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Bevezető gondolatok 

"Mert az Úr ád bölcsességet, 

az Ő szájából tudomány 

és értelem származik." 

(Péld, 2, 6) 

Áldás, békesség! 

 

A közoktatást meghatározó szabályozások értelemében minden iskolaközösség 

kötelezően, ugyanakkor szabadsággal felruházva el kell, hogy készítse helyi programját. 

Megtisztelő számomra, hogy e nemes feladatot tantestületünk tagjaival együtt dolgozhatom 

ki, hiszen egy nagy múltú, hagyományokban gazdag, mindig az élvonalban álló, 

gyermekközpontú, igényes iskola nyolc évre szóló programját kell meghatározni. 

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda pedagógiai 

programjában alapvető szempontunk olyan keresztyén szellemiségű iskola kialakítása, ahol a 

gyermek a legfőbb érték, ahol az iskola minden dolgozója felvállalja, hogy legjobb tudása 

szerint feleljen meg ennek az elvárásnak. 

Történelmileg nagy fordulatot jelent az egyháznak, hogy újra iskolája van. Nagyok az 

elvárások nemcsak a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolával, hanem egyáltalán az 

egyházi iskolákkal szemben. Látni kell az alapvető különbséget mielőtt hiú reményeket 

táplálnánk magunkkal szemben. 

A régi iskola keresztyén - általánosabban fogalmazva - vallásos világban működött. Az 

új keresztyén iskola szekularizált világban működik, amely alól nem tudjuk kivonni 

magunkat. 

Ezért célunk az új típusú régi iskola megteremtése. Új közegben, új módszerekkel kell 

adnunk azt a többletet, amit a református iskola adhat az oktatásban-nevelésben, ezen felül a 

hitre nevelésben. A hit ajándék, Isten ajándéka, és ezt elfogadtatni gyermekkel, tanárral, 

szülővel, a keresztyén igazság lényegét kellő alázattal, okossággal és toleranciával beláttatni, 

ez az iskola legfontosabb feladata. Pál apostol figyelmeztetését is szem előtt tartva - "Mindent 

vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg" - készítettük el pedagógiai programunkat. 

Tudjuk, hogy a következtetés nem sokat ér szeretet nélkül, a szükségletekre való 

odafigyelés célt téveszt határozott erkölcsi iránymutatás nélkül, az értő figyelmet pedig 

feltétlenül ki kell egészíteni a követelmények és a szükséges korlátok egyértelmű 

felállításával. Iskolánk nyitott. Nemcsak azokat kívánja befogadni akik református vallásúak, 
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hanem azokat is, akik vállalják az iskola szellemiségét, akik a "REFI"-s családunkba 

kívánnak tartozni. 

Iskolánk 8 általános iskolai évfolyam - programja ennek értelmében 8 évre készült. 

Alapvetően megőrizzük a "REFI"-s arculatát, s csak olyan programot vállalunk fel, amit a 

fenntartóval együtt teljesíteni is tudunk. 

Nevelési célkitűzéseinket közösen kívánjuk megvalósítani nevelőkkel, gyermekekkel, 

szülőkkel, fenntartóval. 

Hivatástudat, gyermekszeretet, elkötelezettség, szakmai színvonal a tanításban, és 

egyszerűség, fegyelem, rend a nevelésben: "Követelek tőled, mert becsüllek". 

Szeretettel ajánlom e programot minden "REFI"- snek - nevelőnek, szülőnek, diáknak, 

fenntartónak -, megvalósításában hassa át munkánkat és mindennapjainkat az a feltétel nélküli 

szeretet, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korinthusbeliekhez írt első levelében: 

 

"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen 

énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt 

tudok is mondani, 

és minden titkot és minden tudományt ismerek is; 

és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, 

szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. 

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, 

a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, 

nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. 

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 

Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem fogy." 

 

Kívánom, hogy e pedagógiai program teljesítéséhez Isten adjon erőt mindnyájunknak, kísérje 

áldás munkánkat, s legyen békesség e házban, a Karcagi Nagykun Református Általános 

Iskola és Talentum Óvoda nagy családjában. 

 

Földváriné Simon Ilona 

igazgató asszony 



8 | o l d a l  
 

Református iskolánk gyökere 
"Minden iskola annyit ér, 

amennyiben szolgálni tudja 

a reá bízottakat." 

 

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola városunk legrégebbi, legpatinásabb 

oktatási intézménye. Országosan is az egyik legrégebbi, folyamatosan iskolai oktatásra épült 

és mai napig is használt ingatlan, a Kálvin u. 2. sz. alatt. 

Az emberi élet alakulása szempontjából oly fontos iskolai évek meghatározó élményei 

közé tartozik nemcsak az osztálytársak közössége, vagy a tananyag, vagy a tanárok 

egyénisége és szakértelme, hanem az a környezet, ahol a tanuló iskolába jár. Ez az iskola a 

XVI. század végétől méltó módon hordozta a kultúra, a művelődés, a tudás gyakran nehezen 

cipelhető terhét városunkban. Felemelő érzés olyan épület lépcsőit koptatni, amelynek 

padjaiban református karcagi családok déd- és üknagyapái is ültek és tanultak. 

A XVI. század végén Karcagra az első iskolát az egyház hozta. Amikor a karcagi 

lelkész az oktatást már egyedül végezni nem tudta, a debreceni Református Kollégiumtól kért 

rektort. Ez időtől kezdve a Református Fiúiskola a debreceni kollégium kihelyezett iskolája, 

"particulája" volt, ahol a tanulókat a debreceni kollégiumi továbbtanulásra készítették elő. 

A Tiszántúli Református Egyházkerület iskolaügyei, tananyaga, tanterve, irányt adó 

vezetése a debreceni főiskola feladata volt. Innen kerületek ki a rektorok, préceptorok, akik 

iskolánkban is tanítottak. A mai iskolaépületet 1813-ban építették. 5 évvel később emelettel 

bővítették. A földszinti és emeleti rész is a Debreceni Református Kollégium stílusa szerint 

épült. Az iskola klasszicista stílusú műemlék. A téglakerítés sarkain kis tornyokban 

elhelyezett csengőkkel szólították iskolába a gyerekeket. Innen kapta a nevét: "Csengős 

iskola". 

A karcagi gyülekezet felépítette a kor mértéke szerint a messze földön páratlanul álló 

nagy, modern iskolaépületet. Az iskola fejlődésében töretlenül haladt előre, mígnem 

megszületett az 1948. évi 33. törvény, amely a mi iskolánkat is államosította. Régi 

iskolaépületét kérte és kapta vissza 1996. július 1-jén a Karcagi Református Egyház 

Presbitériuma, Nagy Kálmán esperes úr iránymutató segítségével. Vajon mi akar lenni ez az 

iskola? - tették fel a kérdést oly sokan, oly sokszor. A válasz egyszerű: református iskola 

lesz, amely hűen szolgálja Isten országának építését. Diákjaink tanuljanak, nevelkedjenek 

hitben, szeretetben. Fejlesszék Istentől kapott talentumaikat, hogy becsületes keresztyén 

emberként helyt tudjanak állni a minőség harcában. Református iskolánk így kapcsolódik 

gazdag múltjához, melynek gyökerei a XVI. századba nyúlnak vissza. 
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Református iskolánk küldetésnyilatkozata 
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A Magyarországi Református Egyház közoktatási intézményeinek közös nevelési 

célkitűzései 

 

A Magyarországi Református Egyház - Jézus Krisztus missziói parancsának 

engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, Magyarország Alaptörvénye és a 

Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és 

vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok 

alapján- köznevelési intézményeket tart fenn. 

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a 

jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi köznevelési 

intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A 

kereszteléskor tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges 

helyszíne a református köznevelési intézmény, amely a gyereket Krisztusban testvérnek 

fogadja el. 

Jézus Krisztus missziói parancsa: „tegyetek tanítványokká minden népet…”(Mt 

28,19) nem csupán az Egyháznak szól, hanem a családnak, az iskolának is. A református 

iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezetet abban, hogy valóra 

válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik 

őt, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a 

Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. 

 

A református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik 

hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden 

megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. 

 

A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos, hitvalló 

magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban. 

 

 Reformátusokat, tehát olyan keresztyéneket, akik életének zsinórmértéke a 

Szentírás, elfogadják ősi hitvallásaikat, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét 

hitvallást; s akik tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek 

segítséget, a Szent Lélek alkalmassá teszi őket feladataik elvégzésére. 
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 Olyan magyar reformátusokat, akik a magyar kultúrát — elsősorban rendkívül 

gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat — megbecsülik, azt tisztán 

megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják; ismerik és szeretik hazájukat, 

az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit, 

szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért 

áldozatokra készek. 

 Öntudatos, hitvalló magyar reformátusokat, akik tudják, hogy kiben és miért 

hisznek; képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni; törekednek 

önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi 

ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a 

szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére, a valódi értékek 

felismerésére és tiszteletére, a különböző tudományterületeken és 

művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-lelki-szellemi 

harmóniában történő életvitelre, embertársaik segítségére, a hit ajándékának 

elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére, 

felelős helytállásra 

 

A Magyarországi Református Egyház, iskoláiban a nem református vallású diákjait 

öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-

felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek 

ismeretét és tiszteletét. 

A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy megismerteti 

növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes tanulságaival; a hiteles 

krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja; hitéletének 

közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít; növendékeiben 

felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét; növendékeit a 

tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és megőrzésének 

fontosságára; a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre; a 

reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és a 

felelős cselekvés képességét; gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti 

hagyományokat; megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját 

nyelvükön, kultúrájukon keresztül vezet az út; rendszerességével és következetességével a 

személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei 

elé. 
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A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház iskoláinak az a 

feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református iskolák 

hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és 

technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezetekkel kiépített 

gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy 

minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a 

Teremtőjétől. 

 

Hitvallásaink tézisei alapján az alábbiakban határozzuk meg identitásunkat 

 

Sola scriptura 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Istent nem lehet másképp megismerni, csak 

a kijelentésből. Annyit tudunk róla, amennyit önmagáról kijelentett. Ennek a kijelentésnek 

írott dokumentuma a teljes Szentírás, melyben az isteni kijelentés olvasható. Ebben az 

értelemben mondhatjuk, hogy hitünk és életünk zsinórmértéke a Biblia. A református iskolát, 

tehát oktató tevékenységünket a Bibliához való igazodás határozza meg. 

 

Nem csupán arról van szó, hogy a hittanórákon és az istentiszteleti alkalmakon 

beszélünk a Bibliáról, hanem mindig és mindenütt. Így elkerülhető az a veszély, hogy elválik 

egymástól a hit és a tudás. 

Ezt a következő formában kívánjuk kivitelezni: 

- hetente két kötelező hittan- és egyházzenei óra épül be az órarendbe, 

- megemlékezünk iskolai keretbe vagy gyülekezeti közösségben az egyházi 

 ünnepekről, 

- a tanév csendes-nappal kezdődik és végződik, 

- komoly odafigyeléssel választjuk meg a tankönyveket a Református 

Pedagógiai Intézet ajánlásaira tekintettel, 

- a tantárgyak közül a magyar, a történelem, az ének tantervekben a bibliai 

ismeretek átadása is helyet kap, 

- minden oktatandó tananyagot a Biblia mérlegére állítunk. 
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Sola gratia 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy életünk, üdvösségünk egyedül Isten 

Krisztusban nyújtott kegyelmének köszönhető. A magunk erejéből Őt meg nem ismerhetjük, 

életünk, munkánk neki köszönhető. Ilyen módon mindannyian kegyelemben részesülünk. Ez 

a tény iskolánk légkörének a meghatározója. A kegyelem azt is jelenti, hogy nem 

rászolgáltunk, mert akkor nem lenne kegyelem. Kegyelemre azért szorulunk, mert bűnösök 

vagyunk, s ebből az állapotból másképp nem szabadulhatunk (Róma 3,10-12). 

 

Ezért iskolánk légkörére az alábbiak lesznek jellemzőek: 

- szeretetteljes emberi kapcsolatok megvalósítására törekszünk tanár és diák, 

diák és diák, tanár és szülők, tanár és tanár tekintetében, 

- a fegyelmezés dolgaiban tudni kell a megbocsátással is élni, mert mindannyian 

bocsánatból élünk, 

- a tanulók személyiségét tiszteletben tartjuk, mert ők is Isten kegyelmének 

részesei, 

- diákjaink előre megismerik a velük szemben áhított követelményeket, 

- a tanulókat bevonjuk az iskolai élet szervezésébe az őket érintő területeken, 

- a tanulók egymás közötti kapcsolatában hangsúlyozzuk és felügyeljük az Isten 

előtti egyenlőséget. 

 

Sola fide 

 

Reformátor atyáinkkal együtt valljuk, hogy Isten Krisztusban felkínált kegyelme csak 

hit által lehet a miénk. A keresztyén hit Isten igéjének meghallásából fakad (Róma 10,17). 

 

Tudjuk, hogy a hit nem tanítható, egyedül Isten ajándéka. Munkánkat az alábbiak szerint 

végezzük: 

- a nevelők magatartásukkal református keresztyénhez illő módon élnek és 

dolgoznak, 

- beszédünkből Krisztus lelkülete árad, 

- az istentiszteleti alkalmak látogatása a nevelők számára legyen magától 

értetődő, 
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- református tanulóink esetében arra törekszünk, hogy egyházunk hitvalló 

tagjaivá lehessenek, 

- nem református tanulóinkat saját vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása 

mellett református egyházunk értékeinek megbecsülésére neveljük, e hitbeli 

elkötelezettség általános érvénnyel hat az iskola életének erkölcsi tartalmára. 

 

Solus Christus 

 

Református atyáinkkal együtt valljuk, hogy Jézus Krisztus Isten egyetlen Igéje. Róla 

szól a Biblia, mint írott ige, róla beszélnek a sákramentumok. Ő az egyház feje és a világ Ura. 

Övé minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18). Általa juthatunk csak el Istenhez (Jn 

14,6). 

Iskolai tevékenységünkben a dicsőséges Úrhoz fordulhatunk. Református iskolánk feladata 

egyetlen mondatban összefoglalható: Krisztus követésére odaszánjuk magunkat. 

 

Soli Deo Gloria 

 

Hitvallásaink szerint minden Isten munkája, amiről eddig számot adtunk. 

Ezáltal iskolánkban: 

 

- magunkat hálából szánjuk Krisztus követésére, 

- mivel Isten minden megtett értünk, mi is mindent megteszünk érte, 

- munkánkat nem a „kell” kényszere, hanem a „lehet” szabadsága határozza 

meg, 

- elért eredményeinkért Istent dicsőítjük. 
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Általános Iskola 

Nevelési Program 

"Mert az Úr ád bölcsességet, 

az Ő szájából tudomány 

és értelem származik." 

(Péld, 2, 6) 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

1. Pedagógiai alapelveink, értékeink 

 

A református iskola a hagyományt, az értékeket, az értékrendet védi, ezzel magát az 

embert védi. 

Alapelveinket a református küldetésnyilatkozatra alapozva a partneri igények 

figyelembevételével határoztuk meg. 

- Református iskola lévén minden tevékenységünket a keresztyén értékek 

képviselete kell, hogy jellemezze. 

- A kommunikációs alapkészségek fejlesztése elengedhetetlen feltétele annak, 

hogy tanulóink eligazodhassanak mai világunkban. 

- Olyan feltételeket igyekszünk teremteni, és olyan munkát végezni, hogy 

tanulóink testileg – lelkileg egészséges, felelős közösségi emberként tudjanak 

élni a mindennapokban. 

- Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulókra való személyes odafigyelést, a 

személyre szabott foglalkozást mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás 

terén. 

- Arra törekszünk, hogy iskolánkban jó hangulatban, szép környezetben 

tanuljanak a gyerekek. Tevékenységünket szolgálatnak tekintjük, melyet a 

társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, keresztyén 

légkörben végzünk. 

- Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismert elemei 

épüljenek tanulóink személyiségébe. 
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- Célunk: a szilárd alapkészségek kialakítása mellett megtartani, keresni a szépet, 

a jót, az érdekeset, a hasznosat; kedvvel, örömmel szerezni az ismereteket; s 

kitartással eljutni a kitűzött célig. 

- Azért dolgozunk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek 

világában boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett 

tudást értéknek tekintik és használják. Akik egyéni értéknek tekintik 

boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az 

emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig 

fejlesztve, jobbítva. 

- Arra törekszünk, hogy ápoljuk, továbbvigyük hagyományainkat, a családi 

tradíciókat, a felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, 

a keresztyén értékek, a munka szeretetét. 

 

 

2. Célok, feladatok 

 

1. Korszerű, keresztyén természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép 

kialakítása, melyet tanulóink eszközként használnak a valóság viszony-rendszerének 

megértéséhez, és alkalmaznak különböző cselekvés-formákban. 

 

2. Fontos mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása 

tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, 

hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. 

 

3. Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

 

4. Fontos a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén Az intézmény az esélyegyenlőség 

elve szerint saját keretein belül lehetőséget teremt a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók számára is. 

 

5. A kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész 

életen át tartó tanulás lehetőségének megalapozása.  
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 A tanulás kompetenciái 

 A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A digitális kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

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

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

6. Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló 

hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával. 

 

7. Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv 

szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 

8. Az IKT - eszközök alkalmazásának folyamatos bevezetése /Internet, e-tananyagok, 

projektmunkák/ 

 

9. A kompetencia-területek beépítése 
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3. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eszköz-és eljárásrendszere 

 

A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a 

munkatervben határozzuk meg. 

Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra: 
 

 A NAT szabályozásának megfelelően a kulcskompetenciák fejlesztése. 

 A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek 

idejében történő felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek 

függvényében, egyénre szabott haladási ütem biztosítása. 

 A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre 

álló éves órakeret racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű 

taneszközök, hatékony, változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás 

tanítása, sikeres új pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, 

elterjesztése, a tanulói tevékenykedtetés előtérbe helyezése. 

 IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális 

tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek 

fejlesztése. 

 A hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

esélyegyenlőségének javítása, a gyerekek integrálását elősegítő programok 

intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának 

megvalósítása, a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 

 Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk 

sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, 

kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, 

"jó gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése. 

 Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez 

igazodva, az egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének 

fokozását, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni 

fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési 

módok kidolgozását, azok gyakorlati megvalósítását szolgálja. 

 Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az 

intézmény mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai 

szemléletváltást segítő tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény 



19 | o l d a l  
 

pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai 

innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa. 

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói 

teljesítmények változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, 

értékelése. 

 Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott 

órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése 

különösen a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára. 

 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük 

biztosítása és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása. 

 Városi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, változatos 

programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének változatos 

módon történő segítése. 

 A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis 

szükséges, hogy átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk következményeként a 

felelősséget. 

Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető 

készségek, képességek fejlesztését. Tudatában kell lennünk annak, hogy a 

személyiségfejlesztést csak a szülőkkel együtt tudjuk megvalósítani; ill. annak, hogy a 

gyerekre hatnak az iskolán kívüli közösségek is. 

A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, 

összhangban a pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-

ban képviselt értékekkel és a helyi sajátosságokkal: 

- Az értelem művelése 

- Segítő életmódra nevelés 

- Egészséges és kulturált életmódra nevelés 



20 | o l d a l  
 

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak: 

 

a) Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játékszeretet és 

az alkotásvágy fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási képességeket 

is: a kognitív műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommunikációt, valamint a 

tapasztalati és értelmező tanulást, mindezt a következetes kompetencia alapú oktatáson 

keresztül. 

