésben 

részesíthető:  

a) megrovás  
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b) szigorú megrovás  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása  

d) áthelyezés másik osztályba  

e) kizárás az iskolából.  

15. A nevelőtestület által fontosnak tartott további elvek  

 

„Egyházi iskola” vagyunk  

A keresztény kultúra forrása, és egyben célja is Isten. A kereszténység kétezer éves történelme 

során ezt igyekezett képviselni, és mi is ezt igyekszünk képviselni. Természetesen az egyházi 

kultúra mellett nagyon fontos minden olyan kulturális eredmény megismerése, amely 

valamilyen emberi értéket hordoz. Az iskolánk elsősorban nevelési-oktatási intézmény, és mint 

ilyen, a kultúra átadásának fontos helye. Ezért az iskolában a nevelés szerepe döntő. Fontos a 

helyes gondolkodás, döntés és cselekvés elsajátítása. Ezért minden eszközzel arra törekszünk, 

hogy a diák meg tanulja szeretni az igazat, a szépet, a jót, a szentet, tisztelni az életet, és ez által 

elvezetni őt mindennek forrásához, Istenhez. Ennek érdekében az iskolánk sokféle eszközt 

felhasznál a tanórákon és a tanórákon kívül.  

Az intézményünk egyházi jellegéből fakad, hogy az egyházi kultúrát minél jobban meg kell 

ismertetnünk. Meg kell tanítanunk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük 

alapos tanulmányozására. Az elsődleges cél a diákok személyes istenkapcsolatának kialakítása.  

A természettudományok feladata, hogy bemutassák a teremtés szépségét, az ember felelősségét, 

a tudósok emberi nagyságát, gyengéit, a technikai haladás kétarcúságát. A magyar nyelv 

művelése különösen fontos. A szép beszéd és írás teszi lehetővé az árnyalt önkifejezést. A 

magyar irodalom és történelem, valamint a népművészet különböző ágainak ismerete 

megszeretteti velük a magyar kultúrát, elmélyíti gyökereinket. Elengedhetetlen a határon túli 

magyarság kultúrájának, helyzetének megismerése. Nagymértékben elősegíti a személyes 

kapcsolatok kialakítását a határon túli kirándulások megvalósítása.  

Hazánk történelme nem érthető meg a Kárpát-medence más népeinek, történelmének és 

kultúrájának ismerete nélkül. A trianoni-béke óta ugyan e nemzetek önállóak lettek, de 

történelmünk így is összeforr, népeink keverednek és kultúránk hat egymásra.   

Az idegen nyelvek, a földrajz és a történelem lehetőséget teremt a más népekkel, nyelvvel, 

kultúrával való találkozásra, amelyet messzemenőkig ki kell használni.  

Meg kell tanítani a diákjainkat a különböző értékek és a mienktől eltérő kultúra helyes 

elfogadására és tiszteletére.  

A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az egyház 

kultúrájában. Emellett az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos 

eszközei. Iskolánk feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja. 

Ezért iskolánk és az osztálytermek ízléses díszítése elengedhetetlenül fontos. A jól szervezett, 

a gyerekeket lelkesítő személyek által vezetett énekkar, színjátszó- és kreatív szakkör nevelő 
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hatása életre szóló lehet. Megtanítja felszínre hozni a mélyben szunnyadó értékeket, és ez által 

az önismeretet is fejleszti. Minden játékosság mellett belső fegyelemre szoktat.  

Az utóbbi évtizedekben jelentősen átalakult az embereket körülvevő világ. A média minden 

eddiginél nagyobb hatalom jelenleg. Az információ megszerzése és birtoklása világunk 

kulcspontja lett. Az informatika oktatásán kívül célszerű az írott és az elektronikus sajtó 

kérdéseivel foglalkozni megfelelő órák anyagába iktatva.  

A lehetőségektől függően színház-, hangverseny- és múzeumlátogatásokat szervezünk. Az 

iskolai ünnepélyeken a diákjaink bemutatják zenei tudásukat, fellépnek szavalók, színjátszók 

és az énekkar.   

Az iskola életéről honlapunk és öt évenként készülő évkönyvünk számol be. Hagyományként 

ápolva évről évre megrendezzük a Páli Szent Vince-versenyt az egyházmegye katolikus 

intézményeinek részvételével.   

A farsangi ünnepélyek és más vidám rendezvények programját gondos előkészítéssel 

igyekszünk tartalmassá tenni. A mai világban a kulturált szórakozás hagyományainak ápolása, 

illetve új formáinak kialakítása különösen fontos. A tisztelettudó, de őszinte viselkedést célunk 

megtanítani a diákoknak, kezdve a köszönéstől az öltözködésen és étkezésen át a helyes 

beszélgetésig. Ezt természetesen csak a pedagógusok egységes és igényes példaadásával 

lehetséges elérni.  

16. Az emelt szintű érettségire történő felkészítés 

 

11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítést a 40/ 2002. (V. 24.) OM 

rendeletben megfogalmazott követelmények alapján folytatjuk. 

17. Egész napos iskola  

 

Iskolánkban az egész napos iskola, melyet még iskolaotthonnak nevezünk már több mint tizenöt 

éve jól működő, hatékony oktatási és nevelési, szervezési forma. Valóban otthonos, mert 

rugalmas rendszerével hozzájárul a gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez.  

Biztosítja a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába. Egyaránt jó a gyereknek, a 

szülőknek és a pedagógusoknak is.   

Miért jó a gyereknek? Azért, mert életkori sajátosságainak jobban megfelel ez a rugalmas 

rendszer. A tanulókat egész nap foglalkoztatja, arányosan megosztva a tanulási és szabadidős 

tevékenységet. A kisdiákoknak lehetőségük van a tanítási idők között a játékra, levegőzésre, 

kötetlen és szervezett formában. Délelőtt és délután is van tanítási óra a hozzájuk csatlakozó 

önálló órákkal. Majd ezt követi a szabadidő, játék, játékos testmozgás délelőtt és délután is. 

Igyekszünk úgy szervezni, hogy délután inkább a készségtárgyakkal foglalkozzunk. A délelőtt 

folyamán a fő tantárgyak (matematika, magyar, környezetismeret) kapják a hangsúlyt.  
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Miért jó a szülőknek? Azért, mert a gyermekek egész nap az iskolában tartózkodnak. Így a házi 

feladataikat is itt készítik el. A tanszereiket és a táskájukat sem viszik haza naponta. Minden 

tanórát egy önálló tanulás nevű órarendi egység követ, ami rövidebb (20-25 perc), mint egy 

tanóra, s valójában ekkor készítjük el a házi feladatot. A diákoknak lehetőségük van, hogy 

igénybe vegyék az iskola által nyújtott szakköröket (énekkar, sportkör, nyelvi szakkör). 

Látogathatják az iskolai könyvtárat, közösen járunk színházba stb.. S mindez a 8-16 óráig 

terjedő időszakban történik. Így a szülő nyugodt lehet, hogy gyermeke egész nap biztonságos 

környezetben, megfelelően foglalkoztatva tölti napjait. Amikor délután hazaérkezik a család, 

már nem kell kötelezően az iskolai feladatokkal foglalkozni. Lehetősége van a gyermeknek az 

otthoni regenerálódásra, pihenésre, játékra. Természetesen, ha a szülő igényli, bármikor 

hazaviheti a tankönyveket, füzetet, mert hát ki az, aki ne lenne kíváncsi az első „girbe-gurba” 

betűkre, vagy az első összeolvasott szavakra.  

Miért jó a pedagógusnak? Azért, mert minden elsős két tanítóval kezdi tanulmányait, akik a 

tantárgyakat szakmai tapasztalataik, tudásuk szerint egymás között megosztva tanítják. Ez a 

szisztéma lehetőséget ad a tanítónak arra, hogy saját tantárgyaikat professzionálisan, korszerű 

tartalmakat és formákat megismerve, magukat folyamatosan képezve tanítsák. Minden tanító 

saját óráihoz kapcsolódva önálló órát tart. Ezen az órán lehetőség van figyelemmel kísérni a 

tanulók előmenetelét, személyre szabottan tud segíteni, korrigálni. Fontos még, hogy a tanítók 

sokkal alaposabban megismerhetik a gyerekeket, sokkal közvetlenebb, már-már családias 

kapcsolatot alakíthatnak ki velük, hiszen a tanítási órákon kívül a szabadidőt is együtt töltik.  

17.1. Egész napos iskola tervezése iskolánkban  

 

Iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra 

egyenletesen szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét az oktatásért felelős 

miniszter jogszabályban határozza meg.  

Az általános iskola a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, amelyben 

a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt és délután, egyenletesen szétosztva 16 

óráig szervezi meg az intézmény elfogadott pedagógiai programja szerint. Ez a 

tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos 

tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező 

tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, 

az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak. A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében valamennyi általános iskola választható 

foglalkozásokat szervez 16 óráig, ily módon teremtve meg a fokozatos átmenetet az egész napos 

iskolák széles körű elterjedéséhez.  
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17.2. Az egész napos iskolai nevelés-oktatás szabályai a következők  

 

- Feltétel: Egész napos iskolai nevelés-oktatást akkor szervezhet az általános iskola, ha 

szükség esetén másik osztály indításával, ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik iskolába történő átvételével 

gondoskodnak annak a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei 

– nem kívánja ezt az ellátást igénybe venni. Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében 

a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen 

szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni, 

úgy mint az iskolaotthon esetében[20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend.  

19. § (1)]  

- Lehetővé kell tenni mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos 

tevékenységeinek folytatását az iskolában, így támogatva a képességfejlesztés hatékony 

pedagógiai eljárásait.  

- A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a 

testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, 

illetve az önálló tanulásnak [110/2012. (VI. 4.) Korm. rend. mell.].   

- Időkeret részei: Az egész napos iskolai nevelés-oktatást az adott évfolyamra meghatározott 

kötelező, nem kötelező tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében kell 

megszervezni, biztosítva az egyéni foglalkozások megtartását szolgáló időkeretet (e 

tekintetben teljes az egyezés az iskolaotthon normái vonatkozásában) [20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rend. 19. § (2)]  

- Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében biztosítani kell a segítségnyújtást a házi 

feladatok elkészítéséhez,  

a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon 

tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag 

értelmezési problémájával küzdenek, a felzárkóztatással és a tehetséggondozással 

kapcsolatos feladatok ellátását. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 19. § (3)]  

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában 

a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Megtartsa az iskolai tanórai és egyéb 

foglalkozások, az iskola és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola 

szabályzatainak előírásait,  

A tanórák és a napközis foglalkozások két tanító között arányosan oszlanak el.  

 

A modern oktatási rendszerek egyik fő jellemzője, hogy az iskola mind jobban átfogja a tanulók 

egész élettevékenységét, s ennek jegyében gazdag lehetőségeket biztosít a szabadidő értelmes 

eltöltésére.  

Az iskoláknak mára egy újabb fontos feladata lett, nevezetesen, hogy valamilyen módon 

próbálják vonzó-, az életkori sajátosságokhoz illeszkedő módon segíteni a diákokat abban, hogy 
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szabadidejükben sportoljanak, pihenjenek, játsszanak, és sokféle, az iskolai tananyagot 

kiegészítő ismeretet szerezzenek. Ezért egyre nagyobb szerepet kell vállalnunk a tanulók 

oktatása, nevelése mellett a fennmaradó, azaz a szabadnak tekinthető idő eltöltésének 

megszervezésében is.  

Az egész napos nevelés során a tanulók életkori sajátosságait, fáradságát is figyelembe véve, a 

nap egészére (8.00 – 16.00) elosztva váltják egymást a tanítási órák, a tanulási képességekhez 

igazított tanórákra való felkészülés, a regenerálódást szolgáló szabadidős programok. Ezen 

kívül közösségteremtő erejével kiegészíti a család szocializációs szerepét.   

Célok:  

- óvoda-iskola átmenet megkönnyítése  

- alapkészségek megerősítése  

- egyéni differenciálás lehetőségének megteremtése  

- felzárkóztatás  

- tehetséggondozás   

- az érzelmi élet gazdagítása  

- a tanulók komplex személyiségfejlődése:  

kreativitás 

problémamegoldás 

önkifejezés 

önismeret  

társas kultúra  

  

  

Feladatok:  

- az életkori sajátosságok figyelembe vételével az öntevékenység kialakítása  

- különböző tanulási technikákkal segítse a tanulók felkészítését az órákra, teremtse meg az 

önálló tanulás megfelelő feltételeit  

- változatos foglalkozásokkal (sport, kötetlen és irányított játék, kézműves foglalkozások, 

drámajátékok,  színházlátogatás)  a  gyerekek  nyugalmát  biztosító 

 körülmények megteremtésével, az aktivitás és pihenés megfelelő ritmusának 

kialakításával óvja a gyerekeket a kifáradástól, túlterheléstől  

- járuljon hozzá a szabadidő egészséges és igényes, sokoldalú fejlődést segítő eltöltéséhez  

- fejlessze a tanulói önállóságot, alakítsa ki a gyerekekben az élethosszig tartó tanulás iránti 

igényt, képességet, a változás és a változtatni tudás igényére  

- segítse az egészséges életrend, szokásrend kialakítását  

alakuljon ki egy közösségi szellemet tükröző magatartási forma, melyben szerepet kap az 

egymás elfogadása  

- a kötött tanulási idő, a pihentető szabadidő, az elkötelezett szabadidő periodikus 

váltakoztatása  
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- törekedni kell az élményt adó tevékenységek (ünnepek, köszöntések, versenyek, stb.) 

szervezésére  

Egész napos iskola 1-2. osztályban  

A tanórák az érvényes törvényi kötelezettségeknek megfelelve úgy helyezkednek el a 

napirendben, hogy sem a gyermeki igények (egészségügyi, mentális, testi és szellemi), sem az 

iskola életrendje nem sérül általa.   

A képzés részévé válik az önkiszolgálás, a szabadidő kultúrája, a hagyományőrzés. A 

tantárgyak is és a napközis kötelezettségek is két nevelő között oszlanak meg, akik 

délelőttidélutáni váltásban dolgoznak. Az életkor sajátosságait, az átmeneteket segítendő 

évfolyamonként mód nyílik az órarendek más-más alkalmazására is.  

A felzárkóztatás: Az intézményben működő minden szakszolgálat helyet kap az 

iskolaotthonban (pszichológus, logopédus, fejlesztő- és gyógypedagógus).   

Egyéb:  

- A gyerekek órarendje a tanórák közé iktatott szabadidős tevékenységgel zajlik.   

- a mindennapos testnevelés a szabadidős foglalkozások valamelyikére esik.   

- tehetséggondozást sokirányú tevékenység segíti.   

- Mindezek mellett lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek arra, hogy a rendszerben külső 

kínálatként is megjelenő sport, kulturális foglalkozásokra is eljárjanak.  

Az életrendben rendszeresen zajlanak heti, esetenként havi értékelő foglalkozások. Sok 

lehetőség nyílik az aktuálisan szükséges helyzetek megbeszélésére, ami lehet, hogy csak az 

egyént, máskor meg a közösséget érintik.   

Az önkiszolgálás, a sokféle lehetőségű felelősi rendszer szintén a személyiség sokoldalú 

fejlesztését szolgálja.  

Az iskolakezdés jelentős változás a gyermek és a család életében egyaránt. A mai szülők 

többsége elfoglalt, ezért szívesen választanak olyan iskolát, osztályt, ahol megoldott a gyermek 

egész napos foglalkoztatása. Ez legsikeresebben és leghatékonyabban az egész napos oktatási 

formában valósítható meg.  

  

18. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

18.1. A tanulás általunk ajánlott lépései  

 

- Az előző anyagrész átismétlése  

- A tanári magyarázat visszaidézése  

- Vázlat átnézése  

- Tankönyv anyagának feldolgozása  

- Szabályok, összefüggések megkeresése  
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- A tanultak alkalmazása  

Írásbeli feladatok megoldása  

- Az ismeretek bővítése, kiegészítése  

Ajánlott tanulási sorrend a legkönnyebbtől haladás a legnehezebb felé és az írásbeli elkészítését 

a szóbeli tanulás előzze meg  

18.2. 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.   

Tartalma, témája szerint:   

– Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó,   

– Tananyaghoz csak részben kapcsolódó,   

– A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt.   

(Technikai, művészeti, környezeti nevelési, gazdasági, stb.)  Produktuma 

alapján:   

– Tárgy, modell, játék   

– Írásmű, album, újság, kötet   

– Színpadi előadás, videofelvétel,   

– kiállítás   

– Rendezvény, kirándulás  – Nyilvános vita, tárgyalás   

– Fentiek kombinációja, stb.   

Lehetséges értékelési szempontok   

– Munkavégzés, véleményalkotás önállósága   

– Együttműködés foka   

– Saját ötletek   

– Önbizalom   

– Dominancia   

– Vitakészség   

– Megalapozott ítéletalkotás   
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– Kitartás   

– Bírálat feldolgozása   

19. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az 

ismeretek számonkérésének rendje  

19.1. Felmérések típusai  

- Diagnosztikus felmérés   

Célja: Annak feltárására irányul, hogy a tanulók milyen szintű előzetes ismeretekkel, 

kompetenciákkal rendelkeznek, képességeik és készségeik milyen fejlettséget mutatnak. Ennek 

ismeretében fogalmazzuk meg a következő pedagógiai fokozat céljait, irányait.   

Várható hatása: Segíti a pedagógiai munka tervezését, elsősorban a differenciálás szempontjainak 

kialakítását, pótlásra kerülnek fontos ismeretek.   

Formája: év eleji felmérés   

Alkalmazásának köre: munkaközösségi szinten szabályozott  Értékelés: 

Százalékos kimutatás   

- Formatív felmérés   

Célja: Fejlesztő célú beszámoltatás a tanulási folyamatban való előrehaladásról.   

Várható hatása: Lehetővé teszi az elsajátított ismeretek mélységének és stabilitásának 

megismerését, megmutatja a további fejlődéshez szükséges korrekciót.   

Formája: tanév közben felmérés   

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, szükség szerint  Értékelése: 

érdemjeggyel, 1-5 fokozatú skálával   

- Tanév közbeni írásbeli tematikus dolgozat   

Célja: Egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz eredményességéről, hatékonyságáról ad képet. 

A tanított ismeretek, kompetenciák számonkérését szolgálja.   

Várható hatása: Elősegíti a tantárgyi ismeretrendszerek megszilárdulását. Segíti a tanulók 

önértékelését, az egyes tanulót a csoporthoz viszonyított teljesítménynek megismerésében, segíti 

a tanári értékelést.   

Formája: témazáró dolgozat   

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia, a tantárgy sajátosságai szerint   

Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával   

- Tanév közbeni írásbeli felelet   

Célja: A tanulók teljes, vagy annál kisebb körében íratott írásbeli felelet. Egy-egy tananyagrész 

(lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja.   

Várható hatása: a folyamatos tanulást ösztönzi, segíti egy-egy tanuló ismeretekben való 

előrehaladásának ellenőrzését.  Formája: írásbeli felelet   

Alkalmazásának köre: szaktanári kompetencia   

Értékelése: érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával   
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- Tanév végi szummatív felmérés   

Célja: A tanulást lezáró, a végállapot eredményeit tükröző lezáró - minősítő felmérés. Globális 

képet ad a követelmények teljesítéséről.   

Várható hatása: a NAT és az iskolai dokumentumok által rögzített követelményekhez képest ad 

képet a tanuló tudásáról.   

Formája: tanév végi felmérés   

Alkalmazásának köre: Az év végi osztályzat kialakításában súlyozott szerepe van.   

Értékelése: szövegesen és érdemjeggyel, 1-5 fokú skála alkalmazásával   

19.2. A szummatív méréshez használt tantárgytesztek 

 

- tanár által készített mérőeszköz   

- standardizált mérőeszköz   

- tudásszintmérő tesztek   

- feleletválasztó tesztek   

- feleletalkotó tesztek   

- képesség- jellegű tudás mérésére alkalmas feladatok   

 

19.3. Az írásbeli beszámoltatások rendje 

   

Az írásbeli beszámoltatás biztosítása a tanítási-tanulási folyamatban való folyamatos 

előrehaladást, vegye figyelembe a tanulók felkészülésének sajátosságait. (felkészülési idő, 

napirend, órarend, napi terhelés, váratlan esemény stb.)   