 

b) A segítő életmódra nevelés a keresztyén értékrend megismerését, ennek elfogadását, e 

szerinti viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek kiépülését 

jelenti. Az igazon, a jón, a szépen, nyugszik, példát maga Jézus adott: "Példát adtam 

nektek: amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek."/János 13, 15/ 

 

Jézus példájának megismerése és elfogadása fokozatosan történik. Először a gyerekeknek 

el kell sajátítaniuk a keresztyén viselkedés alapvető szabályait, meg kell érteniük a 

szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet kell 

kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa a 

kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. A 

közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett hatásoknak élményeknek 

is (élő és történelmi személyek; a szentírás alakjai, példázatai, eseményei; irodalmi 

hősök, csoportok) 

 

Ahhoz, hogy a jézusi ember szokásait ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a 

megteremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási 

szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen 

elvártak. Fontos az élményszerű, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, 

irodalmi, bibliai, történelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; a 

negatív, antiszociális minták hatásának a csökkentése. 

 

Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a 

tantestületben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a pedagógusok biztonságban 

és jól érzik magukat. 
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A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét 

és módját 

 

Az együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie a 

segítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös 

feladatmegoldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok 

legalább havonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő 

együttműködés által valósul meg. 

 

c) Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

A református iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezés magába 

foglalja azt, hogy az ember testből és lélekből áll. Feladatunk tehát úgy nevelni a ránk 

bízottakat, hogy testileg-lelkileg egészségesek legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, 

minden tevékenységünkkel ezt kell elősegíteni. 

 

Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az iskolai 

formális közösségek fejlesztése: 
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Ennek érdekében feladatunkat a következő táblázatban foglaltuk össze: 
 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
Nevelő - oktató munkánk 

során komplex 

személyiségfejlesztésre 

törekszünk. Ezért 

megismerjük 

tanítványaink 

szükségleteit, motivációs 

bázisát. 

Az iskolai élet szervezé- 

sének és a pedagógiai 

hatásrendszer alakításának 

meghatározó szempontja 

a tanulói szükségletek 

mind teljesebb kielégítése. 

Az iskolai 

tevékenységrendszer 

minden eleme segítse a 

tanulók testi, értelmi, 

érzelmi, akarati és 

jellembeli 

tulajdonságainak 

harmonikus fejlődését! 

Támogassuk a fiatalokat a 

reális önismeret 

kialakításában, az erkölcsi 

és jellembéli 

tulajdonságok 

felismerésében és tudatos 

formálásában! 

Teremtsük meg a 

feltételeit tanulóink 

szükségleteinek 

kielégítéséhez: biológiai; 

biztonságérzet, a 

közösséghez tartozás, az 

intellektuális-esztétikai és 

az önmegvalósítás. 

Folyamatosan 

megismerjük, követjük és 

elősegítjük személyiségük 

fejlődését. 

Tapasztalatainkat 

megosztjuk a kollégákkal 

és a szülőkkel. 

Alkalmazzuk a tanuló 

megismerési technikákat. 

Tesztek, tréningek, 

dramatikus játékok, 

önmegvalósítási 

lehetőségek, szereplési 

alkalmak teremtésével 

segítjük tanítványainkat 

saját személyiségük 

megismerésében és 

fejlesztésében.. 

Igyekszünk megismerni 

minden tanítványunk 

személyiségszerkezetét, s 

elősegítjük a reális 

önismeretük alakítását, 

formáljuk az önmagukoz 

és társaikhoz fűződő 

(szociális) viszonyukat 

(attitűdjüket). Az ember 

személyiségét tükrözi 

viszonyulásainak 

rendszere: az önmagához, 

a szűkebb - tágabb 

emberi- és természeti 

környezetéhez, a munká- 

jához való viszonya. 

A fiataloknak legyen 

áttekintése saját 

személyisége 

összetevőiről, képességei 

és tehetsége határairól és 

lehetőségeiről, legyen 

betekintése a viselkedése 

hátterébe, motívum- 

rendszerébe, helyesen 

ítélje meg az emberi 

kapcsolatokban játszott 

szerepét, hatását! 

Segítsük felfedezni és 

fejleszteni minden 

gyermekben / fiatalban a 

személyiségének saját 

értékeit; keressük minden 

gyerekben az egyedit, a 

megismételhetetlent, 

támogassuk őket 

önmaguk kiteljesítésében! 

„A gyerek nem edény, 

amit meg kell tölteni, 

hanem fáklya, amit lángra 

kell lobbantani.” 

Reális önértékelésre 

késztetjük a tanulókat. 

Valós életszituációk 

teremtésével segítjük az 

önálló, aktív, 

felelősségteljes 

személyiség kialakulását. 

A valós állapotból 

kiindulva fogalmazzunk 

meg egyénre szóló 

személyiségfejlesztő 

programot! 

Követjük a tanítványaink 

magatartásában 

megnyilvánuló SZÉK 

kompetencia-elemek 

fejlődését! Folyamatos 

visszacsatolás a reális 

énkép alakítása érdekében 

„szociális tükör” évén. 

Mind az alacsony, mind a 

túl magas önértékelés 

esetén a realitásokkal való 

szembesítésre, a reális 

önkritika / kritika 

kialakítására törekszünk. 

Az életkori pszichikus 

sajátosságokhoz 

alkalmazkodunk. 

Az egyes életkori 

fejlődési szakaszok: 

latencia kor (6-8 év); 

prepubertás kor (9-11 év); 

pubertás kor (12-14 év) 

jellemzőit vegyük 

figyelembe 

(terhelhetőség, motiváció, 

viselkedési sajátosságok, 

társas kapcsolatok stb.)! 

Az érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet, 

képzelet és gondolkodás 

pszichikus funkcióit 

tudatosan fejlesszük a 

nevelési - oktatási 

folyamatokban! Ezzel 

megalapozzuk a 

tanuláshoz szükséges 

alapkészségeket. 

Valamennyi pszichikus 

funkció működését 

fejlesszük, de a serdülő 

korban már a produktív 

(konvergens és divergens) 

gondolkodásra helyezzük 

a hangsúlyt. Ezzel 

alapozzuk meg a kreatív 

személyiségjegyek 

kialakulását. 

A kreatív személyiség- 

beállítódást erősítjük, az 

ismeretszerzés induktív és 

deduktív útját egyaránt 

alkalmazzuk. 

A tágan értelmezett 

tanulási folyamatokban a 

az aktivizáló módszereket 

részesítjük előnyben. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
 A pedagógus 

személyisége alapvető 

motivációs tényező,  

közvetett módon 

meghatározója a tanulói 

teljesítménynek, a 

tantárgy iránti 

érdeklődésnek, a 

személyes kapcsolatok 

minőségének (magatartási 

modell, irányító személy). 

Lehetőleg alakítsunk ki 

minden tanulóban 

sikerorientált beállítódást, 

ennek érdekében 

alkalmazzon minden 

pedagógus hatékony 

tanítási stratégiákat, 

nevelési stílusa legyen 

integratív felismerhető 

együttműködéssel! 

A pedagógus vértezze fel 

magát a professzionális 

szakmai-módszertani 

tudás elemeivel, a tanuló 

személyiségének 

megismeréséhez 

szükséges tudással, a 

tanári-tanulói interakciós 

és kommunikációs 

készségekkel, a 

konfliktusok kezeléséhez 

és megoldásához 

szükséges képességekkel 

A szociális befolyásolás 

folyamatai közül a 

behódolás, az azonosulás 

és interiorizáció közül az 

utóbbira törekszünk, 

amelyet nem a hatalmi 

tekintéllyel, hanem a 

vonzerővel, hitelességgel 

és értékeink vállalásával 

kívánunk elérni. 

A tanulókkal a „megszó- 

líthatóság” közelségében 

élnek a pedagógusok. 

Demokratikus együtt- 

működési készséget 

tanúsítanak korlátozottan 

tekintélyelvű nevelési 

gyakorlatot folytatnak.. 

A kompetencia-alapú 

oktatás részprogramjait is 

magába foglaló pedagó- 

giai programunk össze- 

állításánál elsődleges 

szempont a nevelés - 

oktatás 

személyiségfejlesztő 

hatásának érvényesítése. 

Az iskola pedagógiai 

gyakorlata adjon teret: a 

színes sokoldalú iskolai 

életnek, az egyéni és 

csoportos tanulásnak, 

játéknak, munkának; 

fejlessze a tanulók 

önismeretét, 

együttműködési 

készségét, eddze akaratát! 

Az értelem kiműveléséhez 

kapcsolódó tanulási 

motívumok és tanulási 

módok, a megismerési 

vágy fejlesztése, a játék- 

szeretet és az alkotásvágy 

fejlesztése, a tanulási 

teljesítmény optimalizá- 

lását segítő 

személyiségjegyek 

erősítése minden 

pedagógus napi feladata. 

Kognitív képességek 

fejlesztése: kognitív 

rutinok (műveletek), 

kognitív kommunikáció, 

problémamegoldás, a 

tanulási életforma 

kialakítása a pedagógusok 

és szülők együttműködése 

révén. Az egyéni (önálló) 

tanulási stratégiák és 

módszerek kialakítása a 

tanulásmódszertani 

epocha beépítésével a 

tanrendbe. 

A kompetencia területekre 

készített tanulói eszközök 

(tankönyvek, 

munkafüzetek, 

feladatsorok, fejlesztő 

programok, 

demonstrációs anyagok és 

mérőeszközök stb.) 

célszerű alkalmazása. 

Megalapozzuk a szociális 

(társas) kompetencia, a 

pozitív szociális szokások, 

kialakulását. Tudatosan 

fejlesztjük tanítványaink 

társas hatékonyságát 

(szociális penetrancia). 

A pedagógusok - a segítő 

életmódra nevelés - sikere 

érdekében rendszeresen 

pozitív mintákat 

nyújtanak a segítő 

együttműködés változatos 

formáival. 

A tanulók ismerjék meg 

és sajátítsák el a szociális 

viselkedés alapvető 

szabályait, alakítsuk ki 

bennük az egyéni 

szociális értékrendet, a 

döntési szabadság és 

felelősség összhangját. 

Formáljuk tanítványainkat 

belső kontrollos, asszertív 

személyiségekké! 

Legyenek tisztában a 

mindenkori szociális 

státusukkal. 

Olyan iskolai életrend 

kialakítása, működtetése, 

amelyben a tanulók 

biztonságban érzik 

magukat, mivel a 

magatartási szabályok 

átláthatóak, 

kiszámíthatóak, 

mindenkitől egyértelműen 

és következetesen 

elvártak. 

Tudják higgadtan kezelni 

a konfliktusos 

szituációkat is. 

Az iskolai társas 

szituációk az iskolai / 

osztály közösség 

mindennapi életében 

„terepgyakorlatként” 

szolgálnak a tanulóknak 

az egyének és csoportok 

kölcsönös megértésének, 

együttérzésének, 

segítőkészségének 

élményszerű 

megtapasztalásához; a 

pozitív és negatív érzelmi 

viszonyulások 

kezeléséhez (szimpátia – 

antipátia kapcsolatok). 

Élményszerű, pozitív 

minták felkínálása, 

szociális szokások, 

attitűdök bemutatása, 

meggyőződések, 

értékítéletek, ismeretek és 

készségek nyújtása, 

személyes példamutatás, 

történelmi személyiségek, 

irodalmi, drámai hősök 

tetteinek, magatartásának 

átélési lehetőségeivel, a 

negatív, antiszociális 

minták pusztító hatásának 

csökkentése, fékezése. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
A személyes kompetencia 

fejlesztésével az 

egészséges és kulturált 

életmódra nevelést 

szolgáljuk. A 

harmonikusan fejlett 

személyiség szükségleteit 

meghatározó életfilozófia 

részévé válik. Kiépítjük és 

az egyéni életélési kultúra 

részévé tesszük a pozitív 

tartalmú viszonyulásokat 

(attitűd), szükségleteket 

(igényszint), motivumokat 

(cselekvésre késztető 

belső hajtóerő), 

szokásokat (sztereotíp 

módon működő 

cselekvések). 

Személyes képességek 

fejlesztése: önkiszolgálás, 

önellátás, önkifejezés, 

önvédelmi (egészségvédő, 

identitásvédő, önreflexív 

képességek (önértékelő, 

önmegismerő, önfejlesztő 

képesség). 

A tanuló legyen tisztában 

a személyiséget 

veszélyeztető negatív 

hatásokkal (negatív hatású 

társas viszonyok, káros 

szenvedélyek - drog, 

alkohol, dohányzás, 

elégtelen táplálkozás, 

mozgásszegény életmód 

stb.)! 

A tanuló tudatosan 

alakítsa a saját pozitív 

életfilozófiáját, 

egészséges életmódját, 

szokásrendszerét! 

A tanuló személyiségébe 

építsük be a jóléti modell 

központi kategóriáit. 

- egészség, 

- önmegvalósítás –alkotás, 

- minőség mindenben, 

- egyéni életélés kultúrája, 

Az önellátó és 

identitásvédő képesség, 

tevékenységformáinak 

gyakoroltatása az életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően a SZÉK 

program szerint. 

A személyiség egészséges 

önérvényesítéséhez, 

ugyanakkor a függőségi 

relációk 

megtapasztalására is 

alkalmas szituációk 

teremtése. 

Beszélgetés, vita, 

véleménycsere, 

élethelyzetek, szituációk 

eljátszása, azok elemzése, 

kiselőadások, 

prezentációk, jelenetek 

bemutatása, dramatizálás, 

színjátszás, pszichodráma, 

riportok készítése - 

elemzése, kiállítások, 

vetélkedők, irodalmi - 

zenei - képzőművészeti 

alkotások, tablók, 

sajtófigyelés, videofilmek, 

bábozás, tematikus gyűjtő 

munka, fénykép-és 

videofelvételek, riportok 

stb. 

Az iskola szakmai 

profiljának megfelelő 

speciális - szakmai 

kompetenciák fejlesztését, 

az alkotó képesség 

kibontakoztatását 

vállaljuk. 

Az értelmi és érzelmi 

intelligencia fejlesztése 

mellett a pozitív tartalmú 

jellem és akarati tulajdon- 

ságok személyiségbe 

ágyazása. Az önkifejezés 

gazdag és igényes 

tárházának bemutatása, 

befogadó- és alkotó 

képesség, improvizációs 

képesség, verbális és nem 

verbális, valamint vizuális 

kifejező képesség. 

Az önfejlesztő képesség 

alapozásával, a saját 

adottságok, képességek és 

tehetségük felmérésével 

segítsük tanulóinkat 

megtalálni erősségeiket! 

Indirekt módon segítsük a 

saját önfejlesztő 

stratégiáik kialakítását! 

Minden korosztály jusson 

hozzá az életkornak 

megfelelő művészeti: 

zenei, vizuális esztétikai 

befogadás és megismerés 

lehetőségéhez, és kapjon 

inspirációkat a művészi 

önkifejezésre. 

Az iskola esztétikus külső 

és belső környezete 

fejleszti ízlésüket, 

igényességüket. 

A testi - lelki jó komfort- 

érzés érdekében a sport- 

foglalkozások, vetélke- 

dők, szervezett játékok, 

kulturális programok, 

versenyek, képesség- 

fejlesztő és önismereti 

foglalkozások szervezése. 

Legyen boldogságélmény 

forrása a kacagás, a 

kocogás és az intim 

kapcsolatteremtés!. 

Frusztrációs nevelési 

szituációkban adekvát 

konfliktus-megoldási 

stratégiákat alkalmazunk: 

problémamegoldó 

(győztes-győztes), 

alkalmazkodó, elkerülő, 

kompromisszumkereső, 

versengő (győztes- 

vesztes). 

A nevelő 

személyiségének fontos 

eleme a hitelesség 

(kongruencia), az 

elfogadás és az empátia 

(beleélő készség), önmaga 

állandó fejlesztésére, 

interperszonális 

készségeinek javítására 

kell törekednie! 

A verbális és nonverbális 

kommunikációs 

képességek változatos 

formáinak megtanítása. 

A problémamegoldás 

lépéseit tudatosan 

betartjuk (a probléma 

meghatározása, a 

konfliktusban érintett 

személyek azonosítása, 

lehetséges megoldási 

módok keresése, a 

választott megoldás 

kivitelezése. 

A kortársi interakciókat 

indirekt módon irányítjuk, 

s a pozitív tartalmú 

csoportnyomás eszközét a 

kívánt nevelési hatások 

elérésének szolgálatába 

állítjuk. A szempontváltás 

képességét gyakorlással 

sajátíttatjuk el. 

Követendő mintákat 

nyújtunk a kommuniká- 

cióban és a konfliktusok 

kezelésében! 

A nevelőtestület elsajátítja 

a neveléssel összefüggő 

mérési – értékelési 

ismereteket és 

készségeket, igény szerint 

alkalmazza azokat: 

neveltségi szint 

vizsgálatok, szociometriai 

mérések, tanulási 

motiváció, 

szorongásvizsgálat, 

attitűdvizsgálat, 

szociometria, 

személyiségvizsgálat, stb. 
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 
A pedagógus tekintélyét a 

szakmai - emberi 

autoritásra alapozzuk. 

A pedagógus 

személyisége alkotó 

művészetté nemesíti a 

professzionális szakmai 

munkáját. 

Korlátozottan 

tekintélyelvű és magas 

szintű demokratizmusra 

épülő nevelési stílusra 

törekszünk, a 

pedagógusok bánásmódja, 

kontrollmódszerei a 

nevelés folyamán, 

alkalmazkodjanak a 

gyerek életkorához, 

alkatához, 

reakciómódjaihoz! 

A szociális befolyásolás 

fokozatait a helyzetnek 

megfelelően alkalmazni: 

behódolás (alapja a 

hatalom), azonosulás 

(alapja a vonzerő) és 

interiorizáció (alapja a 

hitelesség). 

Változatos, a 

szituációkhoz adekvát 

módon megválasztott 

nevelési eljárásokat és 

módszereket 

alkalmazunk. 

A bevezetőben vázolt 

valamennyi nevelési 

módszernek létjogosultsága 

lehet, de annak eldöntése, 

hogy mikor, melyik 

megoldást alkalmazza a 

pedagógus, az kizárólag a 

nevelő döntésének a 

függvénye. Az építő és 

estleges romboló 

következményeit egyaránt 

vállalnia kell. 

Az iskolánkban folyó 

pedagógiai tevékenység 

alapja a tanuló, nevelő, 

szülő együttműködése 

A pedagógus bánásmódja 

és nevelési stílusa legyen 

szociál-integratív! 

Formáljunk sokoldalú 

társas kapcsolatokra 

képes, környezettudatos, 

egészséges életmódot 

közvetítő, kialakító 

személyiségeket 

valamennyi tantárgy 

tanítása során, kiemelten 

az osztályfőnöki órák 

témakörének körültekintő 

megválasztásával. 

Az ember és 

társadalomismeret, etika 

modul keretében 

összehangoltan az 

osztályfőnöki témákkal, 

valamint az 

egészségnevelési modul 

tartalmával. 

Sokféle ismerethordozó, 

médiaanyag, 

demonstrációs eszköz, 

infokommunikációs 

technika rendelkezésünkre 

áll. 

Ezeket az egyéni és 

csoportos ismeret- 

elsajátítás szolgálatába 

állítjuk. 

A SZÉK kompetenciák 

fejlesztése a készségek és 

képességek fejlesztése, 

pozitív attitűdök 

kialakítása szintézisében 

történik. 

A nevelési területek 

kölcsönös 

hatékonyságának 

megteremtése a 

személyiség harmonikus 

fejlődése érdekében. 

Az életkornak és 

fejlettségi szintnek 

megfelelő prioritások 

megtalálása, a 

nevelőhatások 

összehangolása. 

A közösségi nevelés 

módszereinek, a 

szociálpszichológiai 

csoportnyomás 

eszköztárának 

alkalmazása 

Konkrét megélt 

életszituációk elemzése, 

megoldási alternatívák 

kidolgozása, alkotó viták 

lefolytatása, az egyéni 

felelősségvállalás 

fokozása, a belső kontroll 

attitűd erősítése. 

Tanulóink személyiségébe 

építjük a szociális (társas) 

kapcsolatok, a konstruktív 

életvezetés, és az emberi- 

természeti-társadalmi 

környezet alakításának 

képességét. 

A következetes követelés 

és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi 

méltóságának tiszteletben 

tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai 

tapintat, bizalom, 

megértés, türelem és 

igazságosság. 

Az önellátó képesség, 

viselkedés 

tevékenységformáinak 

megismerése, 

gyakoroltatása, 

tudatosítása változatos 

formákban az életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően. 

Egészséges és kulturált 

étkezés, öltözködés, 

testápolás, rendszeretet, a 

lakás és az osztályterem 

berendezéseinek rendben 

tartási igénye, az 

önkiszolgáló munkák, a 

közlekedés, és a vásárlás 

szokásai, mintái. 

A formális és informális 

szerepek értelmezése, 

elemzése, (szimulatív- 

játékos) gyakoroltatása, a 

szerepkonfliktusok 

„megélése”, feloldásuk 

lehetőségeinek feltárása. 

A különböző érdeklődésű, 

értelmi, érzelmi, testi 

fejlettségű és motivációjú 

gyermekeket felkészítjük 

a tovább tanulásra 

Az empátiaképesség 

kialakításával növelni a 

másság elfogadásának, a 

toleranciának a fokát. 

A társadalmi együttélési 

normák és formák 

kölcsönös alakítása. 

A harmonikus együttélés 

szabályainak és napi 

gyakorlatának 

befogadása, követése. 

A formális és informális 

emberi-közösségi 

kapcsolatokat építő 

fórumok, rendezvények, 

programok szervezése. 

A különböző 

kompetencia-területek 

programcsomagjai, a 

hozzájuk készült tanulói 

és tanári eszközök, 

demonstrációs anyagok. 
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A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

(Egészségnevelési, egészségfejlesztési program) 

 
 

1. Alapfogalmak 
 
 
Mi az egészség? 

 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya
 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz
 

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt.
 

 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más 

közösségek)
 

 

Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység 

kialakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

 

Egészségfejlesztés: 

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, mentálhigiéné, az 

önsegítés feladatait, módszereit. 

 

2. Az egészségnevelés célja 

 

Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 

növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, hogy 

megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a 

szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport 

egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a 

mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 
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3. Az egészségnevelés alapelvei 

 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 kiterjed minden tanulóra 

 résztvevője az iskola minden dolgozója 

 helyes cselekedésre serkentő 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 

 személyiség megerősítése 

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 
 

 

4. Egészségnevelés, fejlesztés területei 

 

Testi nevelés 

 

 személyi higiéne 

 környezethigiéne 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 

 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 

 

Pszichohigiénés nevelés 

 

a./ Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék 
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 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

 

b./ Stressz elhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

 

c./ Deviancia megelőzése 

 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 

d./ Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszichohigiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket 

kezelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő 

fejlesztése 

 

Szociális higiénés nevelés 

 

a./ Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték szabályok kialakítása, korlátokat felállítani és elfogadni (házirend) 

 szerepfeszültségek feloldása, érintkezési zavarok megelőzése 
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 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága, 

előnyei 

 

 

5. Az egészségnevelés színterei 
 

Tanítási órákon 

 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyába megtalálja az egészség propagálásának 

lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a 

tantárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, irodalom 

tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az iskolában 

dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az 

egészségnevelés fontosságát. 

 

Egészségnevelés a testnevelési órákon 
 

 A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés 

tantárgy oktatásának: gimnasztika, atlétika, torna, két szabadon választott 

labdajáték, küzdősportok, úszás, szabadidős sportok 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején 

tartásjavító gerinctorna bevezetése. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer) 

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, 

hogy felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

 

Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de 

szerteágazó ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel. 

 

Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”, 

 

Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden 

évfolyamon beépítjük a stressz- és konfliktuskezelés technikáinak tanítását. 
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Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, a 7-8. 

évfolyamon beépítjük a „D.A.D.A” - programot. Ezeket az osztályfőnöki órákat az 

iskolaorvos, illetve a védőnő szükség szerinti bevonásával, esetleg mentálhigiénés szakember 

felkérésével tartjuk meg. A „D.A.D.A” - programot a rendőrség szakembere tartja. 

 

Egészségnevelés tanórán kívül 

 

a./ Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

 

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, 

hallás vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

 

b./ Versenyekre való felkészítés 

 

Ajánlott versenyek: 

− Sport: kézilabda, labdarúgás, atlétika, úszás, lovaglás 

− Egészségvédelem: elsősegélynyújtó, drogprevenciós-nap 

 

A tanulók igényei szerint más sportágakban, egészség-és környezetvédelmi témákban 

is szervezünk, biztosítunk felkészülési lehetőséget. 

 

A foglalkozások az iskola tornatermében, udvarán, és tantermeiben zajlanak délutánonként. 

 

c./ Részvétel megyei, vagy országos akciókban és programokon 

 

Rendszeresen részt veszünk a megyei, illetve országos sport, egészség- témájú programokban, 

pályázatokon. A nyert összegeket a tanórai és tanórákon kívüli programok színvonalas 

megvalósítására fordítjuk. 

 

d/. Helyi kezdeményezések 

 

Témanapok 

 

Olyan témanapokat kívánunk meghonosítani, amikor a diákok érdeklődésüknek megfelelő 

szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel vesszük fel a 

kapcsolatot. 
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Ilyen témanapok a következők: 

Diáksport-nap: egész napos rendezvény, sport, egészség, baleset megelőzés 

Dohányzásmentes Világnap: filmvetítés, beszélgetés 

 

A továbbiakban újabb témákban hívjuk fel diákjaink figyelmét: 2-3 jeles nap (Egészségügyi 

Világnap, Nemzetközi Vöröskereszt Napja, Lelki Egészség Napja) kapcsán az ügy 

fontosságára. 

 

Ennek lehetséges módjai: 

- helyi rajzverseny és kiállítás (diákok által szervezetten) 

- faliújság 

- vers, illetve novellaíró pályázat 

- felkért előadó 

- helyi vetélkedő 

- futóverseny stb. 

 

e./ Iskolai étkeztetés 

 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos magyar 

étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. Az iskolai 

étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A kulturált 

étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

 

Az iskola gyermekétkeztetést végző szolgáltatókkal oldja meg a tanulók érkeztetését. 

Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az ebéd elfogyasztására. Az 

ételt biztosító konyha gyermekétkeztetést lát el, ezért kiemelt szempont az egészséges 

táplálkozásra való törekvés (az alapanyagoknak és az adalékanyagoknak az egészséges 

táplálkozás követelményeit szem előtt tartó megválasztása). A közrel jövőben 

bekapcsolódnak a szolgáltatók a „Mintamenza” programba. 

 

Intézményünk pozitívumai közé tartozik, hogy biztosítani tudunk diétás ételt a rászoruló 

(liszt érzékeny, diabetes betegségben szenvedő) gyermekeknek. 
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6. Mindennapos testmozgás 
 

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 

testmozgásra. 

 

Célok, alapelvek 

 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban 

 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 (szabadidő 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 elő 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) 
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A mindennapos testedzés formái 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos 

testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két 

óra a Nat Testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre 

(úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, 

kirándulás), vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően különféle más 

sporttevékenységekre fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és 

ügyességi játékok, csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai 

sportkörben, vagy a tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei között 

végzett igazolt sporttevékenységgel. 

 

Sportköri, ill. tömegsport órák lehetősége mindkét tagozaton mindennap biztosított 

Sportköreinket az adott tanév elei igényfelmérés alapján szervezzük: 

Lehetőségeink: 

 kézilabda 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 futsal 

 atlétika 

 játékos testedzés 

 úszás 

 lovaglás 

 

Szabadidő kibővítése 

 a tornaterem használatának további lehetősége időbeosztás szerint 

 udvari sportpályák használata stb. 

 

A napközi otthoni szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk részeként 

tornatermi vagy udvari testnevelési foglalkozáson vesznek részt minden nap. 
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7. Segítő kapcsolatok, partnerek 

 ifjúságvédelmi felelősök 

 szülők, család 

 iskolai szülői szervezet, 

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

 gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők 

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (D.A.D.A. program) 

 Magyar Vöröskereszt helyi csoportja 

 ANTSZ 

 

A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 
 

 

Az ember, társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen 

keresztül jut el. Az iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy részét ott tölti - óriási szerep hárul, 

amelyet nem lehetne elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan 

közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztyén értékrend szerint, 

pozitív célok eléréséért, használja fel. 

 

Ahogy a személyiség fejlesztésnél a jézusi ember az eszményi, úgy a 

közösségformálásnál a jézusi közösség a cél. Alaptörvény: a szeretet - igazi értelmében véve. 

 

"Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok 

egymás iránt." /János. 13, 35/ 

 

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli 

foglalkozásokon (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség 

formálására. Aki ezt a folyamatot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy 

megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, példaként áll a diákok előtt; s csak akkor 

tud sikeresen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember. Ezért fontos, hogy a tantestület is 

közösséggé váljon. 
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Feladataink: 

 

A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, 

ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse. 

Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja meg, hogy ezek 

természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a konfliktusok kezelésére, 

megoldására. 

Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Tanítsuk meg arra, hogy felismerje: szeretve van 

Isten által és az emberek által; segítsük, hogy a ráirányuló szeretetet el is tudja fogadni. 

Segítsük, hogy tudjon bízni a társaiban, az emberekben; hogy megtapasztalja, hogy igazi 

biztonságot az Istenbe vetett bizalom ad. 

Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van a 

személyisége formálódásában. 

Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy közösség, 

annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb közösségek irányában is 

(iskola, egyház). 

Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tágabb környezet 

megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 

Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, késztessük az 

ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 

Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó erkölcsi alapelv. 

 
A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a történelmi szempontból 

jeles napok évfordulóján: 1849. október 6, 1956. október 23, 1848. március 15, valamint a 

Nemzeti Összetartozás (június 4-e) napján. 

 



36 | o l d a l  
 

b) Diákönkormányzat  

 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 

Az iskolai diákönkormányzat (mely az 5-8. évfolyamok küldötteiből áll) munkáját a 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat 

tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

c) Napközi otthon, tanulószoba 

 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az 

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon. tanítási 

szünetekben a munkanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők 

legalább tíz gyermek számára igénylik. 

 

d) Iskolai sportkör 

 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

e) Szakkörök  

 

A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 

jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 

valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan szakképzett felnőtt is elláthatja, aki nem az 

iskola dolgozója. 
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f) Versenyek, vetélkedők, bemutató  

 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a tanítók vagy a szaktanárok végzik. 

 

g) Tanulmányi kirándulások 

 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi t kirándulást 

szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes.  

 

h) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel önkéntes.  

 
 
i) Szabadidős foglalkozások 

 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes. 

 

j) Iskolai könyvtár.  

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 
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k) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  

 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

l) Hitéleti alkalmak 

 

Hétkezdő áhítatok, napot kezdő reggeli áhítatok, csendesnapok, istentiszteleti alkalmak 

(gyermek-istentiszteletek, családi istentiszteletek) 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 

az osztályfőnök feladatai 
 
 

 

1. A pedagógusok feladatai 

 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi 

munkáját. A nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai 

programja alapján módszereinek szabad megválasztásával tevékenykedik. 

 Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, 

pedagógiai és szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület 

határozatai, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Munkaköri leírás, a 

szaktanácsadó/szakértő ajánlásai és az igazgató útmutatásai alkotják. 

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze 

szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önképzés és 

szervezett továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanulókkal 

való kapcsolattartása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hivatást 

tükröző érintkezési szabályok. 

 Egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott 

időpontig a munkaközösség-vezetőnek véleményezésre bemutat. Ezen tervezet 

kiegészítéssel, javítással több tanéven át is használható. Tanmenete alapján halad 

szaktárgyának tanításában. Kétheti óraszámnál nagyobb eltérését jelenti a 

munkaközösség-vezetőnek, azt a munkaközösség-vezetővel egyeztetve módosítja. 
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 Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, különösen 

az alábbiakat: a tanítás előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, 

munkafüzetek javítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök 

tanításra való előkészítése. 

 Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi 

értékeléshez kellő számú, időben arányos eloszlású, különböző ellenőrzési 

módszereken alapuló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket folyamatosan az 

osztálynaplóba beírja.. (Szöveges értékelés az érintett évfolyamokon.) 

 A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököt. 

 Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási-, 

szakköri-, fejlesztési napló vezetése, stb.). 

 A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, valamint 

a tehetséggondozást. 

 Részt vesz a munkaközösség(ek) és a nevelőtestület munkájában. E közösségek 

munkáját arányos, egyéni feladatok megoldásával segíti. 

 Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken információt ad 

a szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja 

az osztályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót. 

 Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helyi 

követelményeinek teljesítését. 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar beszédre 

és írásra, és általában a kifejezőkészség javítására nevelés. 

 Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát. 

 Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett munkát 

és magatartást. 

 Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógiai 

elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon. 

 Köteles megjelenni az iskolai, a templomi ünnepélyeken és a munkatervben 

rögzített, egész iskolát érintő rendezvényeken. 

 Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyeleteket. 

 Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, udvar) 

rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére. 



40 | o l d a l  
 

 Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra 

nevelést. Lássa el a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előirt 

kötelezettségeit! 

 

2. Az osztályfőnöki munka tartalma 
 

a) Az osztályfőnöki munka feladatkörei 

 

 Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása 

 Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  

 Közvetlen nevelőmunka 

 

b) Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma 

 

1. Helyzetelemzés, célok, feladatok 

2. Tanulmányi kirándulás szervezése, tervezése 

3. Óralátogatási terv 

4. Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok 

5. Pályaválasztás 

6. Gyermekvédelem 

Egészségi helyzet: 

 Túlkoros 

 Fáradékony 

 Szétszórt figyelmű 

 Hiperaktív 

 Beszédhibás 

 Gyenge látású 

 Betegségre hajlamos 

 Túl fejlett 

 Testileg elmaradott a fejlődésben 

7. Családdal való kapcsolatok, felmérések Család helyzete, szerkezete: 

 Elvált szülők, csonka család 

 Nagycsaládos 

 Veszélyeztetett 

 Munkanélküliséggel kapcsolatos problémák 
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 Családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák 

8. A közművelődési intézményekkel való kapcsolat 

9. Tervezett osztályprogramok 

10. Feladatok, felelősi kiépítése az osztályban 

11. Osztályfőnöki tematikák 

 Énképünk – milyen a harmonikus személyiség? 

 Egészségünk védelme 

 A családi élet harmóniája 

 Helyünk a társadalomban 

 Gyarapítsuk műveltségünket! 

 A szabadidő helyes eltöltéséről 

 Munka munkakultúránkról 

 

Az ember és a természet harmonikus kapcsolódásáról  

Hazánk és a nagyvilág 

Jövőképünk 

 

3. Az osztályfőnök feladatai 

 

 Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, 

alaposan megismerje a tanítványai személyiségét. 

 Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét, és így biztosítja 

nevelőmunkája tervszerűségét. 

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet 

tölt be, együttműködve az osztály-diákbizottsággal, a diákkörökkel. 

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, /szorgalmi időben legalább 6-8 

óra/ szoros kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal 

 A munkaterv szerinti fogadónapokat, szülői értekezleteket és lehetséges 

családlátogatásokat is kihasználva szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, 

eleget tesz a rendeletekben foglalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek 

/érdemjegyek, hiányzások, dicséretek, fegyelmik, meghívók, értesítő/. 

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos értékelést 

tudjon készíteni a tanulókról. 
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 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok 

megállapításához elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók 

véleményét és ezek alapján dönt az értékelésről. 

 Segíti az osztály szülői szervezetének munkáját. Szülői értekezleten beszámol az 

osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, törekszik 

az iskola és a család nevelőmunkájának összehangolására. 

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs 

teendőket / osztálynapló, törzslap, mulasztások, stb./, havonta ellenőrzi, szükség 

szerint kiegészíti az ellenőrzőbe írt jegyeket. 

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán kívüli 

és - a meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait. 

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást 

engedélyezhet tanulóinak. 

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos 

baleset-és tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet. 

 A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit. 

 

 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

helyi rendje 

 

 

1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

nevelése, oktatása 

 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos 

meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-

rendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvonala és a 

normaszegés mértéke, jellege között. 

 

Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 
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Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a tanuló eltérő 

magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe 

szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az enyhébb 

kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki. 

 

Fel kell figyelnünk: 

 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelem-szegény, apatikus magatartásra, 

 a túlzott félelemre és szorongásra, 

 a kifejezett féltékenységre, irigységre, 

 a beszédzavarra, 

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési 

zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns 

magatartása), 

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e, 

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl 

szigorú, autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedékeny, 

irányítás nélküli nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye 

 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az iskola feladatai 

között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való 

irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az 

egészségügy, a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 
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 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus 

élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési 

elvek alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű 

tanulók bevonásával; 

 következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával (lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának 

rendszerét”); 

 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével 

 

Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához: 

 Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 az egyéni fejlesztő órák megvalósítása érdekében pedagógiai munkát segítő 

szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagógusok, fejlesztő 

pedagógusok, gyermek-és ifjúságvédelmi szakember, családgondozó 

 tanulásmódszertan tanítása 

 mozgás- és játékterápiás csoportok 

 viselkedés-, játékterápia 
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 családterápia 

 kreatív tevékenységek 

 sport tevékenységek 

 kommunikáció fejlesztése 

 önismereti foglalkozások 

 drámajáték 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

 

A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal. 
 

 

- A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 
 

Iskolánk regisztrált „Tehetségpont„ iskola 

 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással, egyéni és 

szintcsoportos tehetséggondozással, képességfejlesztő órákkal történik. A differenciálás 

áthatja az iskola egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, követelményeit, 

módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét. 

 

Alapfeladataink: 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési 

eljárások alkalmazása: 

 

 differenciált tanulásszervezés 

 egyéni és páros munka 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék 

kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

 

Ennek érdekében: 

 A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

 A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 
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 Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, 

tehetségét, 

 A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően, nívócsoportokat, 

szakköröket szervezünk a tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és 

készségek elsajátítása érdekében. A szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a 

változatosságra törekszünk. 

 Folyamatosan részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi 

versenyeken, vetélkedőkön. 

 Hagyományainkhoz híven minden második évben megrendezzük a vers- és 

prózamondó versenyt. 

 A központilag meghirdetett versenyeken túl iskolai keretek között 

folyamatosan megrendezzük a helyesírási, nyelvhelyességi és egyéb 

versenyeket. 

 Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül 

megszervezett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek 

iskolai kötelezettségeikkel. 

 A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása 

(múzeum-, hangverseny-, és színházlátogatások; könyvtárakban, 

levéltárakban végzett kutatómunka stb.). 

 Diákönkormányzati tevékenység, diákújság szerkesztése, iskolai 

rendezvények szervezése. 

 A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

A diákkörök 

 

A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában 

működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy 

képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 
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Az iskolai diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. 

Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, 

illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű jogszabályokban megfogalmazott 

jogkörökkel rendelkezik. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és 

működési szabályzata szerint alakítja. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség 

fogadja el, a nevelőtestületnek egyetértési joga van. 

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

 

- az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elvei eldöntésekor 

- a házirend kialakításakor 

- minden tanulókat érintő kérdésben 

 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

- a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

- a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

- a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat 

vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza 

meg. 
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Az iskolai diákközgyűlés 

 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az 

intézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi 

élet egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 

intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az 

iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

 

- Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény 

képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről. 

- A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kérdéseket 

intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezetéséhez. 

- A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a 

tanulók javaslatai alapján 2 fő diákképviselőt választ, elnök és titkár. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, 

berendezések használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen 

térítésmentesen biztosítja. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működését az intézmény saját költségvetéséből teljes 

körűen finanszírozza. A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. 

hulladékgyűjtés stb.) maga dönt. 
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A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

Az eredményes nevelő-oktató munka, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés – tanítás - tanulás 

folyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az 

együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet 

kíván mindhárom féltől. 