Egységes eljárások: (2. évfolyamtól - 12. évfolyamig)   

- Az év eleji diagnosztikus felmérés ideje: az új tanév 1. és 2. hete.   

- A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját 

legalább egy héttel hamarabb köteles a tanulókkal közölni.   

- A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható.   

- Az írásbeli munkákat a szaktanár a megírást követő 2 héten belül köteles kijavítani, a tanulók 

és a szülők számára azt érdemben értékelni.   

- A szóbeli feleletek érdemjegyeit azonnal közölni kell a tanulókkal - és még azon a napon be 

kell írni az ellenőrző könyvbe és a naplóba is;   

- Félévente - az óraszám függvényében - legalább 2 jegy megszerzésének lehetőségét kell 

biztosítani minden tanulónak,   
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- Érdemjegyet adni csak az órai teljesítményért illetve a tananyaggal összefüggő tanórán kívüli 

tevékenységért - házi feladat, kiselőadás, verseny, stb. - lehet. A tantárgyi jegyek nem 

használhatók közvetlen fegyelmezési eszközként.   

- Egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy héten legfeljebb 4 témazáró dolgozat íratható.   

- Adott napon előnyt élvez az írásbeli beszámoltatás megíratásában a heti egy órás tantárgyat 

tanító szaktanár.   

- A tanulónak joga van a dolgozatát és annak értékelését megismerni, és indokolt esetben a 

dolgozata értékelésével kapcsolatban - kulturált formában - kifogást tehet, melyre a tanár 

köteles válaszolni. Egyetértés hiányában az igazgatóhoz panasszal fordulhat.   

- Mind a szóbeli, mind az írásbeli beszámolások követelményeit, értékelési szempontjait a 

tanulókkal előzetesen ismertetni szükséges. Fontos, hogy a pedagógusok biztosítsanak 

tantárgyukban javítási lehetőséget a tanulóknak.   

- A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti az elektronikus 

ellenőrzőn keresztül. Az tájékoztató füzet és ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek, beírását pótolja.   

 

20. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és 

szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai  
 

Az otthoni házi (napközis és tanulószobai) feladatok adásával célunk, hogy a tanulók 

képességeihez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási 

technikákat, a tanult ismereteket önállóan rögzítsék, a rendszerek tanulásra neveljük őket.  Az 

otthoni felkészülésben előírt idő tekintetében figyelembe kell vennünk, hogy iskolánkban az alsó 

tagozaton egész napos iskolai rendszer is működik, a felső tagozaton pedig tanulószoba áll a 

gyerekek rendelkezésére.  

 

A tanulási hét alatt figyelembe vesszük az egyenletes terhelést. A napközis és tanulószobás 

rendszerben a pedagógus által munkaidő alatt ellenőrizhető írásbeli házi feladat-mennyiséget 

jelölünk ki.   

Az ajánlott időtartam esetenként változhat, de kerüljük a rendszeresen hosszabb tanulási időt. Azon 

felsősök számára, akik a tanulószobát nem veszik igénybe a fent írt javasolt időtartamok az 

irányadóak. Ugyanez vonatkozik a nem egész napos iskolába járó alsósokra. A tanulók 

túlterhelésének elkerülése végett javasoljuk:  

- A hétvégére és tanítási szünetekre kijelölt otthoni feladatok lehetőleg ne haladják meg azt a 

mennyiséget, amelyet a szaktanár egyik tanóráról a másikra, hétköznap fel szokott adni.  

- Szorgalmi, vagyis nem kötelező jellegű feladat adása lehetséges.  
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20.1.Tanulószoba  

 

A felső tagozaton és a nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozat 5-8. évfolyamán, az igények alapján, 

tanulószobát működtetünk. A rendszeres napi foglalkozás a gyermekek tanulmányi 

eredményeinek előmozdítását, a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatását, 

korrepetálását tűzte ki fő céljául. A foglalkozásokon az írásbeli házi feladat elkészítésén túl a 

gyerekek segítséget kapnak a szóbeli lecke elsajátításához és különböző tanulási technikákat 

ismernek meg.  

 

20.2. Napközis tevékenység  

 

A napközi otthon célja, feladatai  

- A napközi otthon tanulóinak a tanuláson kívüli időben otthont nyújt, biztosítja 

felügyeletüket, ellátásukat, gondozásukat. Napközben helyettesíti, kiegészíti, pótolja a 

családi otthont, a család nevelő-gondozó munkáját. Az ellátással, gondozással együtt a 

napközi otthoni nevelés feladata a gyermek minden oldalú, harmonikus fejlődésének 

elősegítése. Nevelési célkitűzéseit és nevelőmunkájának tartalmát meghatározzák 

katolikus iskolánk nevelés-oktatás céljai és a családi, óvodai, iskolai nevelés eredményei 

és együttvéve mindezek továbbfejlesztése.  

- A katolikus iskola, mint keresztény iskola délutáni nevelő és oktató munkájában folytatja, 

és sajátos jellegében kiegészíti a keresztény világlátás alapján álló pedagógiai munkát.  

- Fontos, hogy a napközis nevelőink rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek révén 

a műveltséget és a kultúrát a keresztény hit és világlátás alapján mutassák be a tanulóknak. 

Ezt a feladatot segíti a személyes keresztény meggyőződés, ezáltal lesz hiteles a bemutatás, 

összhangot kell teremtenünk a hit és a kultúra, valamint a hit és az élet között.  

- Célunk, hogy a napközis munka minden területére hasson ki a katolikus világszemlélet.  

- Az iskolai műveltséget meghatározó kulcskompetenciák közül felértékelődik az egyén 

tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában formálódik. Ezért az anyanyelvi, idegen-nyelvi, kommunikáció, 

a matematikai, természettudományos, digitális kompetencia mellett a napköziben a 

legfontosabb a hatékony, önálló tanulás képességének kialakítása, fejlesztése  

- A közösségi nevelés a napközi otthoni nevelésünk központi eleme; módszer, forma és 

eszköz; segítségével fejleszti ki a gyermekben azokat a tulajdonságokat, képességeket és 

törekvéseket, amelyek a társadalomban való aktív beilleszkedését indítják. Cél és feladat a 

közösség kialakítása, nevelőink a csoportból szervezett, tudatos pedagógiai tevékenységgel 

tegyék elevenné, vonzóvá az együttlétet. Kiemelt feladatunk, hogy minden veszélyeztetett 

gyermek helyet kapjon a napközi otthonban és a hiányzó vagy hiányos családi nevelést 

pótolja számukra.  
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- Az egészséges életre nevelés célja és feladata, hogy a gyermekek egészségét megvédje és 

a betegségeket megelőzve, tervszerűen elősegítse testük és szellemük kiegyensúlyozott 

fejlődését, elsajátítsák a személyi és a közösségi higiénia szabályait, az egészségkultúrában 

tudjanak tájékozódni, életrendjük, életmódjuk kialakításának egyik vezérmotívuma 

egészségük fejlesztéselegyen.  

- A munkára nevelés céljai találkoznak az erkölcsi nevelés és az egészséges életmódra 

nevelés céljaival. A napközi otthonos nevelés feladata a munkaalkalmak és a tényleges 

munkák megfelelő szervezésével együtt a munka megszerettetése, ennek révén a 

munkaerkölcs fejlesztése.  

- Sajátos célja munkánknak, hogy a különböző hátrányos családi környezetből származó 

műveltségi különbségeket kiegyenlítse. Biztosítjuk a szervezett tanulási lehetőséget, ahol 

segítséget kapnak a helyes tanulási módszerek kiválasztásához, gyakorláshoz és a tanult 

ismeretek felhasználásához. A napközis gyerekek folyamatosan élhetnek az ismeretszerzés 

forrásaival: lexikonok, segédkönyvek, antológiák. Nem jelent kisebb feladatot a kulturált 

magatartás és az esztétikus beszéd gyakoroltatása, megtanítása. - Célunk, hogy napközis 

tanítványainkban kialakítsuk a szabad-idő örömteli, kulturált eltöltésének igényét. 

Élménynyújtó foglalkozások kezdeményezésével, szervezésével, megfelelő választási 

lehetőségek teremtésével segítjük a szabadidő kultúra megalapozását.  

- Tanulóink az eltérő családi környezet miatt különböző alaphelyzetekből indulnak, 

otthonról különböző ösztönzést hoznak magukkal. A napközis munka során sok 

lehetőséget nyújtunk a felzárkóztatáshoz, alkalmazzuk az egyénekre tervezett differenciált 

módszereket.  

- A sokirányú művelődési érdeklődés felkeltése érdekében élő kapcsolatot alakítunk ki az 

iskolai, városi könyvtárral, művelődési házzal, múzeumokkal, zeneiskolával, 

filmszínházzal, kiállítótermekkel, sportintézményekkel stb.  

- Nagy gondot fordítunk a környezeti nevelés kérdéseinek megoldására elmaradhatatlan 

feladat számunkra a környezettel kapcsolatos, iskolában megszerzett ismeretek 

megszilárdítása és kiegészítése.  

- A gyermekek között az eldurvulás, az erőszakosság, az agresszió, a neveletlenség jelei 

meglehetősen gyakoriak, ezért a napközi otthoni gyerekek viselkedés kultúrájának 

fejlesztése is fontos célunk és feladatunk. Az illemtan tanulásában és gyakorlásában a 

napközi otthon lehetőségei sokrétűek.  

- Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a 

pozitív késztetést, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretet 

értjük.  

- Fontos célunk és feladatunk a magyar hagyományok ápolása, az elfelejtett népi szokások 

és hiedelmek megismerése.  

Tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel (1-4 évfolyamok), ha 

ezt a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik. Alapkövetelmények a napközi otthoni 

nevelőmunkában  
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- Folyamatosan figyelemmel kísérjük tanulóink fejlődését a tanulás és a társas kapcsolatok 

vonatkozásában, szorosan együttműködve az osztálytanítókkal. Szoros kapcsolatot tartunk 

a gyermekek családjával: fogadóórákon, szülői értekezleteken, családlátogatásokon stb. 

beszéljük meg a gyermekkel kapcsolatos kérdéseket.  

- Megismerjük gyermekeink személyiségét, hogy a közösségek egyenértékű tagjaként 

egyéni képességeit, pozitív tulajdonságait maximálisan kibontakoztathassa.  

- Gyermekeinket arra neveljük, hogy az egymás iránti toleranciát, az udvarias magatartást, 

a megfelelő viselkedési kultúrát, konfliktuskezelő képességüket tudatosan fejlesszék 

önmagukban.  

- Gyermekeinkkel igyekszünk elsajátítani a mások és önmagunk elfogadásának, az 

önismeretnek és az önképzésnek a képességét. Pozitív jellemvonásaikat erősítjük, így 

erkölcsi normarendszerük kialakítását segítjük elő.  

- Arra törekszünk, hogy a tanulók szerezzenek tapasztalatot a közösségért, illetve a közösen 

végzett munka értékelésében, elismerésében.  

- Megismertetjük és igyekszünk megértetni gyermekeinkkel a körülöttünk zajló élet 

valóságát, hogy tudjanak a létező problémákról.  

- Gyermekeinket fogékonnyá neveljük a katolikus értékrend közös kialakítását célzó 

törekvéseinkre.  

- Biztosítjuk az otthonérzetet, a családi hangulatot, derűs, optimista légkört. Törekszünk a 

gyermekek alapvetőérzelmi-lelki szükségleteink kielégítésére: a szeretet, az odatartozás, a 

védettség, a bizalom, a megbecsültség, a közösséghez tartozás szükségletével együtt a 

gyermekek fejlődésével fokozódik az önállóság szükséglete, én tudata, önálló akarat és 

cselekvésszükséglete, igénye az értékelésre és elismerésre.  

A szokások kialakítását egységes, egymásra épülő szokásrend alapján végezzük. Törekszünk arra, 

hogy valamennyi csoportban azonos követelményeket támasszunk. Apró lépésekre bontva, 

életszerű követelményeket állítunk fel, egységesen értelmezzük, megtartásukat következetesen 

megköveteljük, ennek eredménye a szokásrend.  

Az étkezés megfelelő körülményeit, az iskola ebédlőjében, kulturált körülmények között tudjuk 

biztosítani diákjainknak. Az ebédlő életét az ebédeltetés rendje szabályozza, amelyet minden 

tanévelején, az órarend ismeretében közösen állítunk össze. Az étkeztetés nem csak biológiai 

szükségletet elégít ki, hanem nevelési alkalom is a kulturált étkezés szokásainak kialakításában 

megismertetjük és gyakoroltatjuk az ide vonatkozó illemszabályokat, megköveteljük az étkezési 

felszerelések helyes használatát.  

Arra törekszünk, hogy  gyermekeink  rendben tartsák a közvetlen környezetüket, 

felszerelésüket, iskolai környezetüket megfelelően használják (takarékosság, tisztaság, 

rongálások elkerülése).  

Biztosítjuk, hogy a gyerekeknek legyen alapvető ismerete a helyes közlekedésről, balesetvédelmi 

szabályokról. Ennek érdekében a délutáni szabadidős tevékenységek közé beépítjük a közlekedési 

ismeretek életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati szabályainak elsajátítását.  
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21. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak évfolyamokra megfogalmazott követelményrendszerének 

teljesítése a továbblépés feltétele. 
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III. A Páli Szent Vince  Katolikus Óvoda pedagógiai programja  

  

 

 

 
 

„EGYÜTT AZ ÚTON”  
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Bevezetés  

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran 

kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára 

fokozatosan föltárul.   

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a 

nevelőmunkát segítők) élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét.   

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig 

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

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek.   

Az óvodai nevelés Óvodai nevelés országos alapprogramjával harmonizálva a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben 

tartásával. oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas 

nevelésben.  Az óvodás gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem illeti meg.   

A keresztény nevelés alapja a Biblia, amelyben Isten szólt:  

„Teremtsünk embert képünkre és hasonlatosságunkra…” Ter 1,26 

Ez az Isten végtelen szeretete és lehetősége a fejlődő embernek. Az ember nyitott a végtelenre, 

egyszeri és megismételhetetlen személy. Képes megismerni és alakítani önmagát és a világot, 

Istentől rendelt feladata, hogy kibontakoztassa azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten a 

teremtéskor neki ajándékozott.  

Az ember élete kezdetétől különböző fejlődési szakaszain keresztül felmutatja azokat a fejlődési 

szakaszokat, érvényesülni akaró képességeket, amelyek lassan öntudatra ébresztik. Fejlődése 

során tapasztalja meg önmagát, a többi embert, természeti környezetét. Fokozatos öntudatra 

ébredése során fedezi fel személyi szabadságát, s az ezzel járó felelősségvállalást. Testi, lelki, 

szellemi fejlődése tárja fel léte, élete értelmét és célját: egyéni, Istentől kapott ajándékainak 

kifejlesztését embertársai javára, s ez által Isten szeretetének felragyogtatását a teremtett világ 

számára.  

A katolikus óvoda küldetése  

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,…Íme, én veletek vagyok minden nap 

a világ végéig”. (Máté 28,19-20)  

   

A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé:  

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 

kezdenie.   

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az 

üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen meg van az igény, hogy 
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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 intézmények 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.   

A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés és a tanulás megalapozása 

folyik. A katolikus óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettségig nevelő intézmény. A 

gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári 

évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti tankötelessé, 

válik. (LXXIX.tv.6§., 24§. 2. ill. 1. bek.)  

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében felismerve 

az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja 

megvetni. (Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután ráépülhet 

a hit.)  

 A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus óvoda remélhetőleg egyre több embert 

segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon 

családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetekből érkező 

családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat.  

A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé  

Az Egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 

krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat, amelyek kiemelkedő 

segítséget nyújtanak a szülőknek a nevelési feladatuk teljesítésében.” 2  

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

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

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus óvoda is pedagógusfüggő. Céljait csak 

akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, sőt a nevelő munkát segítő dolgozókat is áthatja a 

katolikus küldetéstudat.   

Hangsúlyozni kell, hogy óvodánk nem csupán keresztény intézmény, hanem azon belül 

katolikus lelkiséggel és szellemiséggel is kell, hogy rendelkezzék.  

 Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia is!  

A katolikus óvoda küldetése a gyermek 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 gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és 

hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell és megvalósulásában 

segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket kifürkésznie, a tapasztalatokat 

környezetéből szívja magába. A vele kapcsolatban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet 
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teremtsenek a gyermek köré, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, és utat 

nyisson Isten szavának.  

„Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jeremiás 31,33)  

 

A Páli Szent Vince katolikus óvoda küldetésnyilatkozata:  

Olyan keresztény óvoda, ahol családias hangulatú, érzelmileg meleg, biztonságos, egészséges 

környezetben otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny, kiegyensúlyozott, a hit felé nyitott 

emberkék élik boldog, élményekben gazdag gyermekkorukat. Ahol az óvodai élet 

mindennapjait az önfeledt, szabad játék, a művészetek és hagyományok, az Isten és emberek 

iránti önzetlen szeretet szövi át.  

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 hozta létre 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.”  

A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre 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- tehát 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;  

  

A Páli Szent Vince Katolikus Óvoda nevelési programjának elkészítésekor figyelembe vettük:  

 az új Köznevelési Törvényt  

 a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját;  

 az Egyházi Törvénykönyv idevonatkozó részeit;  

 a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részeit;  

 a nevelési – oktatási intézmények működéséről szóló rendelet;  
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 a nevelési–oktatási intézmények kötelező eszközjegyzékéről szóló rendeletet;  

 a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét  

 a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét  

 

1. Isten gyermekei, katolikus óvodakép  

  

Katolikus gyermekkép  

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, 

hogy mindenki egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljön, a meglévő 

hátrányai csökkenjenek. Az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai 

értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.  

 „A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. 

Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények 

szerint kell belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől 

származik, érték, mert halhatatlan lélek lakik benne.” /dr. Marczell Mihály/  

Keresztény szemlélet hatja át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit.  

A gyermek a jövő számára bontakozó élet, melynek egy része jól látható.  

A lélek rejtett életerőinek megismerésével a gyermekben lappangó hajlamokat fel kell kelteni. 

Ebben a keltegető munkában helye van a magvetésnek és a gyomlálásnak is. A lélek tökéletes 

kifejlődése akkor valósul meg, ha új és új adatokkal gazdagodik, és feltárulnak a gyermek 

sajátságai.  

Gyermek világa fejlődésre teremtett világ. A gyermek fejlődése során a dolgok egészét 

szintetikusan fogja fel. Minden, ami a környezetében megjelenik, hatással van rá. Élete első 

szakaszában a tapintás, ízlés, szaglás, majd hallás, látás, s később az ember kritériuma, a beszéd 

és az alkalmazkodó képesség segíti a megismerő tevékenységében.  

A gyermek a pszichikus világot is észleli és érzékeli, átél olyan mélységeket, melyek szemmel 

nem láthatók. Ahhoz, hogy én tudata fejlődjön, szüksége van a környezete reakcióira, a szociális 

tükörre. Környezetével való kölcsönhatásra van szüksége ahhoz, hogy tudja, hogy ő van.  Élete 

első éveiben a testi és lelki fejlődése szinte párhuzamos. A kívülről felé áramló elvárás, a 

szeretet, a figyelem, az öröm, a béke kedvezően hat a saját ritmusa szerinti fejlődésre. 

Környezete mintáit, normáit megismeri, elfogadja, és lassan beépíti saját személyiségébe. Az 

óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti:  

- A megfelelő személyi és tárgyi környezettel,  

- A vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével,  

- Az egészséges életmód alakításával,   

- A környezettudatos magatartás alakításával,  

- Az érzelmi neveléssel,  

- A szocializáció biztosításával,  
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- Az anyanyelvi neveléssel,  

- Az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott értelmi 

fejlesztéssel,  

- A testi és lelki szükségletek kielégítésével.  

  

Katolikus óvodakép  

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló 

nevelési intézmény, amely segíti a családi nevelést. Biztosítja az óvodáskorú gyermek 

fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.   