 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési 

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka 

alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a 

tartalmát az együttműködésnek. 

 

a) A szülő és az iskola együttműködésének formái 

 

Az együttműködés során először azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen módon 

működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetve az iskola milyen 

módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek gyermeke helyes neveléséhez. 

 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat 

várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai és a templomi rendezvényeken, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség 

mérésében 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő-segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 
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2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat 

kínálja 

 osztály szülői értekezletek (szorgalmi időben 3), 

 fogadó órák, (külön ütemezés szerint) 

 családlátogatások, 

 rendkívüli megbeszélések, 

 nyílt napok, nyílt órák szervezése 

 rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

 pályaválasztási tanácsadás 

 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös 

ápolása, fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is. 

Ezek a következők: 

 tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti alkalmak, 

 egyházi és nemzeti ünnepeink, 

 egyéb iskolai hagyományőrző alkalmak, 

 

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a nevelő-

oktató munka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők 

közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolatosan.  

A programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműködésre is. 

 

b) A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei 

 

 kötelező tanítási órák, 

 nem kötelező iskolai órák, 

 szakköri foglalkozások, 

 énekkari órák, 

 közös kirándulások 

 közösen végzett hasznos munkák, 

 sportversenyek, vetélkedők, 

 diák fórumok, 

 személyes megbeszélések, 
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A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai szülői szervezeti tagok. A 

tanulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot 

megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 

és az alkalmassági vizsga szabályai 

 

Tanulmányok alatti vizsgák 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

Osztályozó vizsga 

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)
179

 az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

(3) Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az 

iskola helyi tanterve által tartalmazott követelményrendszerrel. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai évfolyamonként  

1-3. évfolyam 

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 környezetismeret 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.384791#foot179


52 | o l d a l  
 

4-6. évfolyam 

 magyar nyelv 

 magyar irodalom 

 matematika 

 környezetismeret (4. osztály) 

 idegen nyelv 

 történelem (5-6. osztály) 

 természetismeret (5-6. osztály) 

 informatika (5-6. osztály)  

 

7-8. évfolyam 
 

 magyar irodalom 

 magyar nyelv 

 matematika 

 történelem 

 idegen nyelv 

 biológia 

 kémia 

 fizika 

 földrajz 

 informatika 

 

Javító vizsga 

 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

 

A javítóvizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulókkal és szüleivel 

a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 
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A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 

útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy 

átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló 

a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 

továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

kormányrendelet határozza meg. 

 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 

tanúsító igazolást. 

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 

átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 

vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola 

igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-

számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a 

köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

 
 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót az iskola tartja nyilván. Az iskola a vele tanulói 

jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a tanköteles tanuló iskolát 

változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján az átvevő iskola feladata. 

Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki iskolai tanulmányait külföldön 

folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, akinek tanulói jogviszonya 

kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszűnik. 

 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 
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lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

1./ Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 
 

A továbbképzés célja: 

 

Az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az elsősegély-nyújtási és/vagy 

baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket felismerik, illetve ellátják. 

További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek fontosságának bemutatása, annak 

népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség legyen a téma akár 

tanórai, akár szakköri oktatására. 

 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus. Tanító, tanár. 

 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 

 

A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 

- az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 

- az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori 

sajátosságait; 

- a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait; 

 

A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a: 

- baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 

- társszervezetekkel kapcsolat felvételre; 

- baleseti szimulációk megrendezésére; 

 

- pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint ismereteiket 

önállóan fejleszteni. 
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Elérendő célkitűzésünk, hogy a biológia szakos tanárokkal együtt legalább 3 

elsősegélynyújtást oktató pedagógus legyen intézményünkben. 

 

2./ Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek 

oktatásának megvalósítása intézményünkben 

 

1. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében  

 

NAT 2020 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY TANULÁSI TERÜLET 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY (5–6. ÉVFOLYAM) 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség  

Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 

INTEGRÁLT TERMÉSZETTUDOMÁNY FORMÁJÁBAN 

 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.  

 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Elektromosság a háztartásban 

Áramütés-veszélyes helyzetek a lakásban: A rövidzár, a biztosíték és a földelés 

szerepe az elektromos eszközök biztonságos használata során. 

 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 
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2. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban-

nevelésben 

 

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás a 

tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, üzemlátogatások 

alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a 

fizika, a kémia, az informatika tantárgyak tanításakor. 

 

a) Elsősegélynyújtó szakkör – tanévenként 1-1 csoport 

b) Alapszintű elsősegélynyújtó tanfolyam szervezése – tanévenként 

c) Tematika: 

- vészhelyzetek felismerése 

- helyszínbiztosítás 

- általános betegvizsgálat 

- vérzéscsillapítás, végtagsérülések felismerése és ellátása 

- komplex újraélesztés és félautomata defibrillátor használata 

- égési és marási sérülések 

- mérgezések 

- stroke, infarktus, angina 

- görcsrohamok 

- egyéb belgyógyászati esetek 

 

Elsősegély mobil alkalmazások 

 

Javasoljuk a tanulók mobiltelefonjára ennek letöltését. 

 

„ÉletMentő” applikáció. 

 
 

 

 

 

http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas
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HELYI TANTERV  

 

A választott kerettanterv megnevezése 

 

Intézményünk helyi tantervét a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

EMMI rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg: 

 

A 2020-2021 tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerül: 

 

Általános iskola – 1-4 évfolyamon a kerettanterv az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 1. sz. melléklete alapján van meghatározva. 

 

Választott tanterv ének-zene tantárgyból „A” változat. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon  
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
     

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 
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Általános iskola – 5-8 évfolyamon a kerettanterv az 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján van meghatározva. 

 

Választott tanterv :magyar irodalom, biológia, fizika, kémia, ének-zene:  

„A” változat 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 
 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon  
 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 
 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
     

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy 

kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a 

pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 

(A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga 

és követelményei a mellékletben találhatók!) 
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A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem 

kötelező tanórai foglalkozások meghatározása 

 

A kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett a nevelőtestületeknek döntenie kell az 

évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról. (Az 

órakeret felhasználása kötelező.) Dönthetnek például a minimális óraszámmal közölt 

tantárgyak időtartamának megemelése mellett, vagy szabadon választható tantárgyat 

vezethetnek be. Választhatnak a kerettantervekben szereplő emelt óraszámú tantárgyi 

kerettantervet, illetve alkalmazhatnak az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy 

használt tantárgyi tantervet, továbbá az iskolák saját tantárgyat/tantárgyakat is alkothatnak.  

A fentieken túl az iskolák dönthetnek a tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról is. 

Például az iskola úgy is határozhat, hogy a helyi tantervben nem ír elő további tananyagot, 

helyi jelentőségű tartalmakat; nem választ a választható tantárgyakból, hanem az egyes 

tematikai egységek között osztja el a rendelkezésre álló időkeretet az alkalmazható tudás 

megszerzése vagy a képességek fejlesztése céljából. A két évfolyamra megfogalmazott 

tantárgyi óraszámok tanévenkénti meghatározása is az iskola szakmai feladata közé 

tartozik. A két tanévre előírt ismeretek és fejlesztési követelmények szétválasztása 

megtörténhet a tematikai egységek mentén is, de bizonyos esetekben (elsősorban 

képességfejlesztésre irányuló egységek tekintetében) a tematikai egységek meg is bonthatók. 

A tanévekre történő bontás során a megadott óraszámot annak figyelembevételével szükséges 

meghatározni, hogy a fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végére teljesüljenek. 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1-4. évfolyamon:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Szabadon tervezhető órakeret 1-4. évfolyamon:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező óraszámok és szabadon tervezhető órakeret összesen az 1-4. 

évfolyamon  
 
 
 
 
 
 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom +1  +1 +1 

Idegen nyelvek (angol nyelv) +1 +1 +1 +1 

Matematika  +1 +1  

Hit- és erkölcstan +1 +1 +1 +1 

Környezetismeret    +1 

Egyházi ének    +1 

Szabadon tervezhető 
órakeret összesen 

+3 +3 +4 +5 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6+1 6+1 

Idegen nyelvek +1 +1 +1 2+1 

Matematika 4 4+1 4+1 4 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Egyházi ének    +1 

Kötelező és szabadon 

tervezhető órák összesen 
23+3 23+3 22+4 24+5 
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Általános iskola – 5-8 évfolyam 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5-8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
 

 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret az 5-8. évfolyamon 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom   +1  

Idegen nyelvek (angol nyelv)  +1  +1 

Matematika +1 +1 +1 +1 

Hit- és erkölcstan +1 +1 +1 +1 

Kémia   +1  

Biológia-egészségtan    +1 

Informatika +1    

Egyházi ének +1    

Szabadon tervezhető órakeret 
összesen 

+4 +3 +4 +4 



62 | o l d a l  
 

 

 

Kötelező óraszámok és szabadon tervezhető órakeret összesen az  

5-8. évfolyamon  

 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3+1 3 3+1 

Matematika 4+1 3+1 3+1 3+1 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1+1 2 

Biológia-egészségtan   2 1+1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének +1    

Kötelező és szabadon 
tervezhető órák összesen 

26+4 25+3 28+4 28+4 

 
 
 
 

(A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga 

és követelményei a mellékletben találhatók!) 
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HELYI TANTERV 2020 

 

A 2020-2021 tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerül: 

 

A választott kerettanterv megnevezése 

 

Általános iskola – 1-4 évfolyamon a kerettanterv az 5/2020. (I.30.) Korm. 

rendelete alapján van meghatározva. A fenti számú Korm. rendelet alapján a 

kerettantervek felmenő rendszerben lesznek bevezetve.  

2020/2021-es tanév 1. és 5. évfolyam  

2021/2022-es tanév 1-2. és 5-6. évfolyam 

2022/2023-as tanév 1-2-3. és 5-6-7. évfolyam 

2023/2024-es tanév 1-2-3-4. és 5-6-7-8. évfolyam  

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

élő idegen nyelv (angol) - - - 2 

matematika 4 4 4 4 

hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

környezetismeret - - 1 1 

ének-zene 2 2 2 2 

vizuális kultúra 2 2 2 1 

technika és tervezés 1 1 1 1 

digitális kultúra - - 1 1 

testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Szabadon tervezhető órakeret 1-4. évfolyamon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Református iskolákban a heti 2 hit-és erkölcstan óra kötelező. Az általános óratervben heti 1 

óra hit-és erkölcstan található, ezt egészítettük ki heti hit-és erkölcstan +1 órával.  

** Református iskolákban heti 1 óra egyházi énekóra legalább két egymás utáni évfolyamon 

kötelező. Ezért a 3. és 4. évfolyam az egyházi énekórák számával a kötelező és a szabadon 

tervezhető órakeretet megemeltük heti 1-1 órával. 

 

Kötelező óraszámok és szabadon tervezhető órakeret összesen az 

1-4. évfolyamon: 

 
 
 
 
 

*Református iskolánkban a heti 2 hit-és erkölcstan óra kötelező. Az általános óratervben heti 

1 óra hit-és erkölcstan található, ezt egészítettük ki heti +1 hit-és erkölcstan órával. 

** Református iskolákban heti 1 óra egyházi énekóra legalább két egymás utáni évfolyamon 

kötelező. Ezért a 3. és 4. évfolyam az egyházi énekórák számával a kötelező és a szabadon 

tervezhető órakeretet megemeltük heti 1-1 órával. (A helyi tanterv egyes tantárgyakra 

vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga és követelményei a mellékletben találhatók.) 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

magyar nyelv és irodalom - - +1 +1 

élő idegen nyelv (angol) +1 +1 +1 - 

környezetismeret - - - +1 

hit- és erkölcstan +1 +1 +1 +1 

digitális kultúra +1 +1 - - 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

hit-és erkölcstan* 1 1 1 1 

egyházi ének** - - 1 1 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

magyar nyelv és irodalom 7 7 5+1 5+1 

élő idegen nyelv (angol) +1 +1 +1 2 

matematika 4 4 4 4 

hit- és erkölcstan* 1+1 1+1 1+1 1+1 

egyházi ének** - - +1 +1 

környezetismeret - - 1 1+1 

ének-zene 2 2 2 2 

vizuális kultúra 2 2 2 1 

technika és tervezés 1 1 1 1 

digitális kultúra +1 +1 1 1 

testnevelés  5 5 5 5 

Kötelező és szabadon 

tervezhető órák összesen 
22+3 22+3 22+4 23+4 
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Általános iskola – 5-8 évfolyamon a kerettanterv az 5/2020. (I.30.) Korm. 

rendelete alapján van meghatározva. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

élő idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

matematika 4 4 3 3 

hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

történelem 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek - - - 1 

hon-és népismeret 1 - - - 

dráma és színház - - 1 - 

természetismeret 2 2 - - 

kémia - - 2 1 

fizika - - 1 2 

biológia - - 2 1 

földrajz - - 1 2 

ének-zene 2 1 1 1 

vizuális kultúra 1 1 1 1 

technika és tervezés 1 1 1 - 

digitális kultúra 1 1 1 1 

testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 
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Szabadon tervezhető órakeret az 5-8. évfolyamon: 

 
 

 

 

*Református iskolánkban a heti 2 hit-és erkölcstan óra kötelező. Az általános 

óratervben heti 1 óra hit-és erkölcstan található, ezt egészítettük ki heti hit-és erkölcstan 

+1 órával.  

 

Kötelező óraszámok és szabadon tervezhető órakeret összesen az 5-8. évfolyamon: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Református iskolánkban a heti 2 hit-és erkölcstan óra kötelező. Az általános 

óratervben heti 1 óra hit-és erkölcstan található, ezt egészítettük ki heti hit-és erkölcstan 

+1 órával.  (A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott 

tananyaga és követelményei a mellékletben találhatók.) 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

magyar nyelv, irodalom - - +1 +1 

matematika +1 - +1 +1 

hit- és erkölcstan +1 +1 +1 +1 

Szabadon tervezhető órakeret +1 +2 +2 +2 

hit-és erkölcstan* 1 1 1 1 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

magyar nyelv, irodalom 4 4 3+1 3+1 

élő idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

matematika 4+1 4 3+1 3+1 

hit- és erkölcstan 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

történelem 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek - - - 1 

hon-és népismeret 1 - - - 

dráma és színház - - 1 - 

természettudomány 2 2 - - 

kémia - - 2 1 

fizika - - 1 2 

biológia - - 2 1 

földrajz - - 1 2 

ének-zene 1 1 1 1 

vizuális kultúra 1 1 1 1 

technika és tervezés 1 1 1 - 

digitális kultúra 1 1 1 1 

testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező és szabadon 
tervezhető órák összesen 

27+2 26+1 28+3 28+3 
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Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a 

munkaközösségek véleményének kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, 

tanulmányi segédleteket, taneszközöket. 

 

B. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak. 

 

C. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési 

kötelezettség hárul. 

 

D. A tankönyvrendelés elkészítését, az igazgató készíti elő, az iskolában működő 

munkaközösségek koordinálják. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket 

érvényesítjük: 

 

a) pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hivatal által 

összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatási Hivatal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet 

folyamatosan felülvizsgál és frissít), valamint a Református Pedagógiai Intézet által ajánlott 

tankönyveket. 

 

b) a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasolhatja, amely 

megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy tanulása során a tanulók 

rendszeresen használnak; 

 

c) a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása érdekében azon 

tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolyamon azonos tanterv szerint 

tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell megrendelni. 
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A tankönyvek térítésmentes igénybevétele minden tanuló számára biztosított. 

A Nemzeti alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok 

 

A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok 

 

Intézményünkben a tanulók (szülők) választása alapján református- és római katolikus 

felekezeti hitoktatás folyik valamennyi évfolyamon, heti 2-2 órában. 

 

Természettudományos nevelés 

 

Az iskolánk természettudományos nevelésének főbb jellemzőit az alábbi környezeti nevelési 

program tartalmazza: 

 

Személyi erőforrások:  

 

Pedagógusok: Tudatosítják a gyermekekben a környezet értékeit. Hozzájárulnak a megfelelő 

környezeti attitűd kialakulásához. Környezeti tartalmakat közvetítenek. Megalapozzák a 

környezeti problémák többoldalú megközelítését és a megoldásukhoz szükséges 

együttműködő készséget. Munkájukat segíti az iskolaorvos, a védőnő és a részfoglalkozású 

szabadidő-szervező. 

 

Tanulók: Megismerik a környezet értékeit, az ember természet iránt viselt felelősségét.  

 

Adminisztratív és technikai dolgozók: Környezettudatos munkavégzésükkel járulnak hozzá 

a környezeti neveléshez. 

 

Szülők: Megerősítik a gyermekekben azt a környezettudatos magatartást, amit az iskola is 

közvetít.  
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Adottságok, célok és feladatok összefüggése: 
 

Az iskola 

elhelyezkedéséből 

adódó jellemzők: 

Célok: Tevékenység, feladat: 

 

Közepes forgalom Közlekedési 

biztonság növelése 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

 

Zaj  Csökkentés - fák, cserjék ültetése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben 

és a növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

 

Szemét  Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- szelektív hulladékgyűjtés, (papír, olaj, fémdoboz, 

szárazelem) komposztálás 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

Kevés játszótér A gyerekek 

mozgásigényének 

kielégítése 

- újabb játszóterek  

- az iskolai játszótér felszerelésének bővítése,  

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 

élősarkok, akvárium, madarak, a mellék-

helyiségekben szappan, WC papír 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés (beltéri szennyezőanyagok: 

formaldehid, szén-dioxid) 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-felhasználás Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása, tető szigetelése  

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása, a 

klórozott szénhidrogéneket kiszűrő víztisztítók 

alkalmazása 

Iskolakert Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

legyen   

- növények gondozása, pótlása, tanösvény 

létrehozása, fajátékok, gyógynövények, 

madáretetők, madárodúk kihelyezése, 

gondozása 

Udvar Biztonságos aljzat - az aszfaltozott rész felújítása, gumiburkolatok 

létesítése 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben írásvetítő, TV, video és 

számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-

anyagok 

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, konyhai 

eszközök, ismeretterjesztő folyóiratok, 

könyvtár, médiatár  
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Tanórai keretek 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

 Az irodalmi művekben megjelenő természeti – és környezeti értékek, azok 

harmonikus kapcsolatának megismerése. 

 Hivatalos iratok készítésének elsajátítása (kérvények, javaslatok, petíciók). 

 Törekvés a helyes és szép beszédre. 

 Az esztétikai, erkölcsi érzékenység fejlesztése. 

Történelem: 

 Hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet? 

 A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az épített 

környezetért való felelős magatartás formálása. 

 A helyi történelmi értékek megismerése, védelme. 

 A hagyományok tiszteletének kialakítása. 

 Az egész világot érintő globális problémák megértésének segítése; 

hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelőssége és feladatai a 

problémák elhárításában, csökkentésében. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

Idegen nyelv 

 A nyelvtanítás egyéb módszereinek segítségével a hazai környezeti problémák 

megismerése; más országok hasonló problémáinak feltárása. 

 Más népek környezetvédő tevékenységeinek, szervezeteinek megismerése. 

 A környezettel szembeni nemzetközi felelősség szemléletének kialakítása.  

Biológia: 

 Ökológiai életmód kialakítása. 

 A földi élővilág sokféleségének, e sokféleség értékének megismerése. 

 Az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzői, az azok között lévő ok – 

okozati összefüggések. 

 A globális környezeti problémák és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségei. 
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 A környezet – egészségügyi problémák megismerése, megelőzésük illetve 

mérséklésük módjai. 

 A testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikák elsajátítása. 

Kémia: 

 A tanulók figyelmének felhívása a kémiai iparjelentős környezetkárosító, valamint 

potenciális környezetvédő szerepére egyaránt. 

 Az anyag – és energiatakarékosság, mint a környezetvédelem egyik hatékony 

módszere szemléletének kialakítása. 

 Az elterjedt vegyszerek és ezek élettani hatásainak megismerése 

(környezetbiztonság). 

 A különböző technológiák hatása a természeti és épített környezetre, ezek 

gazdasági hatásainak felbecsülése. 

Földrajz: 

 Tapasztalatok, ismeretek, élmények szerzése a közvetlen élő és élettelen 

környezetről. 

 A földrajzi környezet hatása egy ország, térség fejlődésére. 

 A természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeként lezajló 

változások felismerése, értékelése. 

 A regionális és globális problémák megismerése, és a lehetséges megoldási 

módok számbavétele. 

 A természeti és társadalmi értékek megismerése, megőrzése. 

Fizika:  

 Az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) 

egészségkárosításának megismerése. 

 A fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti hasonlóság, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatások felismerése. 

 A környezet változásainak, a változások okainak értelmezése, s ezek tudatában 

megoldások keresése a környezeti problémákra. 

 A környezeti változások fizikai magyarázatának megismerése, megértése. 
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Matematika: 

 A tanulókat körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyainak 

megismerése mérése. 

 A környezeti mérések eredményeinek értelmezése, elemzése, statisztikai 

módszerek alkalmazása, reális becslések képességének kialakítása. 

 Más tárgyakban megismert környezeti összefüggések matematikai módszerekkel 

való szemléltetése, táblázatok, grafikonok készítése, elemzése. 

 A logikus gondolkodás, a szintetizáló – és lényegkiemelő képesség fejlesztése. 

Technika és tervezés: 

 Annak a megismertetése, miképpen tudunk együtt élni azzal a technikai 

környezettel, amelyet az élet megkönnyítése érdekében hoztunk létre. 

 A fenntartható fejlődés összefüggéseinek, követelményeinek, problémáinak 

feltárása. 

 A környezetgazdálkodás lényegének megismerése. 

 A környezeti válság okainak és lehetséges megoldásainak bemutatása. 

Ének – zene: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet zenei ábrázolásának módjai. 

 A természet szépségének megjelenítése a népdalokban. 

 A zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepének felismerése. 

 A „zenei környezetszennyezés” felismerése. 

Vizuális kultúra: 

 A természeti és művészeti szépség rokonságának felismerése. 

 A természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségei. 

 A hagyományápolás fejlesztése (pl. népi építészet, díszítőművészet). 

 A természetes alapanyagok használatának ismerete. 

 Műalkotások elemzése környezetnevelési szempontok szerint. 

 A tárgyi világ formanyelvi elemeinek ismerete, a tartalom és a forma 

összefüggése. 
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 A helyi népi építészeti emlékek felkutatása, megismerése. 

 Példák mutatása környezetbarát formatervezésre. 

Testnevelés: 

 A környezeti hatások és az egészséges testi fejlődés közötti összefüggés 

felismerése, megértése. 

 A sport nélkülözhetetlen szerepe az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és 

a tolerancia fejlesztésében. 

 A környezetszennyezés egészséget veszélyeztető hatásai a sport szemszögéből 

nézve. 

 Lehetőség szerint természetes anyagok használata a sportoláshoz (sportruházat, 

sportszerek). 

 

Tanórán kívüli keretek 

 

Napközi otthon 

A délutáni szabadidős tevékenységek sora (a környezet tisztaságának óvása, díszítése, 

növények gondozása, madarak etetése, az időjárás megfigyelése, természetfilmek 

megtekintése stb.) hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennük a környezettudatos magatartás.  

A napirend segíti a rendszeres életmód kialakulását. A szabad levegőn való tartózkodás, a 

sport, a játék edzi egészségüket, elősegíti harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását. 

 

Szakkörök 

Az érdeklődő, kutató típusú, vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó színterei: 

földrajz szakkör, természetjáró szakkör, technika szakkör, biológia szakkör, „életmód” 

szakkör (testi – lelki egészség) 

 

Tanulóknak adott külön feladatok (projektek) 

Az érdeklődő diákok számára lehetőség nyílik a környezeti neveléshez kapcsolódó témák, 

problémák önálló kutatására, feldolgozására (szakmai dolgozat, rajz, fotó, irodalmi alkotás 

stb.) 
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Akciók, vetélkedők, tanulmányi versenyek 

Jeles napokon (pl. Föld Napja, Madarak és Fák Napja) versenyek, kirándulás, vagy egyéb 

rendezvény szervezésével hívjuk fel a figyelmet a helyi vagy globális környezeti 

problémákra. 

Tanulóink lehetőség szerint rendszeresen részt vesznek: 

 a Teleki Pál Országos Földtan – és Földrajzversenyen, 

 a Kaán Károly Természetismereti és Környezetismereti Országos Versenyen, 

 a Hermann Ottó Országos Biológia Versenyen 

 

A mindennapos testnevelés 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

A mindennapos művészeti nevelés 

Az egyes tanórai, valamint a délutáni foglalkozási keretek (napközi otthon, énekkar, 

szakkörök, iskolai és egyházi ünnepségek stb.) felhasználásával valósul meg. 

 

 

Az idegennyelv-oktatás 

Intézményünkben az első évfolyamtól kezdődően - a szülők/gyermekek választása alapján – 

az angol és német nyelv oktatása része a tanórai foglalkozásoknak. 

 

Az emelt szintű képzési forma 

Intézményünket illetően nem releváns 
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

A Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók.  

 

A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

 

Választható tantárgyak: 

 

Intézményünk helyi tantervében nincs választható tantárgy. 

 

Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 
 
 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 

valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 

 

Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének 

követelményei és formái 
 

 

A) Követelmények: 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve 

amelyhez a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) 

kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve 

a hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok 

pótlására, hibák javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–

teljesítmény egységében kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy 

szöveges minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az 

osztályban, csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 
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 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a 

képességeknek a megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 

B) Az értékelés formái: 
 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló 

teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, 

félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

Második évfolyam év végétől, valamint a többi évfolyamon félévkor és év végén a 

legalább hat tantárgyi dicsérettel rendelkező tanulók nevelőtestületi dicséretben 

részesülnek. 

 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább öt érdemjeggyel, 

b) heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább két-három érdemjeggyel, 

c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább két-

három érdemjeggyel értékeli. 

 

Az értékelés legyen folyamatos: 

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött 

megjegyzések, tanácsok), 

 szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, 

vagy – esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi 
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Az értékelés módja: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

 

A tanuló fejlődésének üteme félévkor a következők egyike lehet: 

 

1. osztály 2. osztály 
    

kiválóan halad kiválóan teljesített 

jól halad jól teljesített 

megfelelően halad megfelelően teljesített 

felzárkóztatásra szorul felzárkóztatásra szorul 

 

 

A tanuló teljesítményének minősítésére 1. osztály év végén a következő kifejezések 

használhatók: 

- kiválóan teljesített 

- jól teljesített 

- megfelelően teljesített 

- felzárkóztatásra szorul 

 

A szöveges értékelés mellett félévkor és év végén tantárgyi dicséretet kaphatnak a tanulók, 

illetve a bizonyítvány gyenge rovatába az a tantárgy kerül beírásra, amelyből a tanuló 

gyengén teljesített. 

 

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén a tanulók előmenetelét osztályzattal minősítjük: 

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1) 
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Második évfolyam végétől a nyolcadik évfolyam végéig tantárgyi dicséretet kaphatnak 

a tanulók. 

A félévi értékelésnél „5d” jelölést használunk az értékelő naplóban és a tájékoztató 

füzetben is. 

Év végén az értékelő naplóban „K” betűvel jelöljük, a bizonyítványba pedig 

„kitűnő” minősítést írunk. 

 

 Második évfolyam év végétől, valamint a többi évfolyamon félévkor és év végén 

a legalább hat tantárgyi dicsérettel rendelkező tanulók nevelőtestületi dicséretben 

részesülnek. 

 
 

Dokumentáció 

 

Első-nyolcadik évfolyamon az évközi és a félévi értékelés az értékelő naplóba és a 

tájékoztató füzetbe kerül. 

 

Az év végi értékelés az értékelő naplóba, a bizonyítványba és az anyakönyvbe írattatik. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 szóbeli feleltetés, 

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

 írásbeli számonkérési formák: 

 írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

 beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

 röpdolgozat (bejelentés nélkül, az előzőnapi házi feladatból), 

 dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

 témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő). 

 a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése. 



79 | o l d a l  
 

A tanulók munkájának szöveges értékelése 
 

A törvényi szabályozás: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 

felzárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelés helyett, a 

hagyományos osztályzásos módszert kell használni.(Tanév közben érdemjegyekkel, a 

félévkor és a tanév végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 

A szöveges értékelés elvi kiindulópontjai: 

 az értékelés a gyerekért, de elsősorban a szülőknek szól 

 alakítja a helyes önértékelést, segíti a reális önismeretet 

 nyitott, nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 

 a gyerek aktív részese a saját fejlődésének 

 a szülő és a pedagógus közösen gondolkodik a gyermek fejlődéséről 

 

A szöveges értékelés elvi követelményei: 

 minősítés-központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemzi 

 figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 

 összhangban van a pedagógiai programmal, a helyi tantervi rendszerrel és a 

kimunkált értékelési koncepciókkal 

 személyre szóló és ösztönző jellegű 

 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként megerősítő, korrigáló, 

fejlesztő szerepet tölt be 

 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés útját és módját, 

nyelvi megformáltságában közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára 
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A szöveges értékelés rendszerének felépítése 

 

a) A helyi értékelés alapelvei 

 

 A gyerekek értékelését az osztálytanítók készítik el, figyelembe véve az 

osztályban tanítók és az osztályban tanító nyelvszakos tanár véleményét is. 

 A teljes körű értékelések évente négy alkalommal készülnek. 

 Novemberi dátummal az első negyedév értékelése, a félévi értékelés a tanév 

rendje szerint, a harmadik negyedévi értékelés áprilisi dátummal, az év végi 

értékelés szintén a tanév rendje szerint történik. 

 A fent említett értékeléseket az EMMI Oktatási Államtitkárság által kiadott a 

„Szöveges értékelést, minősítést támogató szoftver” használatával készítik el. 

 A szöveges értékelés tartalmi szempontjai: 

 magatartás 

 szorgalom 

 tantárgyi teljesítmények 

 a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés, 

 a fejlődés, illetve fejlettség az alapvető készségekben és képességekben 

 általános értékelés / év végén / 

 

A ……………….. évfolyam tantervi követelményeinek kiválóan megfelelt, vagy jól 

megfelelt, vagy megfelelt. 

 

………………tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 

 

b) Értékelési funkciók meghatározása 

 

 Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad 

a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási 

folyamatának tervezéséhez. 

 Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak 

korrekciójához, a fejlesztési stratégiák kimunkálásához ad segítséget 

pedagógusnak, szülőnek, diáknak. 
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 Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás,- egy-egy tanulási szakasz végén 

ad összegző tájékoztatást az elsajátított ismeretek eredményéről pedagógusnak, 

szülőnek, tanulónak egyaránt. 

 

c) A szöveges értékelés módja: 

 

1. Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről 

a tanítási órákon és más iskolai foglalkozásokon. 

 

Megfogalmazódhat: 

 a tanító részéről 

 a tanulótársak részéről 

 önértékelés formájában 

 

2. Írásbeli: például 

 a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek 

megfogalmazásával, 

 témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok 

megadásával és ezek minősítő jelzésével, 

 aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével 

kapcsolatban (pl. üzenő füzetbe), 

 első negyedévkor, félévkor, harmadik negyedévkor és tanév végén részletes 

szöveges értékelés. 

 

d) Szöveges értékelés dokumentumai: 

 

 Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott bizonyítvány. 

 Az első évfolyamon a tanuló szöveges minősítése a pótlapon történik. A kitöltött 

pótlap a bizonyítvány része, amit a bizonyítvány borítólapjának tárolójába kell 

elhelyezni. 

 Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott törzslap. 

 A napló. A naplóba a negyedéves értékelések nyomtatott másodpéldányai, a 

felmérők %-os eredményei és a tájékoztató füzetben megjelenő alkalmi 

értékelések kerülnek. 
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 Tájékoztató füzet. A tájékoztató füzetbe alkalmi beírások kerülnek a tanuló 

pillanatnyi eredményeiről és a felmérők %-os eredményeiről. 

 

A szöveges értékelés felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási 

teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. 

 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló 

tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 

A sokszínű tevékenységformákkal összhangban: pl. produktum értékelése (az egyes 

tanulóknál, csoportmunka esetében), projektnél, témahétnél, gyűjtőmunka, stb. Annak 

meghatározása, hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek figyelembevételre a többi 

osztályzathoz képest?) 

 

A) A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái: 

 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére szolgáló, egy tanórát 

kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési 

forma, a témazáró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a 

tantervi követelmények belső arányainak; 

 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének számonkérésére szolgáló, 

legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése 

az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

 

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnosztikai célt szolgálnak: a 

tanulók tudásának, készségeinek szintjét mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha 

megfelelő ismétlés, gyakorlás után került sor rájuk. Az év eleji felmérésekre százalékot írunk. 

 

d) belső kimeneti vizsga 

 A nyolcadik évfolyam végén a tanulók belső kimeneti vizsgát tesznek. 

 

Írásban magyar nyelvtan, matematika és angol nyelv tantárgyakból. Szóban magyar irodalom, 

történelem, angol nyelv tantárgyakból és a sikertelen írásbeli vizsgák anyagából. 
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A teljesítmények értékelése érdemjegyekkel történik, amelyek az értékelő naplóba kerülnek, 

és egy témazáró dolgozattal egyenértékűek. 

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a 

következő arányok alapján végezzük. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

Alsó tagozat 

0 - 50% elégtelen (1) 

51 - 67% elégséges (2) 

68 - 80% közepes (3) 

81 - 90% jó (4) 

91 - 100% jeles (5) 

Teljesítmény Érdemjegy 

Felső tagozat 

0-39% elégtelen (1) 

40-59% elégséges(2) 

60-78% közepes (3) 

79-89% jó (4) 

90-100% jeles (5) 
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Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az adott 

osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat legfeljebb három százalékkal lefelé vagy 

felfelé módosíthatja. 

 

B) Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött 

szerepe, súlya 

 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 

dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát 

kívánná. A magas osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő 

közvetítendő ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést 

részesíti előnyben. Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult 

élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust 

nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. 

 

b) A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár dönt a 

munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a tanév elején tájékoztatja a 

tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év 

végi osztályzatok kialakításánál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény 

 

értékelésekor a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdemjegy 

kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

 

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai: 

 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a 

dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a dolgozatot 

két héten belül kijavítja; 

 

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző 

dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 
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d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján 

született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére. 

 

e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dolgozatok, tanulói 

kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani kell. 

 
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 

(Beleértve a projekttel és témahéttel kapcsolatos feladatokat is!) 

 

A) A házi feladatok kiadásának szempontjai: 

 a tanulók napi és heti terhelése, 

 az egyes diákok képességeit, adottságai, 

 az életkori sajátosságok, 

 az értelmi fejlettség, 

 a fejlődés üteme, 

 házi feladat előkészítettsége, 

 

B) A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó 

önellenőrzésre! 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolában 

végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 Első és második évfolyamon hétvégére csak szóbeli házi feladat adható. 

 Harmadiktól nyolcadik évfolyamig hétvégére szóbeli és írásbeli feladat is adható. 

 A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor 

különbséget kell tenni a mulasztás okai szerint! 
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 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó 

feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi 

egyik óráról a másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy 

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése) az 

elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 

tekintettel kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó 

feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, 

aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként 

vállalta.
 

 

A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze 

magatartásuk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes 

szemléletű értékelés megvalósítása. 

 

A minősítés formái 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). A 

tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

Félévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi 

bizonyítványba a fenti egyszavas minősítéseket kell beírni. 

 

A minősítés eljárásrendje 

 
 A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon félévkor és év végén, a 

második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni. A második év 

végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló 

magatartását és szorgalmát tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékeljük, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 

osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 



87 | o l d a l  
 

 A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító 

tanárok, az osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az 

osztályközösséggel, valamint az érintett tanulóval. 

 Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a 

tanárokhoz, felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő 

minősítési fokozatok alapján. 

 Az első félévben az első időszakban-, a tanév végén az egész tanévben mutatott 

magatartást és szorgalmat értékeljük. 

 A félévi és év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a 

tanulókkal az év elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői 

értekezletén ismerteti. 

 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

 

„Példás” az a tanuló, aki 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a 

közösségben elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az iskola házirendjét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 
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„Jó” az a tanuló, aki 
 

 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, 

ítéleteit időnként az indulat vezérli 

 a házirendet betartja 

 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán 

vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

 

„Változó” magatartású az a tanuló, aki 

 
 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend 

előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor 

udvariatlan, durva 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással 

foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 
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„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki 

 
 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az 

iskolai házirendet 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 szándékosan rongálja környezetét 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy 

ennél magasabb fokú büntetése 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei 

 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki 

 

 képességeinek megfelelő, egyenletes 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 vesz részt 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

 

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, 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 vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 
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„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki 

 tanulmányi teljesítménye 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 munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

 

„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

 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 érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek 

életkörülményeit és képességszintjét! 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban, osztályozó vizsgán vagy 

különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét nem teljesítette. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az 
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adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek 

átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek 

okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a nevelőtestület a pedagógus 

indokaival és döntésével nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló 

javára módosíthatja. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

1. Informatika 

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az informatikát tanulók csoportjainak 

megszervezése. 

2. Idegen nyelv (angol nyelv) oktatás 

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol nyelvet tanulók csoportjainak 

megszervezése. 

 

Egyéb foglalkozások szervezése 

 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum 10 fő/csoport) kívül a 

személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. 

 

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának 

elfogadásával egyidejűleg – a munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a 

nevelőtestület dönt. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

 

Intézményünkre nem releváns. 
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Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Egészségnevelési elvek: 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók. 

 

Környezeti nevelési elvek: 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „ A Nemzeti 

alaptantervben (NAT) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 

szabályai /Természettudományos nevelés” c. fejezetében találhatók. 

 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

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 

kiadása, 

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 

 

a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, 
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b) 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 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. 

 

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 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) eloszlását az egyes 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 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból – 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban, osztályozó vizsgán vagy 

különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik tantárgy 

követelményrendszerét nem teljesítette. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az 

adott osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek 

átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek 

okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a nevelőtestület a pedagógus 

indokaival és döntésével nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló 

javára módosíthatja. 

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- példamutató magatartást tanúsít 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

- az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

- iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón 

vesz részt 

- vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak 

növelésében az iskola jutalomban részesíti 
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a, Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret 

- napközis nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

b, Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

 

c, Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át jeles eredményt elért tanulók 

díjakat, emlékplakettet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az 

iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen szereplő 

tanulók/ I., II., III., helyezés és különdíj/igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetés formái: 

 

Azt a tanulót, aki: 

 a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

 a házirend előírásait megszegi 

 árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 
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A büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyosságától függően el lehet térni. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 
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ÓVODA 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

Bevezetés 

  

Óvodánk szellemiségét napról napra szeretnénk kialakítani hiszen, a református 

értékrendhez való igazodás többségünk számára időbe kerül. A gyermekek hitben hitre való 

nevelésére csak azok hivatottak, akik teljes szívvel befogadják Isten igéjét. A keresztyén 

óvoda felnőtt közösségének hitelessé kell formálódnia, hogy általuk a gyermekek, azok szülei 

is megtapasztalják Jézus Krisztus szeretetét. Tanulunk, hogy taníthassunk. Tapasztalt 

kollégáink folyamatosan ismerkednek az evangélium szerinti neveléssel, hitvallásos 

gondolkodásmóddal és érzelemvilággal. 