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az óvoda 

közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével 

hozzájárul a gyermekek környezettudatos magatartásának alakulásához. A katolikus óvoda is 

arra rendeltetett, hogy a teljes ember kiformálásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény 

világszemlélet szerint igyekszik elérni. Az óvoda azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más 

fokon – az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben. Ezért az 

evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, és egyúttal végső céllá.  A 

katolikus óvoda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a 

szeretet és a bizalom. Ezek mind megkívánják a nevelő állandó jelenlétét, mely az együttlét 

vidám, bensőséges légkörében biztosítja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlődését. Az 

igazi jelenlét közös tevékenységre, játékra, párbeszédre motivál. Ezeken keresztül tapasztalja 

meg a személyére irányuló tiszteletet, elfogadást, szeretetet, és megbecsülést. A nevelés 

lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéniségének 

kibontakoztatását.  

A katolikus óvoda épít népének keresztény értékeire, hagyományaira, és átörökíti azokat a 

gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába.  

A katolikus óvoda az Egyház kis része. Átlépi saját népének határait, s mivel minden embert 

testvérként él meg, segíti a másság, a kisebbségi önazonosság érvényesülését.  

A katolikus óvodai nevelésben kiindulópont:  

A gyermek a család és a pedagógus számára Isten ajándéka.  

Embereszménye: Krisztus mértéke szerinti élet alapozása  

Történeti áttekintés  

Óvodánk Kapuvár központjában helyezkedik el közvetlenül a katolikus iskola 

szomszédságában. A kapuvári egyházközösség 2008-ban ajándékozta az épületet a Győri 

egyházmegyének. Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr is támogatta az iskola régóta áhított 

óvodájának létrejöttét a nehéz gazdasági körülmények ellenére is.    

A 2008-ban megüresedett plébánia épülete az átalakítási és felújítási munkák után katolikus 

óvodának ad helyet. A kapuvári és a környékbeli keresztény emberek nagy örömmel fogadták 

az óvoda létrejöttét. 2009 szeptemberében megnyílt óvodánkban három csoport működésére 
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lesz majd lehetőség, maximum 75 fővel. Az óvodapedagógusok munkáját csoportonként 1 

dajka segíti. A gyermekek étkeztetését az iskola épületében működő konyha segítségével oldjuk 

meg.  

 

Az intézmény védőszentje Páli Szent Vince, a szeretet apostola   

1581. április 24-én született Dél-Franciaországban Pouy-ban, Dax mellett. Tanulmányait Das-

ban, később Toulouse-ban végezte. 1600. szeptember 23-án Châteaul’Eveque-ben szentelték 

pappá. Arra törekedett, hogy gazdasági és társadalmi szempontból is felemelkedjen, ezért 

kapcsolatokra tett szert a legmagasabb világi és egyházi körökben is. Csak 30 éves korában 

Pierre de Berulle áldozópap segítségével jutott el a hit mélységeinek megismeréséhez ez pedig 

a szegények gyakorolt Szent Vince belső életére. Életművét 1617-ben két tapasztalata alakította 

ki. Ekkor Châtillon-les-Dombes-ban plébánosa volt. Itt felismerte a szervezett karitász nagy 

értékét. Hamarosan a Gondi család házi tanítója és káplánja lett. A család Folleville-i birtokán 

a falusi nép vallási tudatlanságával is találkozott. Továbbá azt is felismerte, hogy a vidéki 

papság színvonalát az eredményesebb lelkipásztorkodás érdekében emelni kell. Ezek a 

felismerések arra késztették, hogy 1625-ben megalapítsa a Misszióstársaságot. A Társaság 

célja: missziók tartása által a szegény falusi nép oktatása és a papság mélyreható kiképzése. A 

Társaság anyaháza a párizsi Szent Lázár kolostor lett. Innen származik a Társaság népies neve: 

lazaristák. Emellett felebaráti tevékenysége a karitász is igen elterjedt és eredményesen 

működött. E tevékenységének csúcsa az Irgalmas Nővérek magalapítása, amiben De Marillac 

Lujza hathatósan segítette. Ők világviszonylatban is utolérhetetlenül felkarolták a szegényeket, 

az elhagyatottakat és a betegeket. Vince 1660. szeptember 27-én hunyt el. Az Egyház 1729-ben 

boldoggá avatta és 1737. június 17-án a szentek jegyzékébe felvette. XIII. Leó pápa az egész 

világ minden karitász egyesülete pártfogójává nyilvánította.  

 Gazdag lelkiéletének titkát következő szavai árulják el: Higgyék el, testvéreim, nővéreim, 

higgyék el nekem: Jézus Krisztus tévedhetetlen alapelve ez, melyet önöknek már sokszor 

elmondtam: előbb szívünket kell önmagunktól megtisztítani, majd ezután Isten tölti azt be. 

Akkor maga Isten költözik be és cselekszik. Az alázat az, ami önmagunktól megszabadít, a szent 

alázat.  

A katolikus óvodai nevelés célja  

,,A keresztény nevelés fő és közvetlen célja: együttműködés az isteni kegyelemmel az igazi és 

tökéletes keresztény ember kialakításával.”(XI. Pius) Istenkép kibontakoztatása a gyermek 

lelkében a keresztény pedagógus példája nyomán  

- Feltétel nélküli szeretet  

- A teremtett világhoz való viszony és annak védelme  

- A keresztény állampolgári nevelés  

- A keresztény hitélet gyakorlásának megalapozása:  a keresztény erkölcsi értékek 

elsajátítása  

 viselkedési formák és a felelősségtudat  
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 liturgikus év ünnepei  

  

Az óvodai nevelésben alapelv:  

• a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi,   

• a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a 

keresztény értékrendhez kell igazodniuk,   

• a nevelés biztosítja az óvodás gyermek számára a szabad játékot, e tevékenységen 

keresztül lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását,   

• intézményünk nem vesz részt nemzetiségi óvodai nevelésben. 

  

2. A katolikus óvodai nevelés feladatai   

 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. Ezen belül:   

 a hitre nevelés erősítése,   

 az egészséges életmód alakítása,  

 az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása  

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.   

  

 A hitre nevelés erősítése   

• A katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása;   

• Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben;   

• A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, 

valamint közvetítése a gyermek által a családba;   

• A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során;   

• A Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, 

önzetlenség, figyelmesség fejlesztése;   

• A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete;   

• A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, 

hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.).   

Az óvodánkba járó gyermekek családjai nagyrészt gyakorló keresztények. Nagy örömmel és 

bizalommal bízzák ránk gyermekeiket. Jól tudják, hogy csemetéik hitet sugárzó óvónők és 

dajkák felügyelete alatt töltik napjaikat.  

Gyermekeiket biztonságban tudják a katolikus óvodában, ahol az értékek a szeretet, a hit, a 

jóság, az igazság valóságát élhetik meg.  
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A hit Isten ajándéka, a Szentlélek megnyilvánulása bennünk. Fontosnak tartjuk, hogy olyan 

légkörben nevelődjenek a gyermekek, amely érzelmi biztonságot nyújt. Ebben a szerető, 

elfogadó légkörben éljék meg az összetartozás élményét, s az óvodába lépés idején fogékonyak 

legyenek a hit befogadására, továbbélésére. A vallásos nevelés átszövi az óvodai élet egészét. 

Megnyilvánul a gyermekeket körülvevő felnőttek hiteles életében, az étkezés előtti és utáni 

imádságban, a játékban, de legfőképpen a mindennapos lelki beszélgetések során. A keresztény 

nevelés alapja a Szentírás, amelyben Isten szólt:  

  „Teremtsünk embert képünkre, és hasonlatosságunkra” (Ter.1,26)  

Ez az Isten végtelen szeretete és lehetősége a fejlődő embernek. Az ember élete kezdetétől 

különböző fejlődési szakaszon keresztül tapasztalja meg önmagát, a többi embert, természeti 

környezetét. A hitre nevelés folyamán naponta játékos formában ismerkednek a gyermekek 

Jézus Krisztus személyével, tanításával, cselekedeteivel. Szeretnénk elérni, hogy ezek a lelki 

beszélgetések segítsék elő az óvodánkba járó gyermekek lélekben való növekedését.  

  

Az egészséges életmód alakítása   

               ,,Szeresd az egészségedet, mert ez a jelen.  

                Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.  

                Őrizd szüleid egészségét!-mert a múlton épül fel a jelen és a jövő!”  

                           (Bárczi Gusztáv)  

Célja: A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.   

Az egészségnevelés fő feladata a gyermekek egészségben való megtartása, szervezetük edzése, 

a stressz hatások feldolgozására való felkészítés. Mindez a mindennapos gondozó- nevelő-

oktató munka elválaszthatatlan része, és folyamatos tennivalója. Az egészségnevelő munkában 

a hangsúly tehát az egészséges magatartás kialakítására (fejlesztésre, edzésre, életmód 

alakításra), a betegségek megelőzésre irányul.  

Feladatai:  

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a 

magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlen zsírtartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése  

 A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése  

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása 

 A megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása, egészségmegőrzés szokásainak 

kialakítása, betegségmegelőzés;   

 Étkezési kultúra alakítása, erősítése  

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  
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 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. A 

környezettudatos magatartás kialakításának fő színtere az óvodában, külső világ 

tevékeny megismerése, mint tevékenységforma. Ez olyan nevelési folyamatot jelent, 

mely valamennyi nevelési területre kiterjed, azokkal kölcsönhatásban van. Komplex 

tapasztalatszerzés, mely egységben mutatja, érzékelteti azt, ami a valóságban is 

egységesen érzékelhető.  

 Az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása  

 Egészséges és biztonságos környezet biztosítása  

 Lelki egészség megóvása, mentálhigiénés szemlélet kialakítása   

 Korszerű táplálkozás biztosítása   

 Higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása;   

 Megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, 

lelki nevelési feladatok ellátása.   

Minden gyermek, aki gazdasági, vagy erkölcsi okok miatt egészen fiatalon kikerül az Isten által 

ajándékozott fészek melegből, a családból, fokozott türelmet, és törődést igényel. A gondozás 

során fokozatosan alakítjuk ki a higiéniai szokásokat, a testápolást, valamint a helyes napirend 

folyamatát, rendszerét. Kiemelt feladatok a gondozás közben: összehangoltság, sürgetésmentes 

munka, kommunikáció, érzelem nyilvánítása.  

Testápolás keretében alapozzuk meg a gyermek tisztaság igényét, és az egészségügyi szokásait. 

Ebbe a kategóriába tartozik a mosakodás, a kéztörlés, a fogmosás, a fésülködés, a zsebkendő és 

WC használata. A gyermek utánzási hajlama lerövidíti a szokássá válás folyamatát. A szokások 

elsajátítása folyamán kialakulnak egészséges életmódbeli készségei, jártasságai. Testi 

szükségleteinek felismerése, kielégítése hozzájárul a derűs, félelemmentes közérzethez. A 

gyermekek edzettségét változatos tevékenységekkel biztosítjuk. A folyamatos és rugalmas 

napirend kialakításával biztosítjuk a helyes életritmust.   

Táplálkozás, étkezés:  

A kulturált étkezési szokások kialakítása, erősítése, betartása mellett hangsúlyozott a figyelem az 

ételek tiszteletére, az érte mondott hálára. Az óvodában töltött idő során igyekszünk biztosítani a 

gyermeki szervezet számára azokat a nyomelemeket, amelyek a test egészséges fejlődéséhez 

elengedhetetlenül szükségesek. A szülők segítségével a mindennapi gyümölcs-, és 

zöldségfogyasztást próbáljuk megoldani. Fontosnak tartjuk a megfelelő mennyiségű folyadék 

bevitelt, ezért a csoportszobákban folyamatosan gondoskodunk a friss innivalóról. Igyekszünk 

ételt megismertetni, elfogadtatni a gyermekekkel, tiszteletben tartva egyéni szükségleteiket. A 

korszerű táplálkozást szorgalmazzuk. A különösen magas cukortartalmú ételek és italok 

fogyasztását mellőzzük, iskolánk konyháján figyelik a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

csökkentését, a tejtermékek fogyasztásának ösztönzését.  Fontos az esztétikus terítés és a 

kulturált étkezési szokások betartása. 
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Öltözködés:   

Megfelelő ruházat a test védelmét szolgálja az időjárás változásával szemben. A gyermek 

önállóságát, ízlésvilágát az öltözködéssel is tudjuk formálni. Réteges öltözködésre szoktatással 

elkerüljük a gyermek meghűlését. Életkoruknak megfelelően sajátítsák el az önálló öltözködést. 

Óvodánkban váltó cipőt használunk, figyelünk arra, hogy lábukon tartós, csúszásmentes lábbeli 

legyen. Korukhoz igazodva tanuljanak meg önállóan öltözködni. Ruhájukat, szekrényüket 

tartsák rendben.  

  

Mozgás, testedzés:  

A mozgás fejlesztése fontos helyet foglal el az egész személyiség alakításában, hat a szervezet 

működésére, meghatározza a vérkeringést, a légzés és emésztőrendszer tevékenységét, fokozza 

az anyagcserét, elősegíti a központi idegrendszer fejlődését. Testi képességeik fejlesztése 

érdekében sok szervezett mozgást iktatunk napirendjükbe. A mindennapos frissítő mozgást az 

időjárástól függően a szabadban végezzük. Kéthetente a nagycsoportosok szivacskézilabda 

foglalkozáson vesznek részt. Az udvaron annyit mozognak, amennyire egyénileg igényük van. 

Az óvónő ehhez ötleteket ad, bíztatja, segíti a gyermekeket. A harmonikus, összerendezett 

mozgás fejlődését elősegíti. A jól szervezett séták, kirándulások is a mozgásigény kielégítését 

szolgálják.  A mozgásigény figyelembevételével folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció. 

Tartózkodás és tevékenykedés a szabadban; Lehetőség szerint a nagycsoportosok részt vesznek 

a Vízhez szoktatási programban.  

Pihenés, alvás:  

A délutáni alvás, pihenés a gyermek egészséges fejlődését biztosító napirend része a megfelelő 

fejlődésükhöz, testi-pszichikai tartásukhoz, alkalmazkodásukhoz feltétlenül szükséges. A 

kellemes pihenést a kiszellőztetett, portalanított csoportszobák szolgálják. A nyugodt alvás 

biztosítéka a megfelelő fektető. A lefekvés előtti mese, a halk óvónői ének, csendes zene 

nyugalmat biztosítanak. A pihenés, alvás alatti nyugalmat fenn kell tartani, de nem szabad 

erőszakolni az alvást, és a mozdulatlanságot. A nehezen alvó gyermek pihenését szeretettel, 

türelemmel kell biztosítanunk.  A gyermek akkor alszik eleget, ha felkeltés nélkül ébred fel, 

ezért a napirend összeállításánál figyelembe kell venni a csoport igényét, életkorát.  

   

Az érzelmi nevelés, az erkölcsi, és az értékorientált közösségi nevelés  

,,Az emberben az érzelmek hamarabb fejlődnek, mint az értelem, tehát előbb szeretünk, mint 

gondolkodunk. Amilyenek azok az emberek, akiket szeretek és becsülök, amire ők tanítanak, 

az leszek én, azt fogom hinni.” (Brunszvik Teréz)  

Óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodába érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, 

kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Célja: A gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a 

közösségen belül, a csoport normái alapján.  
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Feladata  

 Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 

beszoktatástól az óvodáskor végéig 

 A gyermek-gyermek, a gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt (alkalmazotti közösség) 

kapcsolatának pozitív attitűdje. 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének 

fejlődését, éntudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek, 

  Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, 

erősítése a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése érdekében. 

 Közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása 

 A teremtő Isten gondoskodásának megélése 

 Az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása;  

 Az állandó értékrendjének megtartása, a gyermekek szociokultúrájának fejlesztése, a 

helyes magatartás, a helyes viselkedés elsajátítása, a példamutató, együttműködő, az 

újra nyitott, szakmailag képzett nevelőközösséggel.   

- Türelem, szociális érzékenység, szolidaritás, igazságosság formálása;   

- Az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések 

segítése;   

- A bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése;   

- Az önfegyelem, fegyelem udvariasság elsajátíttatása;   

- Szokás- és normarendszer megalapozása;   

- Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és 

tisztelete;   

 A természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való 

rácsodálkoztatás, mindezek megbecsülésére nevelés; 

- Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása, a szülőföldhöz való 

kötődés alapozása;  

- Az egyházi, világi ünnepek megélése 

- A nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, 

a szülőföldhöz, és a családhoz való kötődés megalapozása  

 A kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű), 

nehezen szocializálható valamint kiemelkedő képességű gyermekek elfogadó szeretete, 

szükség esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével. A gyermekek 

habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakvéleménye. Az óvodai nevelés/fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az 

aktív nyelvhasználat és kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és 

észlelési funkciók, valamint a vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi 

élet fejlesztése, speciális eszközök és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos 

fejlesztési formában. A speciális nevelés keretében biztosított fejlesztés segíti az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. A gyermek fejlődéséről a szülőket 

folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a szülőkkel való együttműködés 
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keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg. Az integráltan fejlesztett 

gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság 

javaslatot tesz. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:  

– a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti;  

– a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg;  

– terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják.  

Az óvodáskorú gyermek személyiségén belül legmeghatározóbban az érzelmek dominálnak. 

Az „én” tudat fejlődésének ismerete igen fontos, hogy az agresszív önérvényesítő magatartástól 

képesek legyünk eljuttatni a gyermeket az önmagát a teljesítményen keresztül történő 

önérvényesítéshez. A kisgyermek korai életszakaszában szerzett benyomások szeretetteljes 

támogatások, védettség élmények a gyermek biztonságérzetét erősítik. A katolikus pedagógia 

példája Jézus Krisztus, aki jelenlétével, életének példájával, tetteivel győzte meg az embert 

arról, hogy minden állapotában és helyzetében szereti. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az 

óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend vegye körül. Az óvoda feladata annak a 

légkörnek a megteremtése, amely kielégíti a gyermek szeretetigényét, elfogadja olyannak, 

amilyennek a Teremtő alkotta. A teremtő Isten gondoskodását megélik. A kézen fogott, vezetett 

gyermek megérzi, hogy ő a fontos, s ez által olyan biztonságot él át, amely érzelmeit erősíti, s 

nyitottá teszi környezete számára. Az óvodába lépést megelőzően meglátogatjuk a családokat, 

hogy megismerjük a gyermeket, és az őt, körülvevő környezetet. Az ott szerzett tapasztalatok 

átsegítik és megkönnyítik a beszoktatás nehézségeit, és elősegítik a pozitív töltésű érzelmi 

kapcsolatok kialakulását. (óvónő-gyermek, gyermek-gyermek).   

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi 

alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. 

Az óvónő elvárásai és a társaktól való visszajelzés együttesen segítik elő pozitív 

magatartásformák kialakulását. Rácsodálkoztatjuk a gyermeket a környezetben rejlő 

szépségekre, és kialakítjuk ezeknek tiszteletét és megbecsülését. A katolikus nevelés alapja a 

közösség. A gyermek óvodába lépésével egy tágabb közösség kapuját lépi át, melyben jelen 

vannak társai, szülei, nagyszülei, a plébánia közösségét alkotó hittestvérek is. Boldog az a 

gyermek, aki már ilyen közösségi háttérrel lépte át az óvoda küszöbét. Ő egészen otthon van, 

és sok közösségi élménnyel rendelkezik, így a fejlődő gyermek sokszor tapasztalja a felnőttek 

egymás iránti önzetlenségét, segítőkészségét, figyelmességét, kedvességét. A közös élmények, 

tapasztalatok megalapozzák kreativitását, gondolatainak megosztását, a másikra figyelés 

képességét. Erősítik akaratát, kitartását, másokhoz való alkalmazkodását. A közösségi 

együttlétet megélt felnőtt példájával szinte tanítja a gyermeket a különbözőség elfogadására, s 

a másért vállalt felelős, tevékeny magatartás megerősödésére.   