A református óvodában az egész napot át kell hatnia a keresztyén szellemiségnek, az 

óvodapedagógusok és más munkakört végző munkatársak egész személyiségének tükröznie 

kell, hogy ők kinek szolgálnak, kit követnek. A Bibliai integrációnak jelen kell lennie óvodánk 

mindennapi életében, annak nevelési és tanulmányi folyamatában.
1
 

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó 

gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört nyújtsunk és hogy a gyermeki 

személyiséget az elfogadás, tisztelet, szeretet és a megbecsülés övezze. Az otthoni nevelést –

folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva a szülőkkel – igyekszünk kiegészíteni. A 

családokkal jó kapcsolatot kívánunk ápolni, ennek formái a nyílt napok, szülői értekezletek, 

ünnepekhez kötődő programok.  

Pedagógiai programunk összeállításakor arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

hozzánk járó gyermekek nevelésének Nagy Jenőné: Az Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel c. óvodai program nyújt kellő alapot, ezért annak szellemiségét, elemeit 

beépítettük programunkba. Óvodai nevelésünket a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatásának megerősítésére irányul, a gyermeki jogok tiszteletben tartásával oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető. 

Nevelik, fejlesztik a társas kapcsolatok, az óvoda összes dolgozója.  

                                                                 
1
 A Református Óvodai Nevelés Keretprogramja 
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Nevelő munkánk során a bátorító nevelés elveit alkalmazzuk. Nevelőmunkánk során 

olyan gyakorlatot kívánunk megvalósítani, mely érzelmi biztonságot adó, esztétikai élményt 

nyújtó, esélyteremtő, a gyermek szociokulturális hátrányainak csökkentését szolgálja. Ezért 

választottuk nevelési gyakorlatunk kimunkálásának segítségéül Nagy Jenőné: „Óvodai 

nevelés a művészetek eszközeivel” című programját. 

 

Helyzetkép óvodáinkról 

Karcag város központjában működik, egy modern óvoda céljaira átalakított épületben. 

2021. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. A modern épület a mai kor követelményeinek 

megfelelő felszereltséggel rendelkezik, fenntarthatósági, környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi szempontból is XXI. századi.  Tágas, világos, színekben harmóniát árasztó 

esztétikusan berendezett csoportszobákban fogadjuk a gyerekeket. A mosdók berendezése, 

felszereltsége megfelelő környezeti feltétellel biztosítják a gyermekek gondozásának, testi 

szükségleteinek kielégítését. 

Az óvoda udvara a kisgyermekek szabad mozgásfeltételének megteremtéséhez adott, az előírt 

szabályoknak megfelelő telepített udvari játékaink vannak, melyek több irányú mozgásra 

adnak gyermekeinknek lehetőséget. 

 

1. Személyi feltételek 

Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vettük a gyermekek 

személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek összetételét. Ennek alapján az 

azonos életkorú gyermekekből szerveződő csoportok kialakításának vagyunk hívei. Ezért 

óvodánkban három homogén csoportot működtetünk. 

A nevelő munkát hat óvodapedagógus látja el, akiknek személyisége meghatározó a 

gyermekek számára. Mindannyian szakképesítéssel rendelkeznek, jól képzettek, nyitottak a 

módszertani, pedagógiai újdonságokra. Kollégáink többsége további szakképesítéssel is 

rendelkezik. A program cél –és feladatrendszere, művészi, esztétikai irányultsága közel áll 

hozzánk. Az óvónők ehhez a programhoz kapcsolódó továbbképzésekben vesznek részt. Az 

óvodapedagógusok munkáját három szakképzett dajka és egy pedagógiai asszisztens látja el, 

akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel. Segítik a pedagógiai 

munkát, részesei a gyermeknevelésnek. Ezért kívánalom számukra, hogy visszafogott és 

nyugodt közreműködői legyenek a gyermekcsoport életének. Meggyőződésünk, hogy nevelési 
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gyakorlatunk biztosítja a hozzánk járó gyermekek számára a boldog gyermekkort, olyan 

tevékenységbeli tartalmakat, mellyel személyiségük életkoruknak megfelelően fejlődik. 

A gyermekek közti tevékenységükre, gondozásukra az anyai tapintat, a meghitt 

bánásmód legyen jellemző. Egy fő pedagógiai asszisztens segíti a három csoport munkáját és 

ellátja az óvodában a gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó adminisztrációs teendőket is. 

A tíz munkatárs munkáját az intézményegység vezető irányítja, aki az óvodai csoportban 

is nevelő munkát végez. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a 

nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. 

Minden itt dolgozó számára elvárás, hogy munkálkodása a közös nevelési program által 

kitűzött cél elérését szolgálja. Munkáját Istentől kért bölcsességgel és szeretettel végezze, a 

keresztyén értékek és életvitel példamutatója legyen.  

 

2. Tárgyi feltételek 

Óvodánk tárgyi feltételeinek megteremtésekor figyelembe vettük az Óvodai nevelés 

országos alapprogramjában és az Óvodai Pedagógiai Programban előírtakat, a 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kötelező eszköz - és 

felszerelések jegyzékét.  Óvodánk tárgyi felszereltsége megfelel a felsorolt minimum 

követelményeknek. Intézményünk a korszerűen felszerelt foglalkoztató szobák mellett 

rendelkezik szülői fogadóval, tornaszobával, logopédiai-fejlesztő szobával, minden előírást 

kielégítő melegítő-tálaló konyhával, ebédlővel. Csoportszobáink esztétikusak, jól tükrözik a 

pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Az épület kialakítása lehetővé teszi a 

mikrocsoportokban történő differenciált foglalkoztatást a pedagógusok számára. 

Játszóudvarunkon a modern és biztonságos játékok sokféle mozgásra, együttjátszásra 

adnak lehetőséget.  Az egészség megőrzését, a légzőszervi panaszok kezelését segíti az igény 

szerint kialakításra váró sószoba. Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a 

gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik. 

 

I. Pedagógiai programunk koncepciója 

Óvodánk Pedagógiai Programját az intézményegység vezetésével a nevelőtestület 

készítette el. A vezető és a munkatársi közösség teljes együttműködésben valósítja meg 

célkitűzéseit, nagy hangsúlyt fektetve a gyermeki személyiség kibontakoztatására. 

Törekszünk arra, hogy oldott, tevékeny légkörben a gyermek cselekvő, érző gondolkodó 

képessége összehangolva működjön és fejlődjön. 
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1. Óvodai nevelésünk célja 

A karcagi és a környező települések családjaiból hozzánk érkező gyerekek az őket 

körülvevő felnőttek, gyerekek és a biztonságot nyújtó környezet által érezzék át a család 

melegét az óvodában is. Az itt töltött idő legyen számukra lehetőség, hogy hasznos 

állampolgárai legyenek országunknak, a hitet, a szeretet, a hálát, a békességet továbbhordozva 

szívükben. Értékeljék a teremtett világot, kötődjenek hazájukhoz, melyben igazodjanak el 

anyanyelvük segítségével. Mindezek érdekében olyan tevékenységeket szervezünk a 

gyerekeknek, amely felkelti érdeklődésüket, ahol kifejezhetik érzelmeiket. Alakuljon ki erős 

érzelmi kötődés a gyermek és a művészetek között. Tartalmas tevékenységeken keresztül úgy 

vezetjük a gyermekeket az iskola küszöbéig, hogy egy teljességgel megélt óvodáskor után 

testileg, lelkileg és szociálisan is készen álljanak az iskolai elvárások teljesítésére. 

 

2. Óvodai nevelésünk alapelvei 

 A gyermek nevelése a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítője ennek. 

Segítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be, ezért fontos a családokkal 

való jó együttműködés. 

 Nevelőmunkánkban a gyermek tisztelete, szeretete és a belévetett bizalom 

érvényesül. 

 A krisztusi szeretet és szolgálat alázatával igyekszünk nevelő munkánkat 

naponként végezni, ehhez Istentől kérünk bölcsességet. 

 Szeretetteljes légkörben gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, 

az érzelmi biztonságról. Fontosnak tartjuk a testi fejlődést, az egészséges 

életmódot és a jó lelkiállapotot. 

 A gyermekek az óvodapedagógusok, dajkák életpéldájából tapasztalják meg 

Isten szeretetét. 

 A gyermekek egyéni fejlődését figyelembe vesszük. 

 Nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör kialakítása.  

 

3. Gyermekkép 

A gyermek Isten ajándéka, amelyet az Úr elsősorban a családjának adott. A mindennapok 

során meleg szeretettel körülvéve, biztonságban neveljük őket, tiszteletben tartva, hogy 

valamennyien egyedi és megismételhetetlen teremtményei Istennek. Legyenek fogékonyak az 

őket körülvevő természeti és a társadalmi környezet iránt.  
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Legyen öröm számukra az együttlét, a tevékenykedés, mely során megtapasztalják a hála, 

a segítőkészség, a lelkiismeretesség, mint pozitív erkölcsi értékeket, a szülők és más felnőttek 

tiszteletét. 

4. Óvodakép 

Óvodánk illeszkedik a magyar köznevelési rendszer törvényes kereteibe, a Karcagi 

Nagykun Református Általános Iskola intézményegységeként. Karcagon a református 

keresztyén nevelést teszi teljesebbé. 

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában és a Református óvodai nevelés 

keretprogramjában foglaltakkal összhangban, pedagógiai programunk Nagy Jenőné: Az 

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. óvodai pedagógiai program felhasználásával 

készült. 

Biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, békés, szeretetteljes légkört. Olyan pedagógiai 

környezetet kell kialakítanunk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik az 

óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyerekek számára egyaránt. 

A művészetek eszközeivel történő óvodai nevelés családias, szeretetteljes, elfogadó, 

derűs légkörben zajlik – a szabad játék, a változatos tapasztalatszerzés és a játékba integrált 

tanulás útján. Fontos kiegészítő eleme a hagyományápolás.  

Óvodai nevelésünk a családi nevelés kiegészítője, de nem minden család gyakorolja 

otthon a keresztyén hitben való nevelést. Ezért a református óvodánk rövid történetében a 

fontos küldetésünk a családokkal megismertetni, életük részévé tenni az evangélium 

hirdetéseit. Református óvodánk munkatársi közössége – személyes hitük és életük példájával 

– szeretetteljes, segítőkész bátorító magatartással fordul a gyermekek felé, szem előtt tartva az 

együttélés szabályait. Óvodánkba belépve érezze, lássa minden odaérkező, hogy meleg 

szeretettel várják, bátran fordulhat az őt fogadóhoz kérdéssel, kéréssel, megoszthatja vele 

gondolatait. A kapun kilépve öröm, elégedettség járja át, hogy jó érzéssel jöjjön vissza újra. 

Fontos számunkra, hogy gyermekeink óvodáskor végére kapják meg mindazokat az 

élményeket, melyek tartós hatásokkal kötik őket az anyanyelvhez, a szülőföldhöz és a 

református egyházunk közösségéhez. 
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II. Nevelési gyakorlatunk alapelvei, célja, feladata 

 

1. Alapelveink, céljaink  

A keresztyéni hit értékrendje szerinti nevelés. Értelmi és érzelmi adottságaik révén 

ráébresztésük arra, hogy minden, amit Isten teremtett, szép és jó. Találjanak rá az útra, amely 

az Úr Jézushoz vezet. 

Az óvodások nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb 

rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése. 

Komplex élmények biztosításával érzelmi kötődés kialakítása a gyermekek és a művészetek 

között. 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés valamennyi tevékenységi 

forma keretében valósuljon meg. 

 

2. Általános nevelési feladatok 

Az óvodások testi - lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi- szociális, az 

esztétikai és intellektuális érzelmek differenciálódásának segítségével. 

 

 Erkölcsi – szociális érzelmek alakítása 

Érzelmi biztonságot, szilárd,  állandó értékrendet nyújtó, bizalmas, közvetlen, szeretetteljes, 

nyugodt, családias légkör megteremtése. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a 

közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a 

szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítenek meg, mint az együttérzés,

 figyelmesség, segítőkészség, önállóság, őszinteség, önfegyelem, pontosság, 

szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás. A 

mindennapi testi-lelki edzés fejlessze a gyermekek erőnlétét, alkalmazkodó képességét, testi 

harmóniájának kialakulását. A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában 

megmutatkozó pozitív érzelmi töltés segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok 

kialakulását, az egészséges önérvényesítést és önértékelést. A gyermek képes legyen a 

környezetében lévő emberi kapcsolatokban megkülönböztetni a jót és a rosszat (hivatkozás 

arany mondásokra, bibliai példázatokra). Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a 

hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötödés alapja. A kapcsolatteremtő képességek 

megerősítése segítse a barátkozást, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a 

csoportban, a különbözőségek elfogadásával és megértésével. Kiemeljük a Biblia 
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idevonatkozó, a gyerekek által is érthető tanításait. Az erkölcsi nevelés hatékonyságát, 

eredményességét segítjük a bibliai történetek üzeneteivel, a bibliai igazságokkal. Fontosnak 

tarjuk, hogy a gyermekeket a szülők iránti tiszteletre, szeretetre neveljük és arra, hogy 

naponta hálát kell adnunk szüleinkért, családunkért. Közös imádságainkban megemlékezünk 

beteg családtagokról, csoporttársakról.  

 

 Esztétikai érzelmek alakítása 

Az egyéni igényeket is figyelembevevő esztétikus, higiénikus gondozás elősegítése, az 

esztétikus megjelenés igényének fokozatos kialakítása. A harmonikus, összerendezett mozgás 

indirekt gyakorlása segítse elő az esztétikus, szép mozdulatok kialakulását. Az egészséges, 

esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kibontakozását. Az ízlésformálás jelenjen 

meg az óvoda mindennapjaiban, a természetben, tárgyi és társadalmi környezetben egyaránt. 

A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a 

gyermekekben erősödjön az élménybefogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek 

alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. A gyermekek legyenek képesek a 

tárgyi, emberi, természeti környezetben megkülönböztetni a szépet és a csúnyát. A 

népművészet nyelvén a program tevékenységi kereteként építi be a hagyományőrzést, a 

népszokásokat, a jeles napokat. 

 

 Az intellektuális érzelmek kialakítása 

Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a gyermekek tanulási 

vágyának kialakulását, a szűkebb-tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. A 

gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze a pszichikus funkciókat: az érzékelést, 

észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást, - különös tekintettel a kreativitás 

képességének megerősítésére, az önkifejezésre. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során 

szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása fejlessze, bővítse az egyszerű gondolkodási 

műveletek alkalmazását, az ismeretek emlékezetben tartását. A meghitt beszélgetések 

erősítsék meg a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét, a nonverbális 

kommunikáció képességét. Az érzelmi alapigények biztosítása – a biztonságérzet, a 

szeretetérzet, a védettségérzet – segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat 

szóval, mozgással vagy képi eszközök segítségével szabadon kifejezhessék. 
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III. A nevelés keretei 

1. Az egészséges életmód alakítása 

Az ember életében a test és lélek harmóniája Isten különös ajándéka. Célunk e harmónia 

alapozásának segítése az alábbiakkal: 

A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése. A gyermekek 

egészségének védelme, életvitel-igényének alakítása, testi fejlődésük, edzettségük elősegítése, 

egészségmegőrzés. Környezettudatos magatartás a környezet védelméhez és megóvásához 

kapcsolódó szokások megalapozásával. 

A gyermekek fejlődéséhez, szükséges egészséges, esztétikus környezet megteremtése és 

annak védelme, az egészségvédelmi program megvalósítása. 

Az egészségvédelmi program tartalma: 

 Az egészséges táplálkozás 

A növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele az egészséges táplálkozás, amelyre 

már az óvodában is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A napi háromszori étkezésről 

elmondhatjuk, hogy ízletesek és változatosak. Heti rendszerességgel megtalálhatóak az 

alapélelmiszerek: a zöldség, gyümölcs, hal, tejtermékek és a teljes kiőrlésű pékáruk. 

Az egészséges táplálkozás keretében heti egy alkalommal gyümölcs- és zöldségnapot tartunk 

csoportjainkban. 

 A mindennapos mozgás, testmozgás 

A mozgás nem csak a gyermek szervezetére, hanem az egész személyiségének fejlődésére 

pozitív hatással van, ami nem korlátozódik a foglalkozásokra, hanem az egész napi 

tevékenységéhez szervesen illeszkedik. Az egészségfejlesztő program célja a gyermekek 

egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a rendszeres mozgás biztosításával 

(mindennapos mozgás, játék), a mozgáskultúra megalapozásával és a motoros képességek 

fejlesztésével. Egészség-pedagógiai cél a testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a közös 

mozgás által kiváltott öröm átélése. 

 A baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

A gyermek testi épségének megóvásáról való gondoskodás az óvodában a Házirendben 

megfogalmazottak szerint – az óvodába történő belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjed, 

valamint az óvodán kívül tartott programok ideje alatt. 



105 | o l d a l  
 

Amennyiben az óvodában baleset történik, az elsősegélynyújtást követően azonnal mentőt, 

orvost kell hívni, illetve a szülőt haladéktalanul értesíteni kell. Az óvodában bekövetkezett 

gyermekbalesetet nyilván kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó 

gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Az egészségvédelmi program feladata: 

 A testápolási teendők, öltözködési-, étkezési szokások megismertetésével, 

megalapozásával egészségük védelme. 

 A szabálytudat, feladattudat és feladattartás fejlesztése a szokás- és 

normarendszer közvetítésével. 

 Edzettségük, mozgásigényük biztosítása, ellenállóképességük, állóképességük 

fejlesztése a mindennapi mozgási lehetőséggel, szabadban tartózkodással. 

 A szabad mozgással a természetes nagymozgások és mozgáselemek 

beépülésének segítése. 

 A térlátás alakítása a tevékenységekben – a finommotorika, a szem, a kéz 

koordinációjával és a mozgáskoordináció fejlesztésével. 

 Egészséges, esztétikus, biztonságos környezet biztosítása. 

 Nyugodt alvás, pihenés feltételeinek megteremtése. 

 A csoportban annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a nap bármely szakában 

ihassanak a gyermekek. 

 Zöldség-, gyümölcsnapok hetente egyszer – „vitamin nap”,vitaminpótlás, 

betegség megelőzés. 

 Környezettudatos magatartással, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, 

– szokások megalapozása. 

 A gyermekek tájékoztatása a baleset-megelőzésről. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Meghitt, megértő viszony kialakítása a gyerekekkel 

 Türelmes, meggyőző, példamutató magatartás 

 Metakommunikációs jelzések használata 

 Tapintat, elfogadás, szeretetteljes bánásmód 

 Csak akkor segítsen, ha szükség van a segítségre 

 Dajkák bevonásával valósítsa meg a nevelést 
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 A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

 A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása 

 A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus, biztonságos 

környezet megteremtése 

 

Testápolás 

 Mosakodás - kéztörlés 

 Rendeltetésszerű eszközhasználat; képi formában jelölés 

 A saját és a környezet esztétikájának megőrzése 

 

 Zsebkendőhasználat 

 Szükséglet szerint 

 A saját és a környezet esztétikájának megőrzése 

 

 Fésülködés 

 Az igényesség alakítása 

 Az eszköz rendeltetésszerű használata 

 

 WC-használat 

 Önállóság 

 A saját és a környezet esztétikájának megőrzése 

 Intimitás 

 

 Fogmosás 

 Az eszköz rendeltetésszerű használata 

 A saját és a környezet esztétikájának megőrzése 

 Igényalakítás 

 

Étkezés 

 Terítés – önkiszolgálás, sorrendiség; 

 Az eszközök rendeltetésszerű használata 

 Az egyén és a környezet esztétikájának megőrzése 

 Az egyéni szükségletek figyelembevétele 
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Öltözködés 

 Segítségkérés – önállóság 

 Az egyén és a környezet esztétikájának megőrzése 

 Az egyéni szükségletek figyelembevétele 

 A sorrendiség megtartása 

 

Pihenés 

 Egyéni szükségletek figyelembevétele 

 A társak szükségleteinek tiszteletben tartása 

 

Életritmus 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő, az egyéni szükségleteket tiszteletben tartó, 

rugalmas napirend. 