  

 



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   207  

Erkölcsi nevelés, közösségi nevelés   

Az ember legbelsőbb lényét tekintve közösségi. Nagy jelentőségűnek tartjuk a közös 

élményeket nyújtó tevékenységeket. Olyan óvodai életet biztosítunk, amely segít a 

gyermekeknek az erkölcsi tulajdonságok megalapozásában. Együttérzésüket, 

segítőkészségüket, önzetlenségüket, figyelmességüket, valamint akaratukat, ezen belül 

önállóságukat, önfegyelmüket, kitartásukat, feladat- és szabálytudatukat fejleszti. A 

mindennapos lelki beszélgetések során alkalom adódik arra, hogy érintsük a szeretet, az egymás 

megbecsülése, megbocsátás, vigasztalás, barátság témaköröket, a jó és a rossz különbségét. 

Ezeket a napi tevékenység során megtapasztalják, átélik és gyakorolják. A gyermekek 

biztonságérzetét erősítjük, amikor tudatosítjuk bennük, hogy milyen közösséghez tartoznak: 

család, óvoda, egyház. Ezt az érzést közös, családi programokkal kívánjuk elősegíteni.  

Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy feladataink közé tartozik az ünneplés megtanítása úgy az 

óvodások, mint családjaik számára. Arra törekszünk, hogy az ünnepeket érzelmi tartalommal 

töltsük meg, és kiemeljük a mindennapi élet eseményeiből. Az ünneplést elő kell készíteni. Arra 

törekszünk, hogy gyermekeink minél aktívabban vegyék ki részüket az ünnepi 

előkészületekből. Arra próbáljuk rávezetni őket, hogy az igazán értékes ajándék az, ami saját 

magunkból fakad. Ennek nagyszerű lehetőséget nyújtanak az óvodai megemlékezések, 

ünnepek, melyek a következőképpen alakulnak:  

• hagyományos óvodai ünnepek (farsang, anyák napja, nagyok búcsúztatása,)  

• hazafias megemlékezések (március 15. október 23.)  

• egyházi megemlékezések és ünnepélyek (Óvodánk esztendőkörös ünnepei) A 

közösségformálásra nagyon sok lehetőségünk van a szülőkkel együtt végzett programokban 

(pl. zarándoklat, családi kézműves foglalkozás).  

  

Az anyanyelvi fejlesztés és nevelés megvalósítása  

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a 

nevelőközösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése.  

Célja:  

• Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés;   

• A gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése;   

Feladatai:  

 A tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés;   

 A gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés.  A gyermek 

természetes beszédkedvének fenntartása,  

 Beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása; (beszédészlelés, beszédértés, szóbeli 

emlékezet fejlesztése)  

 Szókincs gyarapítása, szófaji gazdagság megalapozása.  

 Folyamatos, összefüggő, tiszta beszédre ösztönzés  
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 Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés elsajátításában alkalmazása  

 Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás támogatása   

 Migráns gyermekek differenciált támogatása a magyar nyelv   

Az anyanyelvi nevelés és a kommunikáció kiemelt jelentőségű a nevelés egész folyamatában. 

Valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló feladat. Sokrétű, árnyalt jelrendszer, 

amelyet a felnőttekhez és társaihoz való viszonyának fejlődése során sajátít el a gyermek. A 

beszéd elősegíti az esztétikai érzék fejlődését, valamint az irodalmi élmények kialakulását. 

Fontos a beszédkapcsolatok elősegítése, amely fenntartja a beszédkedvet a gyermek 

meghallgatására, kérdéseik érvényesülésére, és a válaszok igénylésére törekszik. A beszéd és a 

gondolkodás egymással szoros kapcsolatban áll. A beszéd alakulása során gyarapszik a 

szókincs, fejlődik az anyanyelv szerkesztési ismerete, használata. Olyan komplex folyamat, 

amely megkönnyíti a kudarc nélküli iskolakezdést. Minden gyermek beszédét meghatározza a 

nyelvi környezet, ezért fontosnak tartjuk, hogy az óvoda nevelőközösségének beszédkultúrája 

mintaadó legyen.  

A kommunikációs játékok alkalmazásával párbeszédes helyzetek teremtésével nyílik lehetőség 

a gyerekek beszédkedvének fokozására.  

Beszélgetések kezdeményezésével /pl. a hét első napján meséljék el a hétvégén történt 

eseményeket/, élmények meghallgatásával ösztönözzük szóbeli közlésre gyermekek közötti 

kommunikációra. A drámajátékok, bábozás, dramatizálás lehetőséget nyújt a szókincsbővítésre, 

gazdagítja metakommunikációs ismereteit. Az óvónők differenciáltan foglalkoznak a nyelvileg 

hátrányos helyzetű, fejlesztendő, vagy a kiemelkedően fejlett gyermekekkel.  

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása   

Feladatai:  

 Gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra 

és tapasztalatokra, élményekre építve;   

 Spontán és tervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, 

rendszerezése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása; 

 Tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, kreativitás fejlesztése;   

 Az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek 

alapozása.   

Az értelmi nevelés alapja a gondolkodás, és annak anyanyelven történő kifejezése. A gyermeket 

segíteni kívánó óvónőnek fontos a beszédkedv fenntartása, a gyermek meghallgatása, 

kérdéseire adott válaszban a további motiválás, a gondolkodás, a megismerés vágyának 

ébrentartása, a logikai összefüggések megtapasztalása. Az óvodáskorú gyermeket érő 

ingerhatások a mozgás és a játék, a mozgáshoz társított mondókák, a dalok, a körjátékok 

mindmind alapjai a verbális kommunikációnak. A gyermekek érdeklődésére, kívánságára 

alapozva változatos tevékenységet biztosítunk. Spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek 

tapasztalati úton történő bővítése, rendszerezése elősegíti az értelmi képességek fejlődését 

(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás). A differenciált bánásmódot 
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igénylő (tehetséges, hátrányos helyzetű, képességekben lemaradt) gyermekeket egyéni 

fejlesztéssel, illetve szakemberek bevonásával neveljük. Ebben nagy segítség az óvodában 

dolgozó logopédus.   

Az óvónők példamutató beszéde, beszélőkedve, gondolat gazdagsága, beszédének színessége 

és tartalma mind-mind kihívás a gyermeknek az utánzásra. A hívő ember, szülő és óvónő öröme 

a gyermek szüntelen kérdező kedve, mert tudja, hogy ez a gyermek szellemi fejlődésének jele. 

A gyermeki beszédre vagy elbeszélésre egészen odafigyelő óvónő meghallja, amit a gyermek 

még szókincs hiányában megosztani kíván vele. A gyermek beszédében a logikai sorrend és 

időbeliség még az óvónő segítő, rávezető beszédével alakul. A felnőtt – gyermek közvetlen, 

majd később a szemtől – szembe kapcsolat érzelmi volta a legalkalmasabb arra, hogy a gyermek 

megnyíljék. A kellő empátiával rendelkező óvónő tudja, hogy ezek életre szólóan 

meghatározzák a gyermeki lélek nyitottságát, megszólaló, mesélni, beszélni való kedvét – 

gondolatainak és érzelmeinek kifejezését.  

A gyermek az őt szerető felnőttek beszédében ismeri meg azokat a fogalmakat, melyek a 

katolikus ember szókincséhez tartoznak, melyek megértése és gyakorlása során mutatja a 

gyermek számára a követendő utat az élet értelmének forrásához.  

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket.  

 

3. A katolikus óvodai élet megszervezésének elvei  

 

Óvodai csoportjaink szervezésekor több tényező befolyásolja a milyenséget: hány jelentkező 

van, hány testvér gyermek jelentkezik, hány nagycsoportos marad vissza. A csoportokat 

igyekszünk az optimális létszámra kialakítani, mivel így tudunk eleget tenni a differenciált 

nevelésnek. Az új gyermekek óvodai befogadását minden esetben a szülők és a gyermek 

igényeit figyelembe véve végezzük. Lehetőséget adunk a folyamatos, egyénre szabott 

beszoktatásra. Az óvodába érkezés idejének megállapításánál figyelembe vesszük a családok 

helyzetét. Gondolunk itt a többgyermekes, gyesen lévő édesanyákra. Igyekszünk a családokkal 

szorosan együttműködve lebonyolítani az óvodai programokat.  

Az egyházi év eseményeit, ünnepeit együtt éljük meg, így mintát adva a keresztény közösségi 

életről a ránk bízottaknak.   

A katolikus óvoda feladata, hogy az otthon biztonságát adó környezetet megteremtse. A 

bútorok, a játékeszközök, az óvoda udvara a gyermekek fejlődését szolgálják. Mivel minden 

óvodában dolgozó felnőtt, minden állapotban értékeket közvetít, modellként, vagy példaként 

kell állnia megjelenésében, viselkedésében és bánásmódjában. Belső igényéből fakadóan 

jusson előbbre az emberek szeretetén keresztül az Isten szeretetében. Ezért az 

óvodapedagógusokat és az óvodai dolgozókat jellemezze az emberszeretet, a pedagógiai 

optimizmus, az elfogadó, támogató, segítő attitűd.  
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Személyi feltételek   

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.  

Pedagógusképünk:  

Olyan ember, aki a keresztény hitét hitelesen éli, jellemző rá a pedagógiai optimizmus, a szülők 

tisztelete, a megértő, együtt érző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező gyermekszeretet. 

Képes a gyermeki személyiséget övező bizalom megvalósítására.   

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra, és hitében erősödésre 

törekvő. Jellemző rájuk az önképzés, a továbbképzés, ismerik a pedagógiai dokumentumokat, 

a különbözőséget, a másságot elfogadják, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését 

erősítik.  

Istentől kapott talentumaikkal és szerzett ismereteikkel megajándékozzák az óvoda közösségét.  

 Személyi adottságok:  

- óvodapedagógus létszám:  8 fő  

- dajka: 4 fő                                      

- pedagógiai aszisztens: 1fő  

                     

Minden  dolgozó  alkalmazása  előtt  személyesen  beszélget  az 

intézményvezetővel és az óvodavezetővel. A plébánosi ajánlás intézményünkbe való felvételkor 

kötelező. A példaértékű magánélet és a gyermekszeretet az itt dolgozókkal szemben alapelvárás.  

  

Tárgyi feltételek Az óvoda rendelkezzen a pedagógiai program megvalósításához szükséges 

tárgyi feltételekkel.  

 Tegye lehetővé a mozgás- és játékigények kielégítését.  

 A gyermekek által használt tárgyi felszerelések legyenek számukra hozzáférhetően 

elhelyezve.  

 Felszereltsége feleljen meg a gyermek változó testméretének, egészségük           

megőrzése érdekében legyen biztonságos, a baleset-megelőzést szolgálja.   

 Megfelelő munkakörnyezetet biztosít az óvodai munkatársaknak.   

 Lehetőséget biztosít a szülők fogadására  

  

Óvodánk felújított épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.  A 

környezet rendezettséget, nyugalmat, harmóniát sugároz.  A csoportszobák, fürdőszobák, az 

öltözők balesetmentes, otthonos környezetet, családias hangulatot biztosítsanak. Az udvaron a 
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rögzített, és mobil tárgyak, eszközök a mozgásfejlődést segítik, sokféle mozgás gyakorlására 

adnak lehetőséget.  

A csoportszobák kialakítása az óvónők személyiségét, esztétikai érzékét, a neveléssel 

kapcsolatos tudatosságát fejezi ki. A berendezési tárgyak, eszközök természetes anyagokból 

készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását segítik. A 

berendezések alakíthatósága a gyermek kreativitását fejlesztik. A játékeszközök a gyermekek 

életkorához, fejlődéséhez, tevékenységéhez igazodnak.  A 3 éves korosztály figyelembevétele. 

A gyermekek által használt tárgyi eszközök könnyen hozzáférhetőek és elhelyezésük 

biztonságos.  

Technikai felszereltségünk jó. Az óvoda rendelkezik számítógéppel, másoló géppel, Cd-s 

magnókkal, TV-vel és videomagnóval. A tárgyi feltételek fejlesztéséhez figyelembe vesszük az 

eszközfejlesztés adta lehetőségeket, és figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat.   

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 a gyermekek tevékenységét 

óvodapedagógus irányítja, feltétlen jelenlétében és közreműködésével.  

• Az óvoda helyi sajátosságait figyelembe véve történik az éves, havi, heti, napi szintű 

tervezés;   

• A fejlődés nyomon követése a gyermekek megismerését, fejlesztését tükrözi, erről a 

szülők folyamatos tájékoztatása szülői értekezleteken, fogadó órákon.  

 A stratégiai dokumentumok egymással harmonizálnak;   

• A gondozás kiemelt szerepet kap a gyermekek önállóságának segítésében.   Különös 

odafigyelés a 3 éves kisgyermekekre!   

• Az óvodai élet tervezése, szervezése során előtérbe kerülnek a párhuzamosan végezhető, 

differenciált tevékenységek;   

• A napirendet rugalmasság, folyamatosság jellemzi, amelyben a játék kitüntetett szerepet 

kap. Igazodik a különböző tevékenységekhez, a gyermek egyéni szükségleteihez.   

  

A Páli Szent Vince Katolikus Óvoda napirendje  

Időtartam   Tevékenység  

  

  

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  Szabad 

játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában 

vagy a szabadban   

• Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése  

• Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett  
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6.30-12.00  

mozgás (teremben, tornateremben, vagy a szabadban)  

• Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és 

tervezetten szervezett formában   

• Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn  

• Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez 

igazodó műveltségtartalmak közvetítése  

• Tevékenységekben megvalósuló tanulás  o Verselés, mesélés  

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

o Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka o Mozgás  

o A külső világ tevékeny megismerése   

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése  

  12.00-15.00  • Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  Pihenés  

• Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

  

15.00-16.30.   Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig  

 

Óvodánk írásos dokumentumai:  

 Köznevelési törvény  

 Az óvodai nevelés országos alapprogramja  

 A Páli Szent Vince Kat. Ált. Iskola és Óvoda pedagógiai programja  

 Házirend  

 Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)  

 Intézményi minőségirányítási program (IMIP)  

 Esélyegyenlőségi terv  

 Éves munkaterv  

 A gyermekcsoportok nevelési- tevékenységi programja  

 Csoportnapló  

 Óvodai törzskönyv  

 Felvételi előjegyzési napló  

 Felvételi és mulasztási napló  
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A tevékenységek javasolt szervezeti formái  

  Tervezetten  

szervezett tevékenységek  
Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése  

  

• Hitre nevelés  

• Mozgás  

•  Mozgásos játék  

(mindennapos mozgás)  

  

  

• Játék  

• Verselés, mesélés  

• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

• Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka  

• Mozgás  

• A külső világ tevékeny megismerése  

• Matematikai tartalmú tapasztalatok  Munka 

jellegű tevékenység  

  

  

Az óvoda kapcsolatai   

A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei:   

Az óvoda és a család kapcsolata  

Óvodánk a családi nevelést kívánja folytatni, és a családdal szorosan együttműködve a hitre 

nevelés feladatát ellátni. Ahhoz azonban, hogy az óvoda folytatni tudja a kisgyermek vallási 

nevelését, szükséges, hogy az már a családban elkezdődjék. A vallásos nevelés nem akkor 

kezdődik, amikor elkezd óvodába járni a gyermek, sem akkor, amikor mesélni kezdenek neki a 

Bibliából. Akkor kezdődik, amikor a gyermek a családján keresztül megismeri, megérzi Isten 

gondviselő szeretetét. Nevelésünk ezért függ a családok vallási életétől. Mi megerősíteni, 

kiegészíteni tudjuk, vagy annak folyamatába bekapcsolódni. A mi célunk az, hogy minél 

színesebben, gazdagabban, hitelesebben tárjuk a gyermekek elé a világot, hitünket.  

Vallásos nevelésünk csak akkor lesz hatékony, ha a nevelés egészére vonatkozik. Jelen van a 

mindennapi életben, szokásokban. A vallásunk iránt nyitott családokat befogadjuk, és örömmel 

vezetgetjük.  Az óvoda ott működik jól, ahol a családi nevelést egészíti ki.   

A gyermekek egyéni fejlődéséről fogadó órákon folyamatosan konzultálunk a szülőkkel. 

Fontosnak tartjuk a probléma érzékenységet, a humánumot, az előremutató segítséget, a 

megértést, és a kölcsönös bizalmat.  

 Az óvodapedagógus vegye figyelembe a családok sajátosságait, szokásait;   

 Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait;  

 kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,   a 

családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése,   
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 a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes nyomon 

követését szolgálja,   

 szülői értekezletek szervezése,   

 szülői közösség, működésének segítése,   

 játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének megteremtése,   

 közös kulturális programok szervezése,   

 zarándoklatok, kirándulások felkínálása,   

 közös szentmisén való részvétel,  

 az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása.   

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel: 

 a bölcsődével,   

 a családi napközivel,  

 a szociális intézményekkel.  

  

 Kapcsolat az óvodai élet során:  

 az intézmény fenntartójával,  

 a társintézményekkel,  

 a Gyermekjóléti Szolgálattal,   

 a Családsegítő Központtal,   

 a gyermekvédelmi ügyintézővel,   

 a Nevelési Tanácsadóval,   

 a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,  

 Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ  

 a Karitász-csoportokkal,   

 a Máltai Szeretetszolgálattal,  

 a kisebbségi szervezetekkel,   

 az egészségügyi szervezetekkel,   

 a gyermekotthonokkal,   

 a közművelődési intézményekkel, 

 a nemzetiségi önkormányzatokkal, szervezetekkel  

 a dr. Barsi Ernő Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel 

 a Nebuló Sport Egyesülettel 

 Törekszünk a külhoni magyar óvódákkal való kapcsolatépítésre, és szakmai 

kapcsolatok fenntartására 

 

 Kapcsolat az óvodai élet után:  

 az iskolákkal,   

 a nevelőotthonokkal,   

 a speciális intézményekkel.   
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Az óvoda és iskola kapcsolata  

Óvodánk napi kapcsolatban van a szomszédságában működő katolikus általános iskolával.   

A testnevelés foglalkozásokat az iskola tornatermében tartjuk. A nagycsoportos gyermekek 

kéthetente egy alkalommal délután játékos szivacskézilabda foglalkozásokon vesznek részt.  

Több közös rendezvényünk is van: Páli szent Vince napok, Márton nap, Miklós püspökre 

emlékezünk, Adventi vásár, Balázsjárás, Gergely járás, Pünkösdölés stb.  

A tanító nénik részt vesznek a nagycsoportosok nyílt napján és szülői értekezletén, ahol 

tájékoztatást adnak az iskolában folyó pedagógiai munkáról.  

Óvodásainkkal télen, és tavasszal ellátogathatunk az iskolába, ahol betekintést nyerhetnek az 

ott folyó munkába.  

Lehetőségünk van nyomon követni az iskolába menő gyermekeink életét.  

A logopédus személye ugyanaz a két intézményben, tehát a HH gyermekekkel, vagy a SNI 

gyermekekkel való foglalkozás folytatódhat az óvoda után az iskolában. Így eredményesebb 

lehet az Ő munkája is, és nem jelent törést a gyermek számára sem az iskolakezdés.  

 Tájékoztatást adunk egymásnak az intézményeinkben folyó kulturális, sport vagy egyéb 

programokról.  

  

Intézményünk nevelőtestülete nem tart szükségesnek további elveket rögzíteni. 

 

4. A katolikus óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus 

feladatai  

   

Hitre nevelés   

Mi, keresztények, akik a keresztségben újjászülettünk vízből és Szentlélekből, Isten gyermekei 

vagyunk, Istent Atyánknak szólíthatjuk. Ennek köszönhetően minden keresztényt testvéri 

kötelék fűz egymáshoz, amelyet lelki rokonságnak nevezünk. Hitünk tanítása szerint 

üdvösségünk és örök életünk egyetlen alapja Istennek Jézus Krisztusban megjelent és 

megvalósult ingyenes kegyelme. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása által 

nyerjük el a megszentelődést és megigazulást. Amikor Jézus eljött a világba, üdvösségünkre 

magához vonzott mindenkit. Az evangéliumok bemutatják a gyermekek iránti szeretetét:  

 „Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék fölöttük. A 

tanítványok elutasították őket, Jézus azonban így szólt:  

Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké a 

Mennyek országa”                     (Máté) 

A hit Isten ajándéka, hallásból ered, de szükséges a példa is:   

 a megtapasztalás,   

 az érzelmi biztonság,     

 a szerető, elfogadó légkör, bizalom,   
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 az összetartozás élménye,   

 az iskolába lépés idején a hit tovább élése.   

 Az óvoda missziós feladatai:   

 a családok bekapcsolása az egyházközség életébe,   

 a közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás megtartó erő.   

Jézus feladatokat bízott apostolaira, megbízta őket népének tanításával.  

Az apostoloknak szóló parancsban maga az Egyház kapta meg a feladatát és küldetését, ezért 

törekszünk mi is ennek a küldetésnek megfelelni.   

A 3-6 éves korú gyermekek hitoktatása akkor a legeredményesebb, ha az egész napjára, minden 

tevékenységére kiterjed. A vallásos nevelést nem helyezzük a nevelési program fölé, sem alá, 

hanem mellé illesztjük Jézus szellemiségét és keresztény erkölcsiségét. Hitünk szerint a 

természetesre épül rá a természetfeletti. Mi felnőttek hiteles életünkkel átadhatjuk az istenképet. 

Egész magatartásunkkal, egyéniségünkkel arra törekszünk, hogy erő, támasz, biztonság 

sugározzék a gyermekek és szüleik felé. Amelyik gyermek biztonságban érzi magát a 

családban, az óvodában, az fog bízni önmagában, a világban és Istenben. Minden nap áhítattal 

kezdjük a napot. Ilyenkor Jézusra figyelünk, imádkozásra nevelünk, és rávezetjük a 

kisgyermekeket az egymás iránti szeretetre.  

Hitoktatásunk módszerét a Jézus Szíve Nővérek által kidolgozott 5 pont szemléltető módszer 

alapján végezzük.  

A lelki beszélgetések felépítése a következő módon történik:  

1. az érdeklődés felkeltése  

2. illusztrált magyarázat    

3. kapcsolat az élettel  

4. napi gyakorlat  

5. befejező összefoglalás  

A szemléltetéshez használt eszközök:  

- Szentírás és színes gyermek Bibliák  

- mágneses tábla  

- színes szemléltető eszközök  

- sík és kesztyű bábok  

- szerepjáték kellékei  

- diafilm, videofilm  

A napi vallási nevelés témáit rajzban, szerepjátékban, stb. a nap folyamán tovább élhetik, az 

óvónő segítségével tovább mélyíthetik.  
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Az óvónő írásos felkészülése a vallásos nevelésre:  

- témakörökre osztott éves tervkészítés, mely követi a liturgikus év ünnepeit  

  

 A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét:  

 a köszönési módban,   

 a mindennapos lelki beszélgetés során,   

 az étkezések előtti és utáni imádságban,   

 a templomlátogatások során,   

 a játékban,   

 a tevékenységekben megvalósuló tanulásban,   

  

A liturgikus év eseményei:  

 karácsonyi ünnepkör,   

 húsvéti ünnepkör, (az ünnepekre készülve jócselekedetek gyűjtése)  

templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel,   

 templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások megismertetése,   

 közös szentmise-látogatás a családokkal, imádságok tanulása.   

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények) átszövi 

az óvodai élet egészét:   

 a közös élményeket nyújtó tevékenységek során,  

 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben (együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat),   

 a biztonságérzet erősítése során (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom 

élménye).   

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése.   

Ünnepek és megemlékezések   

Feladat:   

 az ünneplés jelentőségének megéreztetése,   

 az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése,   

 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, az ünnep előkészítése és 

lezárása.   
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Liturgikus év kalendáriuma  

   Bibliai történetek, legendák           Művészeti albumok nézegetése  

 

Munkás Szent József életpéldája – Szent 

Család,melynek gyermeke-Jézus. Gyümölcsoltó  

Boldogasszony- Mária megtudja, hogy 

nemsokára gyermeke lesz. 

Megjönnek a fecskék…  

Barkaszentelő. Jézus bevonulása Jeruzsálembe 

(rajzolás, festés).   

Kisze báb készítése.  

Utolsó vacsora. Nagypéntektől nagyszombatig. A 

történetek megismerése az életkorral, felfogható 

megfogalmazással és tartalommal.  

Szent György legendájának elmondása. 

Hangsúlyozva a jó győzelmeskedését a rossz 

felett. Népszokások.  

Gyógynövénygyűjtő emléktúra.  

Pünkösd - A Szentlélek eljövetele, kiáradása.  

Pünkösdölő játszása, pünkösdi király választása,  

Úrnapja – virágszirom gyűjtése a körmenetre  

  

Hálaadó szentmise  

  

Látogatás a Győri székesegyházban  

  

Péter a ,,szikla” ,akire Jézus rábízta az 

egyházat.  

  

Beszélgetés a nagy királyról, aki szerette 

Istent, követte Jézust  

  

Magyarságtudat növelése  

  

Szentkorona, palást,,fogalmáról” beszélgetés  

  

Képek nézegetése  

  

Szent József  

Gyümölcsoltó Boldogasszony  

Virágvasárnap 

Húsvét  

Szent György  

Pünkösd  

                      Úr napja                     

TAVASZ  

  

TE DEUM  

Szent László  

Péter, Pál  

Szent István  

   

NYÁR  
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  Szent Borbála, Szent Miklós      TÉL 

Szent Luca  

Jézus születése  

Újév  

Háromkirályok, farsang  

Szent Margit, Gyertyaszentelő  

Szent Balázs  

Hamvazószerda  

ŐSZ              VENI SANCTE  

Megemlékezés névadónkról.  

Szent Mihály  

Assisi Szent Ferenc  

Mindenszentek  

Halottak napja  

Szent Erzsébet   

Szent Márton  

Szent András  

  

Adventi koszorú és naptár készítése. A betlehemi 

történet elindítása, a betlehem felállítása… 

Borbála ág hajtatása, annak festése, rajzolása 

,,Miklós Püspök” fogadása a csoportokban.  

Luca napi búza ültetése, népi hagyományból 

táplálkozó Lucázás eljátszása, Luca báb készítése.  

Karácsonyi koncert hallgatása, gyerekek által 

játszott pásztorjáték,   

karácsonyfa készítése.  

Templomi betlehemnél éneklés – imádkozás   

Újévi jókívánságok. Házszentelés, Napkeleti 

bölcsekről beszélgetés, Háromkirály járás 

hagyományának ápolása.  

Beszélgetés a keresztelésről  

Gyertyaszentelés, Balázsáldás. Legenda 

elmondása, Balázsjárás gyermekekkel.  

Hamvazkodás a templomban.  

Évet nyitó szentmise  

Hálaadás a termésért, kenyérsütés, kenyér 

megáldása, közös elfogyasztása, termések 

összegyűjtése.  

Beszélgetés az őrangyal szerepéről az ember 

életében.  

Szent Ferenc életének néhány epizódja.  

Beszélgetés a szentekről.  

 Emlékezés az elhunyt családtagokról.  

Közös temetőlátogatás, gyertyagyújtás a 

temetőben.  

Szent Erzsébet legendájának elmondása. 

Könyvek nézegetése, rajzolás, mintázás a 

hallottak hatására.  

Szent Márton legendájának ismertetése, 

nagylelkűség hangsúlyozása. Katonás  

játékok kezdeményezése, játékok készítése.  

Szent András – az apostolok fogalmának 

megvilágítása  

ADVENTI ELŐKÉSZÜLETEK.  

Népdalok, népi játékok      Dramatikus játékok       Egyházi dalok, zeneművek   

Játék   

 „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak 

játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven 

eszű és tevékeny ember váljék belőle.”  

(Varga Domonkos)  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   220  

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze. Elemi pszichikus szükségleteket elégít ki. A gyermek elsődleges 

tevékenysége. A játéknak át kell hatnia a mindennapos tevékenységeket, mert a játék szervezi 

eggyé az értelmi, érzelmi és társas folyamatokat. Az óvodás gyermek társas kapcsolatának és 

játéktartalmának alakulása az óvodába lépéstől az iskolába lépésig tart. Az óvodában előtérbe 

kell helyezni a szabadjáték túlsúlyának érvényesítését. A játék kiemelt jelentőségének meg kell 

mutatkoznia a napirendben, időbeosztásban, továbbá a játékos tevékenységszervezésben is.  

Az első játszótársnak, a szülőnek, a nevelőnek meghatározó szerepe van. A felnőtt 

tevékenysége az első élmény a gyermek számára, amelyet hosszan, elmélyülten, és sokféle 

szituációban újra és újra lefényképez. Alkalmanként ezt a fénykép anyagot előveszi, s 

emlékképek segítségével újra átéli.  

Célunk a játék kibontakoztatása, hogy a játék által a keresztény értékekre fogékony, kreatív, 

társaihoz alkalmazkodni tudó, aktív feladatokat értő és megtartó gyermekeket neveljünk. A 

játék fejlesztő hatását fokozzák a cselekvést kísérő pozitív érzelmek, amelyek közlési vágyat 

ébresztenek. A játék jellemzőit ismerve lehetőség van arra, hogy az egyes gyermekeknél 

fölmerülő lemaradásokat korrigálni tudjuk.  

A játék szervezeti kerete:  

Adott céljaink elérése érdekében megfelelő feltételeket kell biztosítanunk:  

- megfelelő élmény- személyes, magával hozott, vagy közösségben átélt  

- nyugodt légkör – amelyben a gyermekek szabadon szervezik játékukat, önállóan 

választják hozzá a társat, a  helyet, az eszközt;(hőmérséklet, fény, szellőzés 

biztosítása, egészségügyi szabályok)  

- idő – a napirend sajátosságából fakadóan részben folyamatos, fölöslegesen nem 

zavarjuk meg a játékidőt. A gyermekek a délelőtt elkezdődő játékot akár több napon 

át is játszhatják. Minél több lehetőséget kell kapniuk a szabadon végezhető játékra.  

- megfelelő hely – a gyermekek szabad mozgását biztosítja, játékuk térbeli 

kibontakoztatását szolgálja. Belső terek tagolása, intimebb részek kialakítása, 

csendesebb elmélyülés lehetősége, zajos tevékenységek helye, mozgásos 

tevékenységek helye.  A játék színtere a csoportszoba és az udvar, ahol a bútorzatot, 

az eszközöket maguk is átrendezhetik, ha a játékuk ezt megkívánja.   

- biztonságos eszközök – olyan játékeszközökre van szükség, amelyek az elmélyült 

játék kialakulását elősegítik, s motiváló, fejlesztő hatást váltanak ki. Legyenek 

esztétikusak, jó minőségűek, igazodjanak a gyermek életkorához. Kerüljük az 

értéktelen, fejlődésüket nem elősegítő eszközöket. Igyekezzünk a természetes 

anyagból készült játékszereket a gyermekek rendelkezésére bocsátani.  

   

Az életkoruknak megfelelő játékformák:  

- gyakorló játék: a gyermekeknek e játékfajta során lehetőségük nyílik, hogy egyes 

tevékenységeket begyakoroljanak, amelyeket funkciós öröm kísér.   

- szimbolikus játék: a kisgyermek saját cselekvését, viselkedését úgy utánozza, hogy 

mással végezteti, másrészt a másoknál megfigyelt cselekvést utánozza.  
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- szerepjáték: ebben a játékban tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket, és az 

ezekhez fűződő érzelmeiket jelenítik meg. És saját élményeiket elképzeléseik 

szerint kötetlen módon jelenítsék meg.   

- bábozás, irodalmi dramatizálás: létezik az óvónő bábjátéka, amelyben a gyermek, 

mint néző vesz részt, a gyermek bábjátéka, esetleges óvónői segítséggel, és a 

gyermek tevékenysége, és önálló játéka az így elkészült bábbal. A bábozáshoz 

szükséges hely és nyugodt légkör egész nap biztosított legyen.  

- barkácsolás: A szerepjátékhoz, bábozáshoz, dramatizáláshoz az óvónővel közösen 

készítsenek eszközöket. Óvodánkban havonta egyszer családi kézműves délutánt 

tartunk, ahol a szülőkkel, testvérekkel együtt ismerkedhetnek meg a régi népi 

játékokkal és a mesterségek eszközeivel.  

- építő, konstruáló játék: a gyermekek különböző alkatrészekből, anyagokból 

építményeket, tárgyakat hoznak létre. A spontán létrejövő alkotások mellett kapjon 

helyet a meghatározott céllal létrejövő eszköz.  

- szabályjáték: Meghatározott szabály szerint zajlik, önkéntes vállalás alapján. A 

gyermek önállósága az önkéntes vállalásban, és nem az önkényes 

megváltoztatásban fejeződik ki. Segíti a kudarctűrő képesség fejlődését, és az alá- 

és fölérendeltségi viszonyokhoz való alkalmazkodást. Alkalmasa helyes magatartás 

alapvető formáinak a kialakítására, mint pl. szerénység, mértéktartás, egészséges 

versenyszellem. Fajtái: mozgásos, értelmi képességet fejlesztő játékok.  

- szabad játék- a személyiségfejlesztés színtere. Túlsúlyának érvényesülése 

érdekében szükséges a pedagógus tudatos jelenléte, indirekt játékirányítása, hogy a 

játék hosszantartó és zavartalan legyen. Váljék a játék a pszichikumot, kreativitást 

fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá.  

  

Az óvodapedagógusok feladatai:   

A játék során:  

• a pedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad,  hogy a játék 

pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt  

adóvá váljék, az óvónő feladata  

• a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelő hely kialakítása és egyszerű, 

alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő  

anyagok, eszközök, játékszerek lehetővé tétele  

• alakuljon a társas kapcsolatok szintje, minősége,  

• erősödjenek a katolikus magatartásformák és szokások  

• az élményszerzés lehetőségének megteremtése, amely alap a gyakorló 

játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékhoz, konstruáló játékokhoz, a 

szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramatizáláshoz;   

• feltételteremtő, játéktámogató, reflektív magatartás;  
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• a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni 

tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése;  

• anyanyelvi nevelés, sajátos kommunikációs stílus, nyelvi formák gazdagítása;  

• tudatos jelenlét, indirekt játékirányítás, a játék kibontakoztatása, a társas 

kapcsolatok formálása, az aktuális fejlettségi szint nyomon követése;  

• a közösségi élet formálása: normák, szabályok, véleménynyilvánítás, 

konfliktushelyzetekre megoldás keresése;  

• a gyermekek közötti pozíciók (vezető szerep, vezető egyéniségek) 

kommunikáció, metakommunikáció megfigyelése, az összefüggések meglátása;  

• gátlásos gyermekek oldása, kifejezőkészségének segítése, testileg 

támasznyújtás;  

• sajátos nevelési igényű, HH, HHH gyermekek esetében a beilleszkedés 

támogatása, támogató, biztonságot adó jelenlét a játékba, nyugodt, boldog 

atmoszféra teremtése;  

• gyermeki üzenetek dekódolása (titkos, egyedi jelrendszerének) megértése;  

• beszédkedv,  közlésvágy  motiválása,  meghallgatni  tudásra szoktatás;  

• a komoly figyelem kifejezése, érdeklődő odafordulás a gyermeki közlések iránt;  

• hiteles válaszadás a kérdésekre (verbális és metakommunikációs)  

  

A játék tartalma   

A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása az óvodában az óvodába lépéstől 

az iskolába lépésig tart.  • A játékban megjeleníthető élmények biztosítása;  

• A gyermek játékának formai, tartalmi jellemzői;   

• A játéktevékenység időtartama, mélysége, szintje, tartalmi gazdagsága;   

• A gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik;   

• A kialakult társas kapcsolatok szintje, minősége   

• Magatartásformák és szokások.   

  

Játék idegen nyelven  

Az iskola pedagógiai programjában továbbhaladást biztosít a megkezdett nyelvtanuláshoz.  

Célja: A gyermekek szívesen vegyenek részt az idegen nyelvi foglalkozásokon, ismerkedjenek 

meg az idegen hangzással, egy másik nép kultúrájával.  

Feladata: Olyan játékszituáció teremtése, melyben a gyermekek kíváncsiságára és 

játékosságára építve tudjuk a gyermekek érdeklődését a német nyelvre irányítani.  

Gyermekdalok, mondókák, gyermekjátékok megismerése, eljátszása, a gyerekek közvetlen 

környezetéből néhány tárgy, vagy gyermekjáték neve.  
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A napi életet átszövő németül folyó játékszituációk, nyelvi gyakorlatok, kötetlenségüknél fogva 

jól illeszkednek a pedagógiai szabadságot, önállóságot biztosító óvodai nevelési programba.  

Legfontosabb témakörök: - a család  

- számok és színek  

- az én világom   

- az évszakok  

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére:  

- A gyermekek tudnak helyes kiejtéssel mesét, verset, mondókát mondani.  

- Képesek  egyszerű  beszédszándékok  kifejezésére  (üdvözlés, 

bemutatkozás, dolgok azonosítására stb.)  

- Megértik a játékok, versikék stb. tartalmát.  

 

Verselés, mesélés   

A mesék, versek, mondókák segítik megalapozni a gyermekek irodalom szeretetét, későbbi 

igényét az olvasás iránt. Érzelmi biztonságot adnak, s az anyanyelvi nevelésnek egyaránt fontos 

eszközei. A ritmusokkal, mozdulatokkal, a szavak egységével a gyermekek észlelési, esztétikai 

élményeket kapnak. Tájékoztatást ad a gyermekek számára a külvilág és az ember belső 

világának legfőbb érzelmi viszonylatairól, a lehetséges megfelelő viselkedésformákról. Feloldást 

kínál a gyermek feldolgozatlan indulataira, szorongásaira. A gyermeket érő élmények hatására 

befolyásolja a belső képi világ megjelenítését. Irodalmi, népi, lírai művek, és a magyar költészet 

gyönyörködtető alkotásaival ismerkednek meg. A mesék kiválasztásánál előtérbe helyezzük 

azokat, amelyek élményt jelentenek a gyerekeknek, és erkölcsi tartalmuk is van. A mese 

fordulataiban, stílusában, előadásmódjában az óvónő saját személyisége nyilvánul meg. Szabad 

előadásra ajánljuk a népmeséket. Óvodánkban az irodalmi anyag zömmel a népköltészet 

tárházából származik. Ezek beépülnek ízlésvilágukba, megalapozzák kulturális anyanyelvüket. A 

magyar népköltészet, 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, 

esetlegesen bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az 

emberi belső viág legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.   

Fontos szerepet szánunk a bibliai történeteknek is, amelyeket feldolgozunk a gyermekek életkori 

sajátosságainak figyelembevételével. Érdeklődésüktől, élményeiktől, a liturgikus évtől függően 

választunk történeteket. Az óvódában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a 

népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő rigmusok, mondókák, a magyarság történetét 

feldolgozó mondavilág elemei, meséi – a klasszikus és a kortárs műveknek egyaránt helye van.  

A versek az óvodás korban lehetőleg mozgásos, fantázia, vagy énekes játékhoz kapcsolódjanak. 

A ritmus, a hangzás legyen elsődleges. Az irodalmi élmény befogadása mellett a könyvek 

megbecsülésére, gyűjtésére is neveljük őket. Népünk hagyományaiból a jeles napok szokásait 

őrző versekből válogatunk különböző nyelvtörőket, népi mondókákat, találós kérdéseket, és a 
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katolikus egyházi ünnepekhez kapcsolódó verseket. Vershallgatásra a gyerekeket legtöbbször az 

őket körülvevő környezet jelenségei, a természet változásai, az évszakok körforgása és a 

mindennapi élmények motiválják. Éppen ezért szólnak verseink a családról, az évszakokról, 

állatokról, növényekről, stb. Minden óvónőnek kell, hogy legyen „saját” verse, meséje, 

különösen szeretett bibliai története, amit a gyermekek csak tőle hallanak. Biztos, hogy ezek 

mélyen beépülnek majd a gyermekek tudatvilágába.  

 

Az anyanyelvi nevelés feladatai a verselés, mesélés tevékenység területén:  

 Mesetudat erősítése;   

 Irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül;   

 Érzelmi, esztétikai nevelés;   

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a 

nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is;   

 Önálló versmondásra, mesélésre ösztönzés;   

 Nemzeti, keresztényi tudat erősítése;   

 Bibliai történetek hallgatása;   

 Ünnepek értékének növelése;   

 A könyv szeretetére, olvasására nevelés;   Saját vers- és mesealkotásra ösztönzés.  

 bábozás, dramatizálás  

- óvodapedagógus bábjátéka,  

- kommunikáció,   

- gyermek bábjátéka,   

- bábkészítő tevékenység,   

- esztétikai élménynyújtás,   

- személyiségjegyek tükröződése,   

- testséma fejlesztés,   

- drámajáték elemek,   

- szerepazonosulás,   

- metakommunikáció,   

 

A néphagyományokhoz kapcsolódó jeles napok:  

 Mihály nap            szeptember 29.  