 

Mozgás-a szabad levegő kihasználása 

 Az udvaron, a játszótéren, a szabadban tervezett, szervezett illetve spontán tevékenység, 

mozgásos játékok alkalmazása 

Zöldség-, és gyümölcsnapok 

 A tevékenységhez kapcsolódó szokások és magatartásformák. 

 

Baleset-megelőzés, betegségmegelőzés, egészségvédelem 

 A csoportszobára, az óvodára, az udvarra és a szabadban történő tartózkodásra, 

közlekedésre és egyéb tevékenységekre vonatkozó szabályok 

 

Edzés 

 Légfürdő, napfürdő, egészségfejlesztő testmozgás biztosítása az egész nap folyamán, 

időjárási viszonyok, a gyermek egyéni szükségleteinek és képességeinek 

figyelembevételével 
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Környezettudatos magatartás, környezetvédelem 

 Külső és belső környezetük (természet, udvar, csoportszoba) védelme; rendjére, 

tisztaságára ügyelés, megőrzés, szokások kialakítása 

 

Feltételek: 

 Anamnézis készítése, a családból hozott szokások rögzítése 

 Összehasonlító mérések végzése 

 Mozgásfejlesztő eszközök biztosítása 

 A vízivás lehetőségének folyamatos biztosítása 

 Altatódalok dúdolása, mese, altatózene 

 Esztétikus, nyugtató hatású színharmónia megteremtése 

 Jellel ellátott öltözőszekrény biztosítása 

 Saját ágynemű és pizsama használata 

 Saját fésű és fogkefe (fogkefék szükség szerinti, de legalább félévenkénti 

cseréje) 

 Kidolgozott baleset-megelőzés 

 Biztonságos, higiénikus és esztétikus külső és belső környezet biztosítása 

 Zöldség- és gyümölcstisztításhoz szükséges eszközök biztosítása 

Fejlődés eredménye óvodáskor végén: 

 A testápolási szokások szerint a gyermekek önállóan tisztálkodhatnak, fogat 

mosnak. 

 Tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyre teszik azokat. 

 Zsebkendőjüket önállóan használják. 

 Önállóan eldöntik, mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet, szednek 

ételt. 

 Készségszinten használják a kanalat, villát, kést, higiénikusan, kulturáltan 

étkeznek. 

 Önállóan öltözködnek. 

 Ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket befűzik, és segítséggel bekötik. 

 Ruhájukat, egyéb holmijukat esztétikusan rendben tartják. Ügyelnek saját 

külsejükre, melyben megjelenik szépre való törekvés is. 
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2. Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

A tevékenység célja: 

 A gyermekek egyéni tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a 

közösségen belül, a közösség normáinak érvényesítésével. 

 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy 

megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a 

keresztyén kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való 

kötődés alapja. 

 Rá tudjunk csodálkozni a természetben és az emberi környezetben 

megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkör megteremtése az 

óvodakezdéstől az óvodáskor végéig.   

 Az együttéléshez szükséges szokás – és normarendszer megalapozása. 

 A Biblia idevonatkozó, gyermekek által is érthető tanításainak kiemelése 

 A problémamegoldó képesség fejlesztése az alkalmazkodás, elfogadás és 

együttműködés lehetőségének biztosításával 

 A szabálytudat, feladattudat fejlesztése a csoportnormák és szabályok 

megismertetésével, gyakorlásával és rögzítésével 

 Az énkép, az éntudat fejlesztése érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, 

légkörben, pozitív megerősítés által 

 A társas kapcsolatok, barátságok, kötődések és csoportalakítás a távlatok, a 

hagyományok és az érzelmek közös átélésével 

 A kapcsolatteremtés, az empátia, és a közös együttműködés fejlesztése egymás 

megismerésével, egymás és mások különbözőségének elfogadásával, a szabad 

társválasztással 

 A késleltetés, lemondás, kivárás képességének erősítése az öröm, a siker, a 
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kudarc átélése, a szeretet és harag megnyilvánulási lehetőségének biztosítása 

által. 

 Az érzelmek, helyzetek, konfliktusok kezelésének fejlesztése különböző 

stratégiák megismertetésével, beépülésével, az igazságérzet alakítása 

 A kötelességtudat és a felelősségérzet fejlesztése: a vállalt és kötelező 

feladatok teljesítésével 

 Az érzelmi intelligencia megalapozása, fejlesztése, az önmagához való pozitív 

viszonyulás kialakulásával 

 Az önbizalom, az önfegyelem és az önértékelés megalapozása állandó, szilárd 

értékrendet, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, az egymás 

iránti tisztelet, udvariasság, segítőkészség, tolerancia megalapozása 

 A nemzeti identitástudat fejlesztése: az „énkép”, a szűkebb és tágabb 

természeti, társadalmi, kulturális környezet megismerésével, amely a 

hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapja 

 Az esetlegesen óvodánkba kerülő migráns gyerekek nevelésében azonosságuk 

megőrzésének, ápolásának, erősítésének biztosítása, társadalmi integrálásának 

segítése 

 A szép és jó kategóriájának megláttatása az esztétikai képességek 

fejlesztésével; –megbecsülése: 

 a természeti környezetben: a növények, állatok védelme, gondozása, ápolása. 

 a társadalmi környezetben: az épületek, tárgyak, hagyományok 

megismerésével, ápolásával. 

 közvetlen környezetünkben: a csoportszobánk, óvodánk díszítése, egyedi 

jegyeinek megteremtése a színek, formák, anyagok felhasználásával, 

 érzelmek nyelvi és metakommunikációs megnyilvánulási formáinak fejlesztése 

és gyakorlása példaadással, 

 csoportok hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, szimbóluma 

kialakításával. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés az ágazati 
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jogszabályban meghatározott speciális szakemberekkel. 

 

Fontosnak tartjuk még, hogy: 

 A felnőtt a gyermekek tevékenységéhez biztosítson szabadságot a határok pontos 

megjelölésével. Többszöri „határátlépés” esetén érzékeltesse a konzekvenciákat. 

 Alakítsa ki a közösségi élet szabályait. Legyen képes nevelési taktikát váltani, ha 

egymást követően eredménytelennek érzi az alkalmazott módszert. 

 A felnőtt segítse a gyermekbarátságok kialakulását, formálja úgy a kis 

csoportosulásokat, hogy a gyermekek a közösség többi tagjához is 

kapcsolódjanak. 

 A felnőtt nevelje a gyermekek érzésvilágát a kialakult konfliktusok feldolgozása 

során. A konfliktust feloldó beszélgetéseket kellő figyelemmel, kivárással 

hallgassa meg, hogy a gyermek véleményt tudjon mondani a történtekről úgy, 

hogy felelősségérzete erősödjön. 

 A gyermekek viselkedéskultúráját fejlessze a felnőttek példája, bátorítása, 

türelme, bizalomelőlege és az a szemlélete, amely a sikert észreveteti, és a 

sikertelenséget segíti elviselni, 

 A felnőttek tilalom helyett adjanak a gyermekeknek választási lehetőséget, hogy 

önálló döntéseket hozhassanak, és képessé váljanak a változásra. A felnőtt jelezze 

örömével a dicséretét és félelemkeltés nélkül jelölje meg a veszélyeket, 

problémákat. 

 A felnőtt használja fel a humort a szeretetkapcsolat kialakításához. (A humor a 

feszültséget feloldhatja, a görcsösséget megszünteti.) 

 

Családlátogatás 

 az óvodába lépés előtt 

 

Beszoktatás, befogadás 

 igény szerint anyás 

 

Gondozás 

 minden területen 

 

Játék – minden formája 

Bibliai történetek, csendes percek, áhítat 
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Verselés, mesélés, dramatikus játék 

Ének, zene, énekes játékok, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Mozgás, mozgásos játék 

A külső világ tevékeny megismerése 

Munka jellegű tevékenységek 

Távlatok, hagyományok, ünnepek 

 

A gyermekek, a felnőttek-gyermekek, felnőttek közötti pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának 

kialakítása, az érzelmekre épülő, kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, 

erősítése. A gyermek pozitív kapcsolata csak úgy alakul ki, ha jól érzik magukat a csoportban. 

Bizalmuk-biztonságuk kialakulását elősegíti az óvoda felnőtt és gyermekközössége. Ebben 

kiemelkedő szerepe van az óvónőnek, aki irányítója és egyben társa a gyermekeknek. Az 

óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A jó nevelés alapja a feltétel nélküli 

szeretet a korlátokkal együtt. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy elfogadják eltérő 

képességű társaikat. 

 

Feltételek 

 Hagyományok, lásd: hagyományőrzés című fejezet 

 A szokásrendszer kialakítása 

 A jelképrendszer biztosítása 

 Az óvodai csoportok szimbólumának megjelenítése 

 A klasszikus zene alkalmazása (fogadó zene) 

 A gyermekek jeléhez kapcsolódó mondóka, vers vagy gyermekdal 

 Ovigaléria 

 A csoportok egyéni hagyományai a csoportnaplóban jelennek meg. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt 

érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

 Igényükké válik a közösségi viselkedés szabályainak betartása, arra egymást is 

megkérik. 
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 Képesek érzelmeiken uralkodni és együttműködni a közösségi normák 

megtartásával. 

 Konfliktushelyzetekben társaikkal egyezkednek. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha óvodán kívül

 találkoznak, szeretettel, köszöntik egymást. 

 A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

 A felnőtt kérése nélkül is segítenek egymásnak, együtt éreznek a közösség 

tagjaival. 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Ismerik saját képességüket, tudják értékeiket, de azt is meg tudják fogalmazni, 

mik a hiányosságaik. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. Óvodáskor végére iskolássá 

szocializálódnak. 

 

IV. A program tevékenység kerete  

1. Hagyományőrzés, népszokások 

Programunk a néphagyományőrzést, a népi kultúra ápolását is kiemelten kezeli. Beépítjük a 

kisgyermek nevelésébe azokat az értékeket, amelyeket a környezetünk megőrzött. 

Megismertetjük a népszokások eredetét és jelképeit. 

A néphagyomány tartalma az egyes tevékenységformákban: 

 Verselés, mesélés, dramatikus játék: 

Népmesék, mondókák, közmondások, szólás-mondások, időjóslások, 

névcsúfolók, találós kérdések. 

 Ének, zene, énekes játékok, tánc, zenehallgatás: 

Mondókák, énekes gyermekjátékok, népdalok, hangszeres népzene. 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 

Sodrások, fonások, szövések, gyöngyfűzés, agyagozás, mézeskalácssütés, tojás berzselés 

festés. 

 A külső világ tevékeny megismerése: 

Találós kérdések, népi jóslások, jeles napok, népszokások. 
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 Mozgás, mozgásos játékok 

Ügyességi és sport játékok. 

 

Óvodánk keresztyén jellegéből adódó ünnepek: 

Keresztyén óvodánkban az ünnepek az öröm és a hálaadás alkalmai gyermekeknek, 

felnőtteknek egyaránt. A készülődés öröme, a ráhangolódás meghittsége, a várakozás jóízű 

izgalma mind-mind hozzájárul az átélés élményéhez. 

Ősz: új dolgozók fogadalomtétele, Reformáció ünnepe 

Tél: advent időszak, karácsony 

Tavasz: Virágvasárnap, Húsvét, Pünkösd 

 

Az óvodánkban megtartott jeles napjaink, hagyományaink: 

Ősz: Családi sportdélután, Őszi ovigála, évszakkoncert 

Tél: mikulás, gyertyagyújtás, farsang, évszakkoncert 

Tavasz: március 15.. anyák napja, gyereknap, évszakkoncert 

Nyár: nagycsoportosok búcsúzója, A nemzeti összetartozás emléknapja, Családi nap, 

kirándulás, évszakkoncert 

Születésnapok, névnapok megünneplése aktualitásnak megfelelően. 

 

V. Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi nevelési területet áthatja, ezen túlmenően kiemelt 

jelentőségű az óvodai nevelő tevékenységünknek. Még tudatosabban alkalmazzuk a nyelvi 

nevelés fejlesztő eszközeit tekintettel a hozzánk érkező gyermekek szociokulturális hátteréből 

fakadó alacsony szókincsére, beszédkedvére, alacsony anyanyelvi fejlettségi szintjére, amely 

már a beszokást is bizonytalanná teszi számunkra. 

Az ebből fakadó többletfeladat helyi sajátosság, amelyet nem hagyhatunk figyelmen 

kívül. Az óvodai anyanyelvi nevelés komplex folyamat, valamennyi nevelési területben 

megjelenik, így még több lehetőségünk adódik az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, 

szeretetére nevelésre. Ezt beszélő környezettel, helyes minta- és szabályközvetítéssel, a 

javítgatás elkerülésével, a gyermek természetes beszéd- és kommunikációs kedvének 
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ösztönzésével és fenntartásával biztosítjuk. Egy ilyen közegben érvényesülnek a gyermeki 

kérdések, közlések, válaszok. 

A tevékenység célja: 

Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés, a kommunikáció 

különböző formáinak differenciált fejlesztése a nevelőtevékenység egészében. Érzelmileg 

biztos környezetben modellértékű beszéd, hiteles kommunikáció, értő figyelem, beszédre 

inspiráló környezet megteremtése. Célunk a gyermekeket Istennel való kapcsolatra segíteni, a 

keresztény hit elemeinek megismertetésével, érzelmi többlet nyújtásával, a Biblia üzenetének 

a gyermek számára érthető módon való közvetítésével.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Beszédre alkalmas nyugodt kiegyensúlyozott légkör megteremtése (játék, 

személyes percek, csendes percek, áhítatok, anyanyelvi játékok). 

 Lehetőséget kell biztosítani minden gyermeknek a folyamatos beszéd 

gyakorlására. 

 Jól artikuláló, választékosan beszélő környezet megteremtése, melyben a felnőtt 

példa.  

 Mindig érthetően, egyszerűen, világosan az adott szituációnak megfelelően 

fejezze ki magát. 

 Folyamatosan kísérje figyelemmel a gyermekek anyanyelvi fejlettségi szintjét, 

amelynek alapja a családokkal való folyamatos együttműködés. 

 A gyermekek természetes kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira építve sokszínű 

élmény- és tevékenység biztosítása. 

 A gyermekek szókincsének folyamatos bővítése, a gyermek életkori 

sajátosságainak megfelelő alapszókincs megalapozása, pótlása. Éljen a Biblia 

választékos szókincsének felhasználásával. 

 A gyermekek különböző fejlettségi szintjének figyelembevételével az egyéni 

bánásmód és differenciált fejlesztés alkalmazásával a kommunikációs jelzések 

alkalmazása. 

 A gyermeki kérdések inspirálása, megválaszolása. 

 Beszédtechnika, légzéstechnika fejlesztése, a helyes kiejtés gyakorlása 

 A beszédhibák megfelelő módszerekkel történő javítása logopédus bevonásával. 
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 Megfelelő beszédhelyzetek teremtésével, a keresztény hit érzelmi többletével, a 

gyermekek Istennel való kapcsolatának elősegítése (pl.: hálát adunk, 

megköszönjük, kérünk). 

 

Gondozás közben: 

 a gyermek megfogalmazza szükségleteit, bátran segítséget kér, 

 megérti a hozzáintézett közléseket, kéréseket. 

Játékban kialakuló társas kapcsolatok fejlesztik a beszédet, a szerep követés során 

gyakorolják a gyerekek az odaillő hanglejtést, mimikát. Gondolkodtató, cselekedtető játékban 

fejlődik a gyerekek gondolkodása, kifejezőképességük. Olyan szituációkat teremtünk, 

melyben a gyermek megfigyel, felfedez, új ismereteket szerez, gondolkodik, mindenről 

beszélhet, kérdéseire választ kap. A gyermek is megválaszolja a hozzá intézett kérdéseket, a 

gyerekek párbeszédet folytatnak, alkalmazzák a kérdést, felszólítást, kijelentést. 

Munka közben: 

 beszédkapcsolatok alakulnak az együttműködés alapjaként 

 az információkat megértik a gyerekek 

 szókincsük bővül (eszközök, szerszámok, edények, műveletek elnevezésének 

tanulása, gyakorlása). 

 

Arra ösztönözzük a gyermeket, hogy gyakorolja, hogyan tud bánni hangjával. A 

visszahúzódó gyermeket is motiváljuk bábbal, hogy „mögé” bújva megszólaljon. Ha a 

gyermek saját maga által kitalált szöveggel bábozik, fejlődik képzelete, kifejezőképessége, 

fantáziája. 

Fontos, hogy bármikor, bármilyen tevékenység- főként játék közben is gyakoroltassuk az 

udvarias és kulturált viselkedés szabályait. (Egymás és a felnőttek köszöntése, megszólítás, 

társakkal szembeni figyelmesség… egymás kivárása.) 

A beszoktatás időszakában felmérjük a beszédfejlettség szintjét, ehhez igazítjuk a 

fejlesztést. Reggelente, s a nap indításaként otthonról hozott élményekről-történetekről 

beszélgetünk közvetlen meghitt hangulatban. Az áhítat jó alkalom ez egymás türelmes 

meghallgatására. A csendes, bátortalan, kevésbé beszélni tudó gyermekek inkább a 

négyszemközti beszélgetések során nyílnak meg, fontos számukra is biztosítani ilyen 
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alkalmakat. A nap további részét anyanyelvi játékokkal, dramatizálással, bábozással, 

élményszerzéssel, mesével, könyvnézegetéssel színesítjük. Ha beszéd-rendellenességet, 

beszédszervi problémát észlelünk, vagy érthetetlen beszédű, esetleg egyáltalán nem beszélő 

gyermekkel van dolgunk, szakember segítségét kérjük. 

VI. Az óvodai élet megszervezése 

Pedagógiai programunk, óvodai nevelésünk szervezeti formája és időkerete a gyermekek 

életritmusához alkalmazkodik. A napi életritmus kialakítása alapvető feltétele a testi-lelki 

harmóniának. Az óvoda csoportszerkezetének kialakításakor figyelembe vettük a gyermekek 

személyiségét, a szülők igényeit és a gyermekközösségek összetételét. Ennek alapján az 

azonos életkorú gyermekekből szerveződő csoportok kialakításának vagyunk hívei. Ezért 

óvodánkban négy homogén csoport működését tervezzük. 

1. Időkeretek 

A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a hetirend és a napirend biztosítja a 

feltételeket. Ezek a megfelelő időtartalmú, párhuzamosan is végezhető, differenciált egyéni 

illetve csoportos tevékenységek, tervezésével, szervezésével valósulnak meg. 

A napi- és heti rendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki. Az óvónő az 

egyes korcsoportok napirendjének tervezésekor vegye figyelembe a gyermekek 

szükségleteire, esztétikus, higiénikus gondozására fordítható időszükségletet. Az egész nap 

során érvényesüljön a folyamatosság, a rugalmasság elve. Teljesítse a gyermekeknek azt az 

alapvető igényét, hogy személyes kapcsolatot tudjanak felvenni vele, szenteljen elegendő 

figyelmet minden gyermekre. Feltétlen jelenléte és közreműködése szükséges a teljes óvodai 

életet magába foglaló tevékenységek során. 

 

2. Heti rend 

Óvodánkban különböző tevékenységi területek műveltsége és készség anyaga 

tudatosan összefonódva, a játékos helyzetek alkotó elemeként jelenik meg nap mint nap. Az 

elfoglaltságok konkrét tartalma, sorrendje, szervezeti formája az óvodapedagógusok 

módszertani szabadságának körébe tartozik. 