 Szüret                   októberben  

 Márton nap           november 11.  

 Advent           karácsonyt megelőző 4 vasárnap  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   225  

 Borbála nap           december 4.  

 Luca nap            december 13.  

 Karácsony            decemberben  

 Farsang                 februárban  

 Húsvét  

 Pünkösd                májusban  

Nemzeti ünnepeink:  - Március 15.  

                                  - Október 23.   

Az óvodai élet hagyományos ünnepei:  

 Mikulás                    december 6.  

 Anyák napja             májusban  

 Évzáró ünnepély       májusban 

 Gyermeknap             júniusban  

 Megemlékezés a gyermekek név- és születésnapjáról  

  

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc   

A Kodály életműből sugárzó hit arra szeretne minket tanítani, hogy játékot, zenét, örömet csakis 

tiszta forrásból szabad meríteni, és átadni.   

„Ha nem ültetjük el a zene szép magját a legzsengébb korban, később hiába próbálkozunk vele, 

ellepte a lelkeket a gyom. Van e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?”   

 (Kodály Zoltán)  

Az óvodai zenei nevelés feladata, hogy minden gyermeket önmagához képest fejlesztve, 

eljusson a zenei képességek megfelelő szintjére az éneklési, ritmikai, hallási és zenehallgatási 

készségek területén, valamint alapozza meg zenei anyanyelvüket, alakítsa ízlésüket. A közös 

éneklés a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a gyermekek zenei ízlését, 

esztétikai fogékonyságát.  

Célja pedig a zenei képességek fejlesztésén túl, a zenét értő, és szerető egészséges lelkű, 

kulturált boldog emberré nevelés. Az óvodánkban folyó anyanyelvi és zenei nevelésnek a népi 

hagyományaink részét képező szöveges és énekelt mondókák, énekes gyermekjátékok képezték 

az alapját. Forrai Katalin módszertani könyve kiváló anyagot adott a kezünkbe a nevelő 

munkánkhoz. A katolikus óvodában az éneknek, a zenei nevelésnek mindenütt helye van a 

hétköznapokon és az ünnepeken is.  Az óvodai énektanítás anyaga:   mondókák  

 énekes gyermekjáték  

 gyermekdalok  

 népdalok  

 vallási témájú énekek  

 hallás és ritmusfejlesztés  
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A zenehallgatáshoz kiválasztott dalok illeszkednek az évszakokhoz, a liturgikus évhez, az 

énekfoglalkozás zenei célkitűzéseihez.   

A zenei nevelés fejlesztési lehetőségei:  

- a dalos játékok eljátszása közben a gyermekek érzékelik a magyar dal, tánc, és játék 

nyelvet  

- megtanulják, gyakorolják a játékszabályokat, összpontosítják figyelmüket  

- mozgásuk egyre rendezettebb, harmonikusabb lesz  

- fejlődik zenei hallásuk, ritmusérzékük  

- alakul társas kapcsolatuk, kommunikációs készségük  

- új szavakat, népi kifejezéseket tanulnak meg, így bővül szókincsük  

A magyar nép ajkán megszólaló dalok között bőséggel akad olyan, amelyben felismerhető a 

lélek Istenhez emelkedettsége, vagy az Istennel való párbeszéde. Ezek alkothatják az 

énekhallgatás anyagát. A zenei nevelés szerves részét képezik a hangszerek, melyeket a 

gyermekek használnak. Az óvónő legalább egy hangszeren jól, és biztonságosan játsszék. Ám 

az óvodában a zenei élménynyújtásnak legszebb eszköze az emberi hang. Az 

óvodapedagógusok feladatai:  

 Az él hangsúlyos magyar beszéd erősítése;   

 Érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig;   

 Zenehallgatás  anyagának  kiválasztása;  (nemzetiségi  és  migráns gyermekek 

figyelembevétele)   

 Egyházi zene, vallásos tartalmú dalok;   

 Esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül;   

 A gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése  

 Fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása;   

 A hallás fejlesztése;   

 Ismerkedés a hangszerekkel;   

 Ritmusérzék fejlesztése;   

 Éneklési készség fejlesztése;   

 Zenei anyanyelv elsajátítása;   

 Zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése;   

 Ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal.   

  

Népi tánc  

Az utóbbi évtizedekben egyre szélesebb érdeklődés nyilvánul meg a néptánc, a népzene, a 

népművészet és általában a hagyományos kultúrák iránt. A hagyományos táncok művelése nem 

múló divat, hanem mai életünk részévé tudott válni. A népművészet még sok kiaknázatlan 

értéket rejt a táncművészet számára. A tánc az egyik legközérthetőbb művészet, a néptánc pedig 

a népek legösztönösebb, legőszintébb megmutatkozási formája. Az emberiség kultúrájának 
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sokszínűségét gyarapító sajátos nemzeti vonások a néptáncban mindenki számára közérthetőek, 

és ez által egymás megismerését is szolgálják.  

Berzsenyi Dániel: A táncok című versében a néptánc kifejező erejét fogalmazza meg.                         

„Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel  

                             A népek lelkét, s nemzetek ízleteit”  

„Titkos törvényeit mesterség nem szedi rendbe  

   Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt”  

A néptánc értékei még ma is hozzájárulhatnak a nemzeti táncművészet megújhodásához.   

Óvodánk a haza ősi kultúrájából ajándékozza meg a gyermekeket, és a bőség kosarából merít, 

amikor a népi anyanyelv kincseit mutatja fel, hogy megszólítson, vonzzon, és egészen 

hatalmába kerítsen. Az óvónő pedig egészen tudatosan használja a népe által hagyományozott, 

a gyermeki lélekhez közelálló kincseket. Szorosan hozzátartozik a népi hangszerekkel való 

ismerkedés, amelyeket a gyermekek is használhatnak.   

 A dr. Barsi Ernő Művészetoktatási Intézmény táncpedagógusai heti rendszerességgel délelőtti 

néptánc foglalkozás segítik nagycsoportos óvodásainkat a néphagyományok ilyen formában 

történő ápolására. 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka   

A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. A vizuális nevelés összetett, sokszínű 

nevelési terület, az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Beépül a mindennapos 

tevékenységbe, és nem pusztán egy foglalkozási ágra szűkül le. Meg kell tanítani a gyermeket 

a látás művészetére. Minél több és változatosabb látványélményhez kell juttatni a gyermekeket 

– az egyszerű odafordulástól az ámuló rácsodálkozásig, a rácsodálkozástól a vizsgálódásig – 

ahhoz, hogy képesek legyenek a befogadásra és az alkotó hozzáállásra. A vizuális észlelés 

fejlődése az óvodás korban a legintenzívebb. A gyermek ábrázoló tevékenységében alkotóan 

tükrözi vissza a valóságot és ahhoz való viszonyát. Az anyagok kiválasztásakor nagy szerepet 

kapnak a természet által adott tárgyú eszközök, amelyekből képek, nyomatok, domborművek 

készülnek. A tárgyi népművészet anyagai forma- és színvilága ma is követendő modell lehet az 

alkotó ember számára. A vizuális nevelés lehetőségei a hagyományőrző tevékenységek, népi 

kismesterségek által gazdagodnak. A népi kismesterségekkel való megismerkedés olyan 

ismeretekhez juttatja a gyermeket, amelyből megtudja, hogyan készíthetők el környezetük 

tárgyai, eszközei (szőttesek, kelmefestés, agyagedények, mézeskalács, vesszőből font kosarak).  

A katolikus óvoda vizuális nevelésében jelen vannak a művészi alkotások is, melyek a gyermek 

esztétikai bontakozását alapozzák. A közös múzeumlátogatásoknál egy-egy kép elmélyült 

figyelése, a képen sűrűsödő gondolat és kifejezés gazdagsága, egy-egy szobor plasztikai képe 

mind-mind beépülnek a gyermek vizuális állományába.  

Az ünnepkörök többféle feldolgozása a művészi alkotásokban többféle látásmódot mutat meg 

a gyermeknek. Ezáltal ábrázoló kedvét motiválja a különböző anyagok, eszközök próbálgatása.  

Célunk: Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire.(öröm, hála)  
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 A rajzolás, a festés, a mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás 

különböző fajtái, a nemzeti szimbólumokkal, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, 

hagyományokkal való ismerkedés, esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés fontos 

eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. 

 A vizuális nevelés a művészeti nevelés szerves része legyen; Az esztétikai neveléssel 

együtt a szépség fogalmát megalapozza, és az alkotás örömére rávezesse a gyermekeket.  

 A művészeti alkotások megszerettetése, a gyermek megismertetése az ábrázolás 

különféle eszközeinek használatával.  

Feladatunk: a gyermeknek lehetősége adni az egyéni elgondolásokra, az önkifejezés 

megvalósítására, esztétikai érzékfejlesztés. Alapozódjék meg a művészi látás képessége. 

Keresztény szimbólumok megjelenítése a vizuális nevelésben (kereszt, gyertya, bárány, 

liturgikus színek, szőlő stb.).  

Az alkotásban elmerült gyermek számára egy világ bontakozik, melynek formálásában egész 

pszichéjével részt vesz, s addig munkálja, míg megvalósítja azt az elképzelését, amelyre 

kimondja „hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott.” (Ter 1,31), és örömét leli benne.  

  

 

Az óvodapedagógus feladatai:  

• Érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt;   

• Szokásrendszer alakítása;   

• Különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbáltatása, 

megismertetése;   

• Az alkotás örömének megtapasztaltatása, önkifejezésre ösztönzés;   

•Igény kialakítása az alkotásra, önkifejezésre, esztétikai élmények befogadására, a   környezet 

esztétikai alakítására; • Vallásos témák megjelenítése;   

• Térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása;   

• A finommotorika fejlesztése;  

• Érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban;   

• Műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel, 

• A tehetségek bátorítása,   

• a gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatása. 

 

Mozgás  

Minden tevékenységnek alapja a mozgás. Ez a sokoldalú cselekvés az egész óvodai életet 

átszövi, és kiegészíti az egészséges életmódra nevelést. A testnevelés az óvodai nevelés 
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folyamatában a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük 

fejlődését. A rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgás a pszicho motoros készségek és 

képességek fejlesztését szolgálja. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet egyéb 

tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív énkép, 

önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, 

kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére.   

A testnevelés fejleszti a gyermekek természetes mozgását: járást, futást, támaszt, függést, 

egyensúlyozást, ugrást, dobást. Megismerteti velük a gimnasztikát, s néhány talajtorna elemet, 

labdagyakorlatokat és sokszínű, változatos testnevelési játékokat.  

Tevékenységek: a nagymozgások fejlesztése célzott testmozgásokkal történik, melyeknél a 

mozgás ritmusa, iránya változó. A finom motorikus mozgást az egész napi tevékenység során 

fejlesztjük. Gyurmázás, építőjátékok (összerakás, konstruálás, szétszedés, kirakás), 

papírhajtogatás, gyöngyfűzés, vágás, cipőfűzés stb. A mozgásfejlesztés célja és feladata:  

- a gyermek  természetes  mozgáskedvének  megőrzése,  a  mozgás 

megszerettetése  

- a testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése  

- mozgáselemek beépülésének segítése a természetes mozgások sorába  

- differenciált terheléssel az egyensúlyérzék, ritmusérzék, a motorikus képességek, a 

testséma és a helyes testtartás alakítása, a térbeli-időbeli tájékozódás fejlesztése. A 

mozgás szervezetten három formában van jelen az óvodánkban:  

 mindennapos frissítő mozgás 10-15 percben sok játékkal, pergő ritmusban   

 a tervszerűen kötött mozgás heti egy alkalommal  

 szivacskézilabda foglalkozás a középső-és nagycsoportos korú gyermekek számára  

Óvodánk nem rendelkezik tornaszobával, ezért az iskolai tornateremben tartjuk a 

tervszerűen kötött foglalkozásokat. Itt biztosítani tudjuk a gyermekek részére a mozgáshoz 

szükséges eszközöket is. Óvodaudvarunk is jó lehetőséget biztosít a mozgásformák 

gyakorlására, ami által a gyermek természetes mozgásigénye sokrétűen kielégül. Fontos 

egymás testi épségének megóvása, a balesetmentes helyszínek, eszközök megválasztása. 

Vízhez szoktatási programban való részvétel.  

Az óvodapedagógus feladatai:  

• Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján;   

• Baleset-megelőzés a megfelelő környezet biztosításával;   

• Erkölcsi nevelés;   

• Egészséges életmód kialakítása;   

• Szabad levegőn való tudatos mozgásfejlesztés;   

• Mozgásos játékok beépítése;   

• Testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése;   
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• Változatos eszközök alkalmazása;   

• Nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítésére;   

• Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;   

• Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba.   

A Nebuló SE heti egyszeri, délutáni OVI-FOCI foglalkozás keretében segíti azon gyermekek 

harmonikus mozgásának fejlődését, akinek szülei ezt igénylik.  

 

A külső világ tevékeny megismerése  

Az emberiség régen szinte együtt lélegzett a környezetével. A legfontosabb 

törvényszerűségeket a természetből merítette. Tudása nem elvont tények, hanem gyakorlati 

tapasztalatok és a hozzájuk tapadt szokások, szertartások formájában őrződött meg. 

Gyermekeink jövője, léte függ attól, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel, 

viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természeti és társadalmi 

környezetükhöz. Nevelésünk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben 

gyökerező tevékenységek érzelemfokozó hatásaira. A külső világ, azaz a környezet 

megismerése iránti vágy a gyermekben születése pillanatától működik.   

A gyermeki jellemzők kedveznek a tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzésnek:   

 rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire (öröm, hála) ezáltal:  

 Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti , családi és 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét 

 az erős közlési vágy, a kommunikációra való nyitottság, az érzelmi fogékonyság a 

természet szépségeire, az élőlények jelenségeire, a személyes kipróbálási vágy. 

  

Matematikai nevelés:  

A környezettel való ismerkedés során a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő 

tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről. Minden tevékenységükben megjelenik 

a matematika. Például játékukban párosítanak, halmazokat képeznek, matematikai műveleteket 

használnak. Összehasonlító méréseket végeznek, sorba rendezik egymást és a tárgyakat adott 

szabályosságok szerint. Tapasztalatokat szereznek síkbeli, térbeli alakzatokról. A tükörrel való 

játék során figyelik tükörképük mozgását, utánozzák egymás tükörképét. Gyakorolják a térben 

és síkban történő tájékozódást. Az óvónő feladata a nevelés és fejlődés optimális feltételeinek 

biztosítása. Ennek alapja, hogy építsen a gyermek természetes kíváncsiságára és önálló 

problémamegoldás iránti igényére. Fejlessze egyéni megismerő erőiket, problémalátásukat, 

problémamegoldó-képességüket, összehangolva a csoport egészének fejlesztésével.  

  

Környezeti nevelés:  

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a 

gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és tágabb természeti és társadalmi környezetről olyan 
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tapasztalatokat szereznek, amelyek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, 

tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat 

szerez a szűkebb és tágabb természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyairól A cél a nemzeti kultúra értékeit védő, azok értékét megőrző, a környezetéhez 

alkalmazkodni tudó ember nevelésének megalapozása a természetfeletti és emberi értékek 

figyelembevételével. A gyermekek a hagyományos óvodai ismeretanyagot – a család, az óvodai 

környezet, az emberi foglalkozások, a közlekedés, az emberi test, a napszakok, az évszakok, az 

állatok, a növények stb. – egy sajátos hatásrendszerben szerzi meg.  

Az ember, a természet, a hagyomány, az ünnepek szoros kapcsolatban vannak. Környezeti 

nevelésünk éves tematikájában szereplő témakörök kibontása függ az évszakok váltakozásától 

és a liturgikus ünnepekhez kapcsolódó hagyományoktól, szimbólumoktól.  

 Óvodánk esztendőkörös ünnepei  

 

Az óvodában alkalmazható hagyományos ünnepek kalendarisztikus rendje:  

Szeptember – Szent Mihály hava  

- Veni Sancte  

- Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.)  

- Névadónkra Páli Szent Vincére emlékezünk (szept. 27)  

Október- Mindszent hava   

November – Szent András hava  

- Mindenszentek, Halottak napja (nov. 1-2.)  

- Szent Márton katona, püspök (lampionos felvonulás nov. 11.)  

- Árpád házi Szent Erzsébet (nov. 19.)  

December – Karácsony hava  

- Szent Miklós püspök (dec. 6.)  

- Adventi időszak, Karácsony vigíliája  

Január – Boldogasszony hava - Vízkereszt (jan. 6.)  

Február – Böjtelő hava  

- Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.)  

- Szent Balázs püspök (febr. 3.)  

- Farsang  

Március – Böjtmás hava  

- Hamvazószerda, Nagyböjti időszak, Húsvét vigíliája  

- Gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)  

Április—Szent György hava  
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Május – Pünkösd hava  

- Anyák napja  

- Pünkösd  

Június – Szent Jakab hava - Te Deum  

A katolikus óvoda, mint kis, helyi közösség az egyházban vezeti a gyermeket az imádság 

lelkülete felé. Segíti őt a helyi közösségbe való begyökerezésbe. A néphagyományt és hitet 

erősítő közösség védettséget jelent a gyermeknek, szülőnek, ahol nyugalmat, békét, megértést 

talál. A közösségi asztal a családban vagy óvodában, akár tágabb környezetben legyen is, az 

összetartozást és a közösségi érzést erősíti. Olyan alkalmak ezek, ahol a gyermek 

szocializálódása folyamatosan és sok örömet jelentve valósul meg.  

Óvodán kívüli szervezett programok:  

- közös családi kirándulások  

- közös keresztútjárás a kisiskolásokkal  

- múzeum- és tárlatlátogatások  

- a művelődési ház programjai  

Környezeti nevelési elvek megfogalmazása (feltételek biztosítása, gyermeki tevékenységekben 

való megjelenítése a helyi adottságok figyelembevételével).  

  

Az óvodapedagógus feladatai:  

  

• Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, annak megismerése, megszeretése és 

védelme (öröm, hála);  

• Életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése;  

• Ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos 

megfigyelése;   

• Ismerkedés a szülőföld, és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival;   

• Megfigyelő séták, kirándulások szervezése;   

• Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok);   

• Természetsarokban történő változások folyamatos megfigyeltetése;   

• A környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés;   

• Környezettudatos magatartás alakítása;   

• A közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés;   

• Környezetkultúra és biztonságos életvitel szokásainak alakítása;   

• Az  önálló  véleményalakítás,  döntésképesség  fejlesztése 

kortárskapcsolatban és a környezet alakításában;   

• Részvétel egyházi ünnepeken;  



Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja 

   233  

• Ismerkedés épített környezettel, egyházi épületekkel, műalkotásokkal;   

• Ismerkedés egyházi helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szabályokkal;   

• Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése;   

                   téri tájékozódás alakítása,                     mennyiségi, alaki, tér és síkbeli 

fogalmakkal való ismerkedés,                     ítéletalkotás és mennyiségszemlélet 

alakítása, segítése.   

 

Polgári év kalendáriuma  

Tevékenykedés kertünkben       Kirándulás       Természetjárások        Versek  

Városunk álló és folyó vizeiről beszélgetés.  

Vízminta vétele, vizsgálata.  

Égtájak-meghatározás.  

Időjárásnaptár készítés folyamatosan.  

Földminták összehasonlítása: komposzt, 

agyag, homok, tőzeg…  

Magyarságtudat erősítése. Jelkép: 

ZÁSZLÓNK Korabeli viselet, fegyverek, 

huszárnóták.  

Növények, gyógynövények, meghatározás: 

ehetőmérgező hatásúak.  

Édesanyák szerepe a családban, az Ő 

köszöntésükre való készülődés, ünneplése.  

Természet „lesen”! Fák megfigyelése, 

felismerése.  

Fakitermelés, csemeteültetés.  

Madarak felismerése, hangjuk 

megfigyelése.  

Házi rajzverseny  

Koszorúzás az emlékműnél.  

  

  

Kertünk, udvarunk folyamatos gondozása  

  

Munkánk eredményességében való 

gyönyörködés  

  

HURRÁ! GYERMEKNAP!  

Gyermeknapi vigasságban az óvoda 

valamennyi gyermeke, volt óvodások, szülők 

és óvodai dolgozók egyaránt részt vesznek.  

A közös élmény hatása!  

  

Hosszabb kirándulás a leendő elsőseinkkel.  

  

Valamennyi csoportból együtt élik meg a 

kirándulás élményét a gyermekek.  
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Víz napja  

Meteorológiai világnap  

1848-as szabadságharc  

Föld napja  

Anyák napja  

Madarak és fák napja          

                                                       

TAVASZ  

  

Környezetvédelmi világnap  

Gyermeknap, családi nap  

Iskolába indulók közös, nagy kirándulása  

  

  

NYÁR  

  

  

TÉL  

Madarak karácsonya  

ŐSZ  

Takarítási világnap  

Állatok napja  

1956-os forradalom  

  

  

Az Isten által teremtett élőlényekről való 

gondoskodás lényegének, szükségességének,  

mikéntjének megértetése és cselekedtetése.  

  

Mi kerülhet a fára és miért?  

  

A táplálék folyamatos gyűjtése, kihelyezése.  

  

Madáretetők elhelyezése.  

Szűkebb, tágabb környezetünk tisztaságának 

igénylésére késztetés.  

  

Otthonunk, óvodánk, 

városunk. Mi a feladatunk?  

Cselekvően veszünk részt a takarításban.  

  

Állatok Napja – cél: hasonlóan védjük és 

szeressük az állatokat, mint Szent Ferenc.  

  

Nemcsak a régmúltban volt szabadságharc.  

Emlékezzünk 1956 eseményeire.  

  

Könyv „tanulmányozás”   Klasszikus muzsika    Népdalok    Történetek    Mesék  

Munka jellegű tevékenységek  

A munkára nevelés is az óvodai élet egészében érvényesülő folyamat, amely áthatja 

mindennapjaikat. A munka önként végzett, játékos jellegű tevékenység, amely segíti az 

önállóság fejlődését, valamint a közösségi kapcsolatok alakulását. Munka végzése közben a 

gyerekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek természeti, 

társadalmi környezetükről. Legtöbbször külső irányítással folyik, a gyermektől fegyelmet és 

kötelezettséget igényel. Ahogy a munkavégzés egyre önállóbbá válik, úgy a gyermek egyre 

magasabb fokú együttműködését követeli. Közben alakul szociális magatartásuk, társaikhoz 

való viszonyuk. Feladatunk, hogy ráébresszük a gyermeket, hogyan segítsünk önmagán. 
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Munkavégzés közben formálódnak, egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges 

készségek. A munkafolyamat türelmes megmutatása és értékelése növeli a kitartást, az 

önállóság felé törekvést.  

A gyermekmunka tartalma:  

- az önkiszolgálással kapcsolatos munkák: testápolás, étkezés, öltözködés  

- közösségért végzett munka: naposság, megbízásos munkák, alkalmi feladatok, a 

környezet rendjének megóvása, egyéni megbízatások  

A munkára nevelés alapvető feltételei:  

- elegendő munkalehetőség  

- megfelelő munkaeszköz  

- a munkavégzés mozzanatainak megismertetése  

- elegendő idő a munka elvégzésére  

- megfelelő hely; az adott feladatokat kényelmesen, egymást ne akadályozva végezhessék 

el  

- nyugodt légkör, hogy békés hangulatban tevékenykedjenek  

Az óvónőknek modellszerepe van a munkavégzésben. A munkafeladat mindig jutalom, 

kitüntetés, egyfajta bizalom legyen a gyermek felé. Az elismerés különböző fokozatait 

alkalmazva ösztönözni lehet a kevésbé dolgos gyermekeket is. Mindez növeli a gyermek 

kitartását, önállóság felé törekvését, miközben hozzászokik, hogy az apró munkákat, 

feladatokat szépen, pontosan végezze. A gyermek sokszor magától is rájön arra, hogy a 

többiekkel végzett tevékenységnek, munkának hamarabb mutatkoznak eredményei, örömei, 

ezért képes másokkal együtt dolgozni egy feladaton, vagy éppen az örömszerzésért elvállalni 

egy feladatot. Az a gyermek, amelyik a felnőtt segítségével látja, megtapasztalja munkája 

értelmét és eredményét, tudatos emberré válik.  

„Semmi sem teszi a gyermeket boldogabbá, mint a haladás tudata, a legyőzött nehézségek felett 

érzett öröm, és az a munka, mely sohasem lankad, és sohasem  

rombol.”                                                                                     (Brunszvik Teréz)  

  

A személyiségfejlesztés fontos eszköze, cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában dolgozók mintája, példája nyomán. 

A gyermeki munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, 

amelyben szükséges a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő 

értékelése.   

• Az önkiszolgálás;    

 öltözködés,   

 testápolási teendők,   

 étkezéssel kapcsolatos munkálatok.   
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• A közösség érdekében végzett munka;  

 a naposi tevékenység,   

 csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok.   

• Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások;   a környezet rendjének biztosítása,   

 segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek,   egyéb megbízatások teljesítése.   

• Az évszakoknak megfelelő tevékenységek; o csoportszobában,   

 udvaron,   

 az óvoda környezetében.  

  

A tevékenységekben megvalósuló tanulás  

A gyermekek az óvodában spontán, önkéntelen módon tanulnak. Ezért az óvónő a gyermekek 

megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére támaszkodva irányítja a 

tapasztalat és az ismeretszerzés folyamatát. Azok a tapasztalatok, amelyeket közvetlenül vagy 

közvetve szereznek, elősegítik a világ megismerését. A gyermekek tanulási tevékenységeinek 

tere, szervezeti keretformája a játék, amelynek nevelési alapelve és módszere a játékosság. A 

játékosság forrása lehet az eszköz, az eljárás a módszer. A gyermekekben az óvodán kívül is 

nagy mennyiségű spontán tapasztalat, élmény halmozódik fel. Ezeknek jelentős részét a 

családban, a felnőttek tevékenységének megfigyelése révén szerzi. Érdemes építeni ezekre a 

megfigyelésekre, mert a spontán és irányított tapasztalat és ismeretszerzés szoros 

kölcsönhatásban állnak egymással. A kötött és kötetlen foglalkozások kapcsán tapasztalják, 

hogy az óvónőtől kapott feladatok megoldása érdekében szükséges alkalmazkodniuk 

egymáshoz és az óvónő kéréseihez. A tanulás a gyermekek világképének alakulását is 

befolyásolja, hatására a gyermekek tapasztalatai rendeződnek. Pontosabbá válik érzékelésük, 

észlelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, gazdagodik 

fantáziájuk, fejlődik beszédük és gondolkodásuk, képessé válnak problémák felismerésére és 

megoldására  

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásra alapuló. A tanulás nemcsak társadalmilag 

hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támogató 

kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése.  

Feladat:  

 építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire;  

 jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás;  

 megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása;      a gyermekek 

kompetenciájának fejlesztése;  

 Tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul meg;   

 Elsődleges a cselekvéses tanulás, az egyéni adottságok figyelembe vétele, az optimális 

terhelhetőség, és a motiválás;  
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 A vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást 

támogató környezet megteremtésével ér el;   

 Fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett 

játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése;   

• Megjelenik  a  kognitív  képességek  tevékenységbe 

 ágyazott alakítása;   

• A gyermekek kompetenciájának fejlesztése;   

• A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan 

egyéni felzárkóztatás, fejlesztés szükséges;   

• Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni 

fejlesztés szükséges;   

• Az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a 

gyermek tevékenységben megvalósuló tanulását.  

 

5. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére   

  

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. Az egészséges életmód kialakítása terén:  

- testápolás – önállóan mosakodnak, tisztálkodnak, felszólítás nélkül használják a WC-

papírt, zsebkendőjüket használják  

- étkezés – az asztalt esztétikusan megterítik, önállóan szednek az ételből, kulturáltan, 

csukott szájjal étkeznek  

- öltözködés – önállóan öltöznek, vetkőznek, ruhájukat rendben tartják a szekrényben, ha 

melegük van, vagy ha fáznak, segítenek magukon  

- önkiszolgálás – önállóan tevékenykednek, észreveszik, ha segítségre szorul társuk vagy 

egy felnőtt  

- a környezet rendben tartása – ügyelnek saját személyük és környezetük rendben tartására, 

gondozzák a teremben és a kertben lévő növényeket  

Érzelmi nevelés, szocializáció terén:  

- szeretettel kötődnek társaikhoz, nevelőikhez, és ezt ki is tudják mutatni  

- életük természetes része a felebaráti szeretet  

- ismerik és alkalmazzák a katolikus köszönési módot: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! – 

Mindörökké, Amen.”  

- képesek reálisan megítélni tetteiket, tudnak egymás sikerének örülni, mások bánatát 

átérezni  

- az óvódáskor végére kialakul bennük a vágy az iskolai életre  
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- szeretettel tudnak megnyilvánulni a Mennyei Atyáról kötetlen beszélgetésben, imában  

- szívesen járnak templomba óvodai közösséggel, családdal  

Az anyanyelvi nevelés terén:  

- a beszédet, mint játékformát is használják a nap folyamán többször  

- beszélgetéseikben kialakul a beszédfegyelem  

- élményeiket összetett mondatokban tudják kifejezni, helyes artikulációval, hangképzéssel  

- kedvenc irodalmi élményük szavait kötetlen beszélgetésükben is használják  

- képről folyamatosan tudnak történetet kitalálni  

tisztán ejtenek minden beszédhangot  

A játék terén:  

- elmélyülten, hosszú ideig képesek legyenek együtt játszani, alkotni, szerepet alakítani  

- a konstruált, barkácsolt játékaikat megőrzik, másnap továbbfejlesztik  

- a barkácsoláshoz szükséges szerszámokat biztonsággal kezelik, örömmel alkotnak  

- az érzelmileg közel álló irodalmi műveket szívesen és gyakran eljátsszák, elbábozzák  

- a kötött keretek között végezhető játékok szabályait betartják  

- vigyáznak a játékeszközökre, meghibásodás esetén segítenek az óvónőnek a kijavításban  

A hitre nevelés terén:  

- használják a katolikus köszöntési módot  

- tudjanak néhány ismertebb imát: Mi Atyánk, Üdvözlégy Mária, étkezési imák, esti ima, 

reggeli ima  

- tudjanak keresztet vetni  

- gyakorolják a keresztény szeretetet  

- megismerkednek a gyerekek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel  

- megismerik Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttjét, kapcsolódva a karácsonyi és a 

húsvéti ünnepkörhöz  

- megismerik a jézusi tanítás sarkalatos elemeit  

- érthetővé, ismerőssé válnak számukra a főbb vallási szimbólumok, jelek, valamint ezek 

szerepe a liturgiában  

- megismerkednek az egyházi élet személyeivel, eseményeivel, kellékeivel  

- érzik, hogy ők is tagjai az egyház közösségének  

- közös áhítat élmények révén képessé válnak a személyes imádságra, de a közösségben 

végzett ima liturgikus formáit is gyakorolják  

A verselés, mesélés terén:  

- ismernek 10-12 mondókát, 6-8 verset  
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- szívesen és gyakran mondogatják kedvenc versüket, mondókájukat, és közben 

használják az irodalmi kifejezéseket  

- több mesét és bibliai történetet el is tudnak dramatizálni  

- szívesen nézegetnek könyveket  

- képekről folyamatosan tudnak mesélni  

- az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásai 

közé tartozik  

Az ének, zene, énekes játék, gyermektánc terén:  

a gyermekek tudják a mondókákat, a hat hang terjedelmű dalokat  

- 14-16 dalos játékot tudnak  

- egyszerű dallammotívumokat tisztán énekelnek vissza  

- ismert dalt hallás alapján, szöveg nélkül is tudnak énekelni  

- felismerik és maguk is tudnak mélyebben énekelni  

- felelgetős játékokat két csoportban, folyamatosan, az óvónő segítsége nélkül is el 

tudnak énekelni  

- tisztán énekelnek vissza kétszer 2/4-es ütemben változatos motívumokat  

- ismerik és éneklik a halk és hangos közötti különbséget  

- felismerik a dallamot  

- dúdolásról, hangszerről sajátos kezdő, erősen eltérő vagy belső záró motívumokról  

- megkülönböztetik az egyenletes lüktetést a dal ritmusától  

- szöveges ritmusmotívumokat visszatapsolnak, esetleg kétegységnyit is  

- összehasonlítják és bemutatják a normáltempónál gyorsabbat és lassabbat  

- egyöntetűen körbejárnak szép és kicsit oldalt fordított testtartással, kézfogással  

- az egyszerű játékos, táncos mozgásokat motívumi ismétlődő szakaszokkal szépen 

megformálják: dobbantás, koppantás, átbújás, párválasztás, páros fogás, kifordulás, 

köralakítás, lépések változatos irányával  

- képesek  egyensúlyváltást  kiváltó  mozgásokra:  kilépés,  dobbantás, 

sarokkoppantás, zárás, forgás egyedül, társsal, egy kézzel, két kézzel - térformákat 

alakítanak: kör, csigavonal, hullámvonal  

- ütőhangszereket használnak: dob, cintányér, koppantó stb.  

- felismerik és megnevezik a szimfonikus zenekar alaphangszereit  

- ismernek 8-10, vallási témájú dalt, amit a templomban is énekelnek  

A rajzolás, festés, mintázás, kézi munka terén:  

- képkialakításuk az egész lapot betölti  

- sok színt használnak - az arányokat jól érzékeltetik  

- az ecsettel, biztonsággal bánnak  
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- ismerik a kevert színeket, létre is tudják hozni  

- a kézimunkázással szívesen foglalkoznak, az eszközöket jól használják  

- az agyagból megformázott figuráik felismerhetők  

- papír vágásával, hajtogatásával, ragasztással létrehoznak ajándékokat, játékokat  

- néhány ismertebb művészeti alkotást felismernek, megneveznek  

A mozgás terén:  

- a gyermekek szívesen vesznek részt a testnevelés-foglalkozáson, élvezik a mozgást  

nagymozgásuk, finommozgásuk, egyensúlyérzékük stabilan kialakul, a  

térben biztonsággal tájékozódnak, ismerik az irányokat  

- ütemtartással járnak, a gimnasztikai gyakorlatokat pontosan végzik  

- labdát feldobnak-elkapnak, vezetnek helyben, egykezes felsődobással kislabdát 

hajítanak távolra  

- padmerevítő gerendán egyensúlyoznak  

- 6-8 lépés nekifutással akadályt átugranak  

- megértik az egyszerű vezényszavakat  

  

A külső világ tevékeny megismerése terén:  

Matematika:  

4-5 éves korban a gondolataikat tevékenységgel, esetleg szóban is kifejezik. Egyszerű 

tulajdonság szerint tudnak tárgyakat, személyeket, képeket, szétválogatni, sorba rendezni. 

A hibás rendezést kijavítják. Próbálkoznak az összehasonlítást kifejező szavak 

használatával (pl. hosszabb, alacsonyabb, ugyanannyi, több stb.). Szívesen nézegetnek, 

próbálkoznak a tárgyak, mennyiségek becslésével. Számlálás nélkül átlátnak 1-2-3 tárgyat 

különböző méretben és elrendezésben. Tízes számkörben megismerik a számok nevét, 

sorrendjét, kialakul a számlálás módja. Adott irányt mozgással követni tudnak. Használják 

a névutókat (pl. alá, fölé, elé, mellé  

stb.)  

5-6-7 éves korban válogatnak és sorba rendeznek előre meghatározott szempontok és 

önálló elképzelés szerint. Értik és helyesen használják a mennyiségekkel, halmazokkal 

kapcsolatban az összehasonlítást kifejező szavakat (hosszabb, rövidebb, legrövidebb stb.). 

Önállóan képesek mennyiségek összemérésére, párosítására. Értik és alkalmazzák a több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalmát. Ismerik a számok sorrendjét, biztosan számlálnak tízes 

számkörben. Azonosítani tudnak különböző helyzetű, egyszerű alakú tárgyakat. 

Másolással képesek létrehozni színben, nagyságban és formában eltérő, térbeli és síkbeli 

alakzatokat. Megismerkednek a tükörkép fogalmával. Értik és követni tudják az irányokat.  

Az óvodapedagógus feladata, hogy mérje fel a csoport és ezen belül az egyes gyermek 

fejlettségét, és szükség szerint foglalkozzon fejlettségükkel. Építsen a gyermekek 

természetes kíváncsiságára, érdeklődésére és az önálló problémamegoldás iránti igényére. 
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Teremtsen kedvező helyzetet az élmények gyűjtéséhez. Törekedjék a helyes matematikai 

kifejezések használatára, figyeljen a pontos megfogalmazásokra. Játékos formában 

gyakoroltassa a matematikai kifejezéseket.  

  

- Környezeti nevelés: Ismerik lakásuk címét, szüleik nevét, foglalkozását.  

Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában.  

Ismerik a főbb közlekedési eszközöket, tudják, hogy a vízen, a szárazföldön vagy a 

levegőben közlekednek.  

A testrészeket az emberi test felépítésének megfelelően felsorolják. Felismerik a 

napszakokat.  

Különbséget tudnak tenni az évszakok között, ismerik jellegzetességeiket Ismerik a 

növény szót.  

Tudják, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van.  

Ismernek növényekkel kapcsolatos munkákat.  

Az általuk ismert állatokat csoportosítják a szerint, hol élnek. Szívesen vesznek részt 

a családi és egyházi ünnepeken.  

A munka terén:  

- a gyermekek szívesen és gyakran vállalnak egyéni és közösségi munkát is  

- alaposan végzik a naposi teendőket  

- ügyelnek az esztétikus terítésre  

- ügyesek a kerti munkában  

- önként vállalkoznak a kisebbek megsegítésére  

  

 A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben az óvodásból iskolássá 

érik;   

 A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi 

szintet;   

 Az iskolakezdésnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai tanulás 

megkezdéséhez;  

 testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, 

testi szükségletek kielégítésének szándékos  

irányítására való képesség),   

 lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános 

szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége szándékos bevésés és figyelem 

megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről),   
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 szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési 

tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte),   

• 5 éves kortól (2014. szeptember 1-től 3 éves kortól) kötelező óvodába járás ideje 

alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének elősegítése;  

• A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka szükséges;   

• A különleges gondozásra jogosult gyermekek a fejlettségüknek megfelelő 

intézményben kezdik meg iskolai életüket.   

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.   

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a fejlettségüknek megfelelő intézményben 

kezdik meg iskolai életüket.   

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  Kiemelten 

tehetséges gyermek  

 

 6. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek   

  

Célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

A gyermekvédelmi törvény szellemében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közreműködjön 

a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. Biztosítanunk kell a bármilyen 

okból hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. A pedagógus figyeljen föl a családban 

jelentkező problémákra, ha szükséges, jelezze az óvoda gyermekvédelmi felelősének. 

Amennyiben óvodai keretek között nem tudnak segíteni, a gyermekvédelmi felelős kötelessége 

a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni.  

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:  

 az óvodások száma összesen,   

 ebből a veszélyeztetettek száma,   

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű) száma,  

 három- vagy többgyermekes családban élők száma.   

  

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:  

Családi környezet:   

 rossz lakásviszonyok,   

 egészségügyi okok,   
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 anyagi okok,   

 nevelési hiányosságok,  

 megromlott családi kapcsolat,   

 a gyermeki személyiségben rejlő okok, 

 bűnöző családi helyzet.   

  

Családon kívüli környezet:   

• munkanélküliség,   

• váltakozó párkapcsolatok,   

• hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók,   

• életvitel az utcán történik,   

• kéregetésre kényszerítés,   

• életvitel az italboltban történik,   

• pszichiátriai kezelés,   

• kábítószerezés.   

  

Feladataink:  

 Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem;  

 Épületenként  egy-egy  gyermekvédelmi  felelős  segíti  az 

óvodapedagógusok körültekintő munkáját, baleset-megelőzését;  

 Munkájukat megbízás alapján végzik;  

 Évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 

karbantartása, bővítése;  

 Rendszeres konzultáció óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel; a gyermekjóléti 

szolgálattal, esetmegbeszélések, szupervízió szervezése,  

 Családlátogatások szervezése, támogatások megszervezése, lebonyolítása.  

Kapcsolataink más szervekkel, szervezetekkel:  

- Gyermekjóléti szolgálat  

- Kerületi nevelési tanácsadó  

- Intézményi gyermekorvos, védőnő  

- Családsegítő szolgálat  
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Kapcsolattartási formák:  

 

Célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

Óvodánkban a családok szociális helyzete kevés kivétellel jónak mondható. A társadalmi 

problémák változásait és az évente újonnan érkező gyermekek szociális helyzetét előre nem 

ismerve első sorban megelőző feladatokat teljesítünk. Célunk, hogy a problémák feltárásával 

mielőbb megtehessük a szükséges intézkedéseket.  

Fő feladatunk tehát a prevenció, a segítségnyújtás, a humánum, a megértés, a tanácsadás.   

Óvodánkban gondosan elkészítjük a szakirányú, szociális térképet.  Az ismeretek 

birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem;   

 Épületenként egy-egy gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok 

körültekintő gyermekvédelmi munkáját, balesetmegelőzését;   

 Munkájukat megbízás alapján végzik;   

 Évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 

karbantartása, bővítése;   

 Rendszeres konzultáció óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel;  

 Családlátogatások szervezése  

 Szociális hátrányok kezelése  

A kisgyermek korai életszakaszában szerzett benyomások, szeretetteljes támogatások, 

védettségélmények a gyermek biztonságérzetét erősítik. A keresztény pedagógia példája Jézus 

Krisztus, aki jelenlétével, életével, tetteivel és szavaival győzte meg az embert arról, hogy 

minden állapotában és helyzetében szereti. Feladatunk annak a légkörnek a megteremtése, 

amely kielégíti a gyermek személyiségét, elfogadja őt olyannak, amilyennek a teremtő alkotta. 

A kézen fogott, vezetett gyerek érzi, hogy ő fontos a családnak, társainak, nevelőjének, és ezáltal 

olyan biztonságot él át, amely érzelmeit erősíti, és nyitottá teszi a környezete számára. Az első 

lépés már a beiratkozáskor megtörténik, ahol személyesen fogadjuk a gyermeket. A beszoktatási 

időben figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat. Annak megfelelően tölti itt a gyermek az 

időt – szülőkkel vagy anélkül -, amilyen mértékben szüksége van rá, Az óvó néni és az óvoda 

  

  

  

  

  

  

  

c salád ,  szülők     óvónő k   

g yermekvédelmi   felelős   
  

  gyermekjóléti   szolgálat   
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összes dolgozójának feltétel nélküli szeretete biztosítja a zökkenőmentes óvodakezdést. 

Évközben fontos feladat, hogy fejlesszük a gyermek toleráló és konfliktusmegoldó-képességét.   

Kiemelt törődés és figyelem illeti meg a nehezen nevelhető vagy sérült gyermeket. Szükség 

esetén szakemberek bevonására kerül sor.   

A Gyermekvédelmi Törvény szellemében az óvodapedagógus kötelessége, hogy 

közreműködjön a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában 

és megszüntetésében. Biztosítanunk kell a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő 

gyermek fölzárkóztatását. Az óvó néni figyeljen föl a családban jelentkező problémákra. Ha 

szükséges, jelezze az óvodai gyermekvédelmi felelősnek.   

Az óvoda épületében mindenki számára jól látható helyen van kifüggesztve a gyermekvédelmi 

felelős neve, és az, hogy hol és mikor érhető el. Annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi 

felelős minél eredményesebben végezhesse munkáját, időszakonként továbbképzésen vesz 

részt.   

Logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel, szeptemberben fölméri a csoportokat, 

beosztja, kire mikor kerül sor.   

Nevelési tanácsadó segítségét vesszük igénybe a problémás gyermekek iskolaérettségi 

vizsgálatánál, illetve az év közben szükséges kezelések ellátása érdekében.  

A családokat terhelő étkezési térítési kötelezettség enyhítésére a fenntartó kedvezményét 

vesszük igénybe. A szociálisan rászoruló családok gyermekei részére térítési kedvezményt 

biztosítunk. Kérjük, és támogatjuk, hogy a helyi önkormányzat a szociálisan rászoruló családok 

részére egyszeri vagy rendszeres nevelési segélyt illetve gyermekvédelmi támogatást 

folyósítson.  

 

 Óvodánk egyéb kapcsolatai:  

• Győr Egyházmegyei Hatóság  

• Kapuvári Szent Anna Plébánia  

• KARITASZ Alapítvány  

• Szakmai munkát segítő szervezetek: KPI, Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai 

Szakszolgálat, Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet  

• Egészségügyi: Gyermekorvos, Üzemorvos, ÁNTSZ, Gyermekfogászat, Védőnő  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A logopédiai ellátás keretében el kell végezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik életévüket 

betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek 

eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 

vizsgálatának kezdeményezését.  

A szűrőeljárás, amivel az 5-6 éves gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének, illetve az 

olvasás- és írászavarok kockázatának szűrését végezzük - tíz területen tárja fel az óvodás 
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gyermek beszéd-, nyelvi és vizuomotoros teljesítményeit. A szűrés logopédus által végezhető; 

egyéni mérés. A logopédiai szűrés; a logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati 

vélemény alapján megszervezzük a gyermek további logopédiai ellátását, ha az alapvizsgálat, 

szűrés eredményei alapján ez szükséges.  

A logopédiai vizsgálati vélemény tartalmazza:  

– a gyermek, tanuló és a szülő nevét, a gyermek, tanuló születési idejét, lakóhelyét és 

tartózkodási helyét, a gyermek, tanuló nevelését, oktatását ellátó óvoda, iskola nevét, címét,  

– a logopédiai vizsgálat rövid leírását:  

– a vizsgálat kérésének indoklását,  

– a vizsgálatban felhasznált vizsgálati eljárásokat, a konkrét vizsgálati értékeket és a 

logopédiai diagnózis meghatározását,  

– terápiás javaslatot a logopédiai fejlesztésre, – a vizsgálat eredményétől függően a 

gyermek, tanuló további - pedagógiai, pszichológiai, szakorvosi – vizsgálatának 

kezdeményezését,  

– a szülő tájékoztatását a vizsgálat folyamatáról, eredményéről, a gyermek, tanuló 

logopédiai ellátásának megszervezéséről.  

A logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról munkanaplót 

vezetünk. A legalább heti három alkalommal logopédiai ellátásban részt vevő gyermekek, 

tanulók fejlődését egyéni fejlesztési lapon kísérjük figyelemmel.  

A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló 

csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. A logopédiai munka eredményét a fejlesztő 

tevékenység során hathónaponként, valamint az ellátás befejezésekor a munkanaplóban 

szövegesen értékeljük.  

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a 

beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a 

diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését 

szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.   

Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az 

alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. 

A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és 

segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, ha a napirend 

során a gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéséhez 

szükséges.  

Az óvodai nevelés alapprogramja irányelvének célja, hogy a nevelési programban foglaltak és 

a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. Annak biztosítását szolgálja, hogy  

– az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, – fejlesztésük a számukra 

megfelelő területeken valósuljon meg,  
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– a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,  

– a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvodák 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé.  

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek 

határozzák meg. A többségi óvodában történő együttnevelés – az illetékes szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembevételével – minden esetben egyéni 

döntést igényel a gyerek szükségletei szerint.  

A sajátos nevelési igény kifejezi  

a) a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását,  

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét.  

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan 

teammunkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes 

gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások (időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák) alkalmazását teszi szükségessé.  

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 

habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi 

szükségessé.  

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok 

határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosítják, 

illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé 

kell tenni.  

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 

szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy:  

– a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket 

értékelő környezet segíti;  

– a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke határozza 

meg;  

– terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei 

befolyásolják.  

A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés gyógypedagógiai kompetencia. 

Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, 

konduktoróvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta együttműködése szükséges.  
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: A fejlesztés céljait minden 

esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex 

vizsgálat diagnózisára, javaslataira kell építeni.  

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból fakadó 

hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók 

bevonásával.  

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.  

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  

d) Az egyéni sikereket segítő tulajdonságok, funkciók fejlesztése.  

e) Az egyes területeken kimagasló képességeket mutató gyermek támogatása.  

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők  

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága.  

b) A fogyatékosság diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének ideje.  

c) A gyermek életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, képességei, 

kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, családi háttere.  

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés 

folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek és az értelmi képességek 

fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében más-más terület kap nagyobb 

hangsúlyt. Halmozottan fogyatékos gyermek, gyermekcsoport esetén a megállapított 

fogyatékosságok mindegyikére tekintettel kell lenni. A nevelési programot egyéni fejlesztési 

terv is kiegészíti.  

A szükséges gyógypedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

- A sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és alkalmazása; 

az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok biztosítása;   

- az egyéni szükségletekhez igazodóan speciális segédeszközök használata;  

- a segédeszközök elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés;   

- a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé sérült funkciók 

differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével;   

- annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken 

kiemelkedő teljesítményre is képes;  

- rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának megvalósulásához;  

- az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai és a szülők megfelelő 

tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült gyermek 

családjával.  
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Az óvodában megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás  

A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését 

elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált 

nevelése. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos 

nevelési igényű gyermeknek, mint részvétet és védettséget.  

Az integrált fejlesztésben résztvevő óvoda:  

a) pedagógiai programjának kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit,  

b) külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak 

leküzdéséhez.  

c) a befogadó óvoda vezetője támogatja a pedagógusok részvételét az óvodai integrációt 

segítő szakmai programokon, akkreditált továbbképzéseken.   

Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához 

igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben lehetőleg tapasztalatokkal 

rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). 

Közreműködése kiterjed a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó 

óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére és folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai 

nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez.  

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői 

bizottság javaslatot tesz.  

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, 

önmagához mért fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak 

szolgálják:  

a) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és 

a sérülés specifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk 

megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény 

típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz.  

b) A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus szükség esetén egyéni fejlesztési 

tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz. A foglalkozások során a 

pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek fejlődésének elemzése alapján 

– szükség esetén – eljárásait megváltoztatja. Az adott szükséglethez igazodó módszereket 

megválasztja, egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. Együttműködik a különböző 

szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba.  
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c) A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus az együttműködés során:  

- segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását,  

- javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek 

igényeihez igazodó környezet kialakítására,  

- segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről,  

- együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait,  

- segít a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolásában,  

- kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával,  

- részt vesz a befogadó közösség felkészítésében  

- részt vesz az óvodai foglalkozások és tevékenységek adaptációjában.  

 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló közoktatási intézmények igénybe vehetik az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai 

hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben 

meghatározott feladatellátás szerint.  

Beszédfogyatékos gyermek: nyelvfejlődési és beszédzavarok óvodáskorban  

Beszédfogyatékos gyermek esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 

akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros 

vagy szenzomotoros problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú 

diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, 

orrhangzós beszéd) illetve a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés 

zavarok miatt eltérően fejlődik.   

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak 

minősít. A beszédfogyatékos gyermek óvodai nevelését megelőzheti a korai fejlesztés.  

A nyelvfejlődési és beszédzavarok   

- az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében   

- a beszédértés és észlelés nehézségében,   

- kifejezőkészség nehézségében (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség),   

- a beszédszerveződés nehézségében (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő 

beszéd kialakulatlansága),   
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- a beszédszervi működés gyengeségében,   

- a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában,   

- az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavarban  

(fonológiai tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai),  -  a verbális 

tanulás lassú fejlődésében nyilvánulhatnak meg.   

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképesség zavarok 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek 

nehezítik a gyermek beilleszkedését.   

A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, 

speciális terápiákat alkalmazó fejlesztési környezetben valósulhat meg a gyermek komplex 

állapotfelmérése alapján. A gyermek egyéni képességeihez igazodó intenzív fejlesztőmunka 

során fontos, hogy az ismeretszerzést sokoldalú tapasztalatszerzést biztosító módon, 

cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel tegyük lehetővé, amely segíti a társas kapcsolatok 

kialakulását és a személyiség fejlődését is.  

Az óvodai nevelés/fejlesztés egész időtartama alatt kiemelt feladat az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök és 

módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában. A speciális nevelés 

keretében biztosított fejlesztés segíti az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint elérését. A 

gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell, a gyermek fejlesztése a 

szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg.  

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul elő, 

vagy a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az 

eredményes fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával 

valósulhat meg.  

 

7. Szülők, gyermekek és óvodapedagógusok együttműködése  

 

Katolikus óvodában az optimális együttműködés elengedhetetlen ahhoz, amit a katolikus óvoda 

küldetésének céljaként fogalmaztunk meg. Miszerint a Teremtő szellemi, lelki és testi értékeket 

helyezett el a gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni. Mégpedig azoknak, akik 

a gyermekekért felelősek. Ez az igen nagy feladat megoldhatatlan az együttműködés nélkül. 

Ahhoz, hogy nevelésünk eredményes legyen, összhangban kell lennünk. Meg kell 

bizonyosodnunk, hogy mindkét fél ugyanazt szeretné a gyermeknek nyújtani, tehát nevelési 

elveink egyek kell, hogy legyenek. Ha úgy érezzük, ez még nem minden esetben van így, a 

szülők evangelizációjára is gondot kell fordítanunk. A kapcsolat kiépítésében segítségünkre 

vannak a családlátogatások. Minden gyermeket legalább egyszer meglátogatja a csoportos 

óvónő az otthonában. Lehetőséget kell adni a szülőknek a fogadóórák igénybevételére, havonta 

egyszer. Szülői értekezletet évente kétszer tartunk minden csoportban. Segítjük kiépíteni a 
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szülői szervezeteket. Minden évben kétszer-háromszor játszónapot, kötetlen találkozási 

lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek és szüleiknek. Alkalmanként kézműves délutánt 

szervezünk a szülőknek és a gyermekeknek közösen. Szorgalmazzuk a közös zarándoklatokat, 

kirándulásokat, azokat megszervezzük. Évente kétszer, a Veni Sancte és a Te Deum alkalmával 

közös szentmisén veszünk részt. Szeretettel invitáljuk az évközi időben is a családokat a 

templomba. Számítunk segítségükre a gyermekek előadásainak lebonyolításában, például 

betlehemezés, Márton-napi felvonulás, kulturális programokon való részvétel. Igényeljük az 

óvodát népszerűsítő programokban a szülők kezdeményezését illetve részvételét. Ilyen például 

a különböző társadalmi rendezvényeken való bemutatkozás.  

  

8. Az óvoda működési rendje  

 

Óvodánk működési rendjével kapcsolatos dokumentáció az érvényben lévő törvényi előírások 

alapján, a fenntartók és Győr egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság rendelkezéseinek szem 

előtt tartásával, a szülők igényeinek figyelembevételével fogalmazza meg az igazgató és az 

óvodavezető.  

- A munkarend kialakításánál alap – kritérium, hogy a gyermekek maximális,,ellátása” 

érdekében az egész nap folyamán optimális létszámban legyenek jelen a pedagógusok és 

segítő társaik. Az óvoda nyitásától zárásáig 6.30 ó – 16.30 ó óvodapedagógus jelenléte 

biztosított legyen.   

- A házirend a gyermekek érdekeit kívánja képviselni, biztosítja – biztosíttatja az őket 

szolgáló rendet.  

- A heti rend megalkotása az óvónők kompetenciája. Felelős szabadsággal, tudatossággal 

készítik – a csoportban élő gyermekek igényeit szolgálja. Összhangban áll az óvoda többi 

csoportjának ,,életrendjével”.  

- A csoportok életmód szervezésének kritériuma, hogy maximálisan jól szolgálja a 

gyermekközpontú nevelést.  

- Óvodánk csoportjaink napirendjeit a folyamatos életszervezés jellemzi, amely adekvát a 

koncepciónkhoz, nevelési rendszerünk szervezeti formáihoz:  

- Homogén életkorú csoportokhoz  

- Integrált tevékenységekhez, foglalkozásához  

- Differenciált képességfejlesztéshez, amelyeknek kerete nap, mint nap a játék.  

9. A nevelőmunka és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, 

értékelése  

  

Az ellenőrzés és értékelés feladata, hogy:  

- a pedagógiai programban megfogalmazott fejlesztő folyamatot kontrolálja,  

- objektív jelzést, külső megerősítést adjon a pedagógusoknak,  
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- segítséget kínáljon az ,,élő” problémák megoldásához,  

- továbbgondolkodásra és cselekvésre késztessen a jobbítás érdekében,  

- adjon segítséget ahhoz, hogy a pedagógus fejleszteni tudja önellenőrzési-önértékelési 

képességét  

  

Katolikus óvodánkban alapelv: a bizalom, az őszinteség, a méltányosság, az autonómia 

tiszteletben tartása, a rend igénye.  

Az ellenőrzés – értékelés célja: A minőség biztosításhoz szükséges feltételek javítása.  

Az ellenőrzés – értékelés kiterjed:   

a.) az óvónő munkájára     

- a pedagógiai gyakorlatra  

- a pedagógiai munkavégzés dokumentumaira  

- a gyermekek fejlődésére  

- a nevelési stílusára, a megteremtett légkörre  

- nevelési módszerekre – eljárásokra, a kialakított szabály és szokásrendszerre  

A belső ellenőrzés, értékelés a szervezeti leírás szerint: vezetők, EKIF igazgató, felkért 

szaktanácsadó vagy nevelőtestületi tagok feladata.  

  

b.) a gyermek személyére  

- a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése  

- a megfigyelési területei: motoros, szenzoros, verbális, szociális fejlődés  

- Mi jellemző a gyermek: 

- beilleszkedésére,  

- kapcsolatteremtésére  

- érzelmi életére  

- akarati tulajdonságaira  

- etikai értékrendjére  

- szabályokhoz való alkalmazkodására  

- magatartására  

- megismerési folyamatokban való aktivitására.  

Minden gyermekről személyiséglapot töltünk ki, mely a család szociokulturális jellemzőit, a 

nevelési légkört mutatja meg. Tartalmaz továbbá olyan adatokat, melyek a későbbi problémák 

feltárását segítik. Az adatközlésen túl az anyával (családdal) való kapcsolatfelvételt is 

megkönnyíti ez a folyamat.  

A megfigyelési szempontsorban az óvoda mindennapi életében a gyermek viselkedését, 

 fejlődését  kísérhetjük  nyomon,  mely  jelzi  a  zavarokat, hiányosságokat, 

ezáltal a támogató nevelés egésze korán elkezdhető.  
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A fejlettségmérő lapok a gyermeki fejlődés folyamatainak megragadását teszik lehetővé, 

vezetése lehetőség szerint természetes helyzetben alkalmazott megfigyelésen alapul, esetenként 

játékos egyéni vizsgálaton.  

c.) az óvodai nevelés programjára: az első nevelési év végén - a gyakorlatban történő 

beválásról összegyűjtött tapasztalatok alapján – végezzük el a korrekciót.  

A program ellenőrzésében, értékelésében az óvodavezető irányításával valamennyi 

óvodapedagógus részt vesz.  
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IV. Záró rendelkezések 

 

1. Érvényességi záradék 

A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja a 

fenntartói elfogadás után 2020. szeptember 1-től lép életbe. 

A pedagógiai program felülvizsgálatát a fenntartó, az intézményvezető kezdeményezheti,  

tartalmi módosítását a főállású pedagógus dolgozók, több mint 30 %-a kérheti. A testület a 

változtatásokat megvitatja, elfogadás esetén a fenntartónak jóváhagyásra felterjeszti.  

A pedagógiai program visszavonásig érvényes. 

 

 

2. Nyilvánossági záradék 

A Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját 

egy példányban az iskola könyvtárában elhelyezzük. Internetes honlapunkon biztosítjuk bárki 

számára a tájékozódást, az áttekinthetőséget. 

 

  