Programunk az óvodapedagógusok szaktudására bízza a tennivalókat, széleskörű 

szakmai háttértudásra, értékes emberi tulajdonságaira, folyamatos önképzésre alapoz. 
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 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Délelőtti 

játékba 

integrált 

tanulás 

Bibliai 

történetek 

 

 

 

Ének-zenei 

képesség-

fejlesztés 

Verselés, 

mesélés, 

dramatikus 

játékok 

 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Verselés, 

mesélés, 

dramatikus 

játékok 

Verselés, 

mesélés, 

dramatikus 

játékok 

Verselés, 

mesélés 

 

 

 

Mozgás, 

mozgásos 

játékok  

Udvari 

játékba 

integrált 

tanulás 

Énekes játékok 

 

Gyermektánc 

 A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

  

Délutáni 

Játékba 

integrált 

tanulás  

 

Gyermektánc 

 

Tehetség-

gondozás 

Egyéni 

fejlesztések 

Egyéni 

fejlesztések 

 

 

 

3. Napirend 

A nagy időegységre osztott, ismétlődő napirendünk nyugodt alapritmust biztosít 

gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Napirendünket a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. 

Fontos számunkra a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartjuk 

a szabad játék kitüntetett szerepét. 

Az óvodában folyamatos a játszás, amit csak a napirend szerinti játékszünetek 

(folyamatos tízórai, csendes percek, 10-25 perces „beszélgetések”, uzsonnázás) szakítja meg. 

A gyermekek napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően 

változatos. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a csoportszokásokra, igényekre, aktualitásokra. 
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A napirend kialakításának, legfőbb szempontjai: 

 Kisgyermekkorban az idő nem osztható fel órarendszerű szakaszokra, hanem 

folyamatos, végtelen egész. Az elfoglaltságoknak is élményszinten egészet kell 

alkotniuk. 

 A gyermekeknek huzamos, összefüggő idejük legyen a játékra, és lehetőségük a 

szabad mozgásra, elkezdett tevékenységük befejezésére 

 A gyermekek egyéni szükségleteinek (étkezés, pihenés), fejlődési ütemének 

lehetőség szerinti figyelembe vétele. 

 

Korcsoportonként, évszakokként módosítható.  

6
30

 – 7
30

  Játék az ügyeletes összevont csoportban 

7
30

 – 8
30

 
Gyülekező, mindennapi áhítat, szabadon választott tevékenység, 

mozgásos percek 

8
30

 – 9
00

 
Testápolási teendők, előkészületek a tízóraihoz, 

tízórai 

9
00

 – 10
30

 

Játékba integrált kötött és kötetlen foglalkozás: 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének – zenei készségek fejlesztése, gyermektánc 

A környezetben szerzett élmények, tapasztalatok rendszerezése 

Mese-vers, dramatikus játékok 

Bibliaismeret 

10
30

 – 11
45

 Játék a szabadban, séta, énekes játékok, tánc 

11
45

 – 13
00

 
Testápolási teendők, előkészületek az ebédhez, ebéd, 

készülődés a pihenőhöz 

13
00

 – 15
00

 
Pihenés, alvás mesével, testápolási teendők, előkészületek az 

uzsonnához, uzsonna 

15
00

 – 16
00

 
Játék a csoportszobában vagy az udvaron 

Tehetségígéretek gondozása – Műhelymunkák  

16
00

 – 17
00

 Ügyelet, játék, szabadon választott tevékenység 

 

 

4. Az óvodai nevelés tervezése, dokumentáció 

A gyermekek óvodában eltöltött 3-4 évét egybefüggő időnek tekintjük, amelynek alapritmusát 

az évszakok változásának (a természet bennünk is lüktető ritmusa) adja; ezt tagolják a 

hétköznapjaink és az ünnepnapjaink. Az évszakok szerint változik a kint és bent töltött idő 

aránya is. Tervező munkánk felépítése, ritmikája is erre épül. Pedagógiai munkánk során az 

Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. program módszertani segédkönyvét, a javasolt 
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keretterveket használjuk. Kiegészítjük a helyi adottságok nyújtotta lehetőségekkel, gyermeki 

élményekkel. Saját gyűjtésű, készítésű éves terv, elemei cserélhetők a sikeresség, vagy 

sikertelenség, illetve az aktualitások függvényében. Munkánkat az éves tanulási terv alapján 

végezzük, mindig rendelkezünk az adott időszakban felhasználható műveltségi tartalmakkal, 

melyből rugalmasan választhatunk.  

Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyerekek megismerését és fejlesztését, a 

fejlődésük nyomon követését különböző kötelező dokumentumok szolgálják. 

 

Az óvodapedagógus munkájának dokumentumai: 

 Pedagógiai Program 

 Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel elmélet és módszertan könyv 

 A Református óvodai nevelés keretprogramja 

 „A gyermekek fejlődését nyomon követő mérések és értékelések rendszere” 

elnevezésű eljárásrend 

 Óvodai csoportnapló 

 Éves tanulási terv 

 

Az óvodai csoportnapló a pedagógiai programunk alapján a nevelőmunkánk tervezésének 

dokumentálására szolgál. Tartalmi felosztása a 20/2012. (VIII.3.) EMMI rendelet 91. § 

előírásainak megfelelő. 

 

5. Gyerekek mérése, ellenőrzése, értékelése 

 

Az egyéni dosszié az óvodás gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésére szolgáló 

dokumentum, melyet a gyermekek szüleivel szükség szerint, de legalább félévenként 

óvodapedagógusi fogadóóra keretében ismertetünk. Az óvónők a nevelési év kezdetén – a 

csoportok összetételének ismeretében – végiggondolják munkájuk súlypontját, ezt a 

csoportjukban dolgozó dajkával is megbeszélik. A gyermekek fejlődése nyomon követhető az 

óvodapedagógus által vezetett csoportnaplóban, egyéni dosszié alapján, gyermeki 

produktumban. Ezek tartalmi meghatározását a 20/2012. EMMI (VIII.3.) EMMI rendelet 

93/A. §-a tartalmazza. 
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6. Az óvoda ünnepei 

 

Az ünnepek szent emelkedett pillanatok, amikor egy kicsit kiléphetünk a fárasztó, 

egyhangú hétköznapokból, és új energiákkal töltekezhetünk fel. 

A legtöbb családban a hétköznapok rendkívül felgyorsultak, kevés az idő arra, hogy csak 

egymásra figyeljenek, örüljenek. Éppen ezért különösen erős megtartó ereje van a 

hagyományoknak, hiszen ezek segítenek abban, hogy egy kicsit elemelkedjünk a 

hétköznapokból és megerősítsük az összetartozást. 

Az óvodánkban, – mint minden más nevelési tevékenység – az ünnepek is a családi 

hagyományok követői, ünnepek szélesebb körben való megerősítői. Gyermekeinket 

segítenünk kell az ünnep átélésében, tapasztalják meg az ünnep bensőségességét. A 

készülődés öröme, a ráhangolódás meghittsége, a várakozás izgalmának az együttlét öröme az 

ünneplés lényege. Mindezt, az ünnep mondanivalóját, feladatunk megéreztetni idejáró 

gyermekeinkkel, ha a családban esetlegesen nem bontakozik ki. 

Ünnepekkor segítségül hívjuk a dalos játékokat, verseket, a kézműves tevékenységeket. 

Az óvodai életünk ünnepei: 

 Mikulás 

A gyermekek a Mikulást várva a titok és a közös készülődés örömét élik át. 

 Advent, Karácsony 

Várakozás Jézus megszületésére. Elcsendesedés, gyertyagyújtás, éneklés, betlehemes játékok. 

 Farsang 

Télbúcsúztatás vidámsággal, énekkel, tánccal, farsangi maskarával. 

 Virágvasárnap  

Az óvodapedagógus történetmondása Jézus bevonulásáról Jeruzsálembe.  

A csoportszoba virágokkal díszítése. 

 Húsvét 

A feltámadás ünnepe. Készülődés az óvodapedagógussal teremdíszítés, a bibliai történet 

megismerése. A húsvéti néphagyománynak megfelelően tojásfestés, mely az új élet jelképe. 

 Pünkösd 

Az óvodapedagógus történetmondása arról, hogy a Szentlélek ereje segít legyőzni a rosszat. 

 Anyák napja 

A gyermekek meglepetéssel, maguk által készített ajándékkal, énekkel, verssel fejezik ki 

hálájukat édesanyjuknak, nagymamájuknak. 
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 Gyermeknap 

Vidám játékok, közös éneklés, kirándulás a szabadba. 

 Évzáró  

Közös délután a szülőkkel, elköszönés az iskolába lépőktől. 

 Gyermekeink születésnapja, névnapja 

Az ünnepeltet énekkel, verssel köszöntik a társaik. Apró, maguk által készített ajándékot 

kapnak egymástól és az óvodapedagógusoktól. 

 

Megemlékezések: 

 Március 15. (Nemzeti ünnep) 

Beszélgetés, képek nézegetése a régmúlt eseményekről, kokárda, nemzeti színű párta 

készítése, éneklés dalosjátékok. 

 Október 31. (Reformáció ünnepe) 

Az óvodapedagógus elbeszélése arról, hogy hitünkért a nehézségeket is vállalnunk kell. 

 

7. Az új gyerekek befogadásának rendje 

 

A beszoktatás, az új környezethez való alkalmazkodás, beilleszkedés, elfogadás folyamata. 

Ekkor tudatosul a gyermekekben, hogy az óvodába lépve már nem csak kíváncsi látogatók, 

szívesen látott vendégek, hanem egy alakuló közösség állandó tagjai.  

Az, hogy a szokatlan mennyi idő alatt válik megszokottá, az gyermekenként változó 

hosszúságú időtartamot igényel. A beilleszkedési folyamatot másként éli át a családból, illetve 

óvodából érkező gyermek:  

 a más közösségből érkező gyerekeknél folytatódik egy megszokott életrend, 

szokások, szabályok, elvárások. Nekik is új viszont a szociális és tárgyi környezet. 

Az önkiszolgáló tevékenységekben önállóbbak, bátrabban közlekednek az új 

környezetben.  

 A családból érkező gyermekeknél az újdonságnak más hatása van: nincs kibe- 

mibe kapaszkodniuk, mert nekik minden és mindenki ismeretlen, más a napirend, 

mint otthon, sok új helyzethez kell alkalmazkodniuk.  
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A beszoktatás előzményei: 

1. A beszoktatás egy folyamat, mely a tényleges beszoktatási idő előtt elkezdődik. Ezért 

fontosnak tartjuk, hogy még szeptember előtt megkezdjük a családlátogatásokat, 

azoknál a családoknál, akik ezt igénylik. Itt a gyermekeknek és szülőknek egyaránt 

lehetőségük nyílik arra, hogy arcot is párosítsanak a nevünk mellé, megmutathassák 

kedvenc játékaikat, szobájukat.  Javasoljuk, hogy ha tehetik, nyáron sétáljanak be az 

óvodába, köszönjenek be, legyen ismerős az óvoda szeptemberre. 

2. A tényleges beszoktatást segítette a „játszó délelőtt”, amikor egy- két órára maradt a 

gyermek a csoportban, és ezt követte a délig való óvodai bent tartózkodás. Az „itt 

maradtam, de jönnek értem” érzésének rövid időn belül való megtapasztalása 

könnyebbé teszi a befogadás folyamatát a gyermek számára.  

3. A szeptemberi szülői értekezleten megbeszéljük a házirendet, bemutatjuk óvodai 

programunkat, elmeséljük, hogyan zajlik egy nap az óvodában.  

4.   Anamnézis lap kerül kitöltésre. 

 

Feladataink a beszoktatási időszakban: 

 Legfontosabb feladatunk a bizalom elnyerése az új környezet, személyek iránt. 

Amilyen gyorsan alakul az óvónő-gyermek érzelmi kapcsolata, olyan hamar veszi 

kezdetét a társas kapcsolata is. Az első időszakban hosszabb időt töltünk a 

csoportban mindhárman, hogy mindig legyen egy vigasztaló kéz a gyerekek 

közelében.  

 Fontosnak tartjuk folytatni igény szerint a családlátogatásokat, illetve a fogadó 

órák biztosította alkalmakat, ahol nyugodt körülmények között tudunk beszélgetni 

a gyermek óvodai életéről. 

 Szeretnénk elérni munkánk során azt, hogy a szülők támaszt és segítőtársat 

találjanak bennünk gyermekeik neveléséhez. 

 Napi kiírásokkal naprakészen tájékoztatjuk a szülőket a csoportban történtekről.  

 A rugalmas napirenddel megalapozzuk a csoport szokás- szabályrendszerét, a 

közösségi élet alapjait. A gyermek biztonság érzésének kialakulását nagyban 

segíti, hogy mindig mondjuk, hogy mikor mit csinálunk, mi jön ezután.  
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 Ebben az időszakban a gondozási teendők veszik igénybe a legtöbb időt a 

napirendben, ezt arra használjuk, hogy mélyítsük kapcsolatunkat a gyerekekkel.  

 Felkészülünk arra, hogy a gyerekek érzelmi megnyilvánulásaira, reakcióira 

nyugtató módon reagálunk, szorongásaikat feloldjuk.  

 A lovagoltatók, hőcögtetők, simogatók, ringató és hintáztató dalok és mondókák 

kerülnek előtérbe. 

 A beszoktatási idő alatt még rugalmasabb a napirendünk, az udvarra való kimenet 

előtt a szőnyegre telepedve sokat beszélgetünk, ismerkedünk, hallgatjuk a 

nagyobb gyermekek beszámolóit. 

 Bejárjuk együtt az óvoda helyiségeit, megismerkedünk minden dolgozóval. 

 Az udvaron kialakítunk egy állandó helyet, ahol mindig megtalálhatnak minket. 

Közösen fedezzük fel az udvar játékait.  

 

Sikerkritériumok: 

 El tudják mondani csoportjuk nevét, saját nevüket, jelüket. 

 Biztonsággal mozognak a saját csoportszobájukban, öltözőjükben, mosdójukban, 

majd az óvodán belül is. 

 A csoportban dolgozó felnőtteket nevükön szólítják.  

 „Áldás, Békesség!” – köszönési formát használják. 

 Csoporttársaik keresztnevét megjegyzik.  

 Feltűnik nekik, ha valaki hiányzik. 

 Egyre inkább magukénak érzik és alkalmazzák a csoport szokás- és 

szabályrendszerét. 
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8. A program értékelési és ellenőrzési rendszere 

 

Programunk hatékonyságának alapja, mutatója az óvodánkba járó gyermekek fejlődése, 

ezért a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követjük. Figyelemmel kell kísérnünk azt is, 

hogy a programunk illeszkedik-e a gyermekek igényeihez, megfelelő szintű fejlesztéséhez. Az 

óvodavezető ellenőrzése kiterjed arra, hogy a kollégák programszerűen dolgoznak-e. 

Programunk felépítése az átláthatóan összeállított tevékenységek, elérendő jellemzők az 

óvodáskor végére, segítik az ellenőrzési szempontsorok összeállítását. 

A programhoz kapcsolódó óvodai dokumentumok: 

 az óvodavezető által készített és a nevelőtestület elfogadásával érvénybe lépő éves 

munkaterv és annak értékelése nevelési évenként; 

 a nevelési tevékenységi terv és értékelése a csoportnaplóban; 

 a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követése az óvodánkban használt mérő- 

értékelő eljárásrend szerint; 

 A csoportnapló lehetővé teszi, hogy a nevelési folyamat könnyen áttekinthető 

legyen. A gyermekek egyéni fejlődésének követését az egyéni mérőlapok teszik 

lehetővé.  

 a gyermekek állapotáról, fejlődéséről, a pedagógiai munkáról, a fejlesztés, 

korrekció lehetőségéről kapunk képet, melyről a szülő félévente írásban is 

tájékoztatást kap. 

 

A program értékelése: 

 A tervező munka valóban a program alapján történik-e? 

 A tervezés – értékelés megvalósítható-e? 

 A dokumentáció alátámasztja-e a program tartalmát, céljait, feladatait? 

 Hogyan valósulnak meg a gyakorlatban a program specifikumai (református 

keresztyén szellemiség, játék és mese kiemelt szerepe)? 

 Találkozik-e a szülő igényeivel? 

A 2021 szeptemberében bevezetett óvodai pedagógiai programunkat a bevezető nevelési év 

végén, aztán 4 évente felülvizsgáljuk.  
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Az értékelés támpontjai: 

 A nevelőtestület és a teljes munkatársi közösség belső önértékelő munkája 

 A munkaközösség tapasztalatai, eredményei 

 

A feltárás módszerei: 

 dokumentumelemzés 

 megfigyelés 

 elemzés 

 megbeszélés 

 ellenőrzés 

 

Az óvodavezető feladatai: 

 Az éves tervben az ellenőrzési feladatok tervezése, rögzítése 

 Az ellenőrzési szempontok alkalmazása 

 Az ellenőrzés az óvodai élet minden részletére kiterjed (biztonságos 

munkafeltételek, balesetvédelem, tárgyi feltételek, dokumentációs, szakmai 

munka) 

Az ellenőrzés arra való, hogy megvizsgáljuk a program működőképességét, nyomon 

kövessük, hogy a munkánkban a program által képviselt úton haladunk-e, kijelölt célra visz-e 

az út? Ezzel biztosítjuk óvodánkban a minőségi nevelőmunkát. 

VII. Pedagógiai programunk tartalma 

 

1. Keresztyén szellemű nevelés 

Református óvodáink munkaközössége a 7 éven aluli gyerekek szeretetteljes 

gondozására, civilizálására és kulturálására, képességeik differenciált fejlesztésére 

vállalkozik. Nevelésünket körülfonja a keresztény nevelés. A gyermek első találkozása 

Istennel, a szüleivel való kapcsolatában gyökerezik. Optimális esetben a gyermek első 

imádságát édesanyjától hallja. Jelenlegi helyzetünkben a legtöbb család nem képes felvállalni 

az evangélium szerinti nevelést. A szülők tanácstalanok, keresgélnek, más korban nevelődtek 

és más korban nevelnek.  Közös nyelvünk a szeretet. 
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Az óvodás korú gyermek keresztény szellemű nevelésében meghatározó az életkor és a 

keresztyén ünnepkörök. Elfogadjuk, hogy a Biblia nyelve nem a gyerekek nyelve. Azokat a 

történeteket részesítjük előnyben, melyek a korosztály adottságainak megfelelően Isten 

oltalmazásáról, szeretetéről, gondoskodásáról szólnak. A keresztyén ünnepek történetei 

keretet adnak együttléteinknek. Keresztyén szellemiségű nevelésünk fontos pillére a bibliai 

történetekkel való ismerkedés, illetve a napi áhítatok melyeknek életkorhoz igazodó formáit, 

tartalmát óvónőink keresik. Jó úton haladunk az életkor – specifikus adottságaihoz igazodó 

elvek és gyakorlat kimunkálásában.            

A hitéleti nevelés: 

 a Biblia tekintélyén alapul 

 nem különálló tevékenység, átfogja és megalapozza egész hatásrendszerünket 

 szeretetteljes légkör hatja át az óvodai élet minden területét 

 keresztyén erkölcsi értékeket közvetítünk a gyerekeknek (pl.: feltétel nélküli 

szeretet, megbocsájtás, önzetlenség, bűn elítélése) 

Célunk: 

 hogy a gyermeket Istennel való kapcsolatra segítsük a hit belső békességének, 

stabilitásának, érzelmi többletének kifejezésre jutatásával, a Biblia alapvető 

üzenetének megismertetésén keresztül (Isten minket szeret, Isten kegyelmére 

szükség van) 

 fedezzék fel mindenkiben az értéket 

 törekedjenek az elemi bibliai normák szerinti viselkedésre 

 a játék mellett jelentsen örömöt számukra a tevékenységekben megvalósuló 

tanulás 

Óvodaképünk kulcsszereplője a pedagógus személye.  

Feladatai: 

 Azonosulni tud a református keresztyén értékrenddel, bibliai normákat közvetít 

belső igényből fakadóan 

 Időt szán Istennel való kapcsolatának építésére (istentisztelet, bibliaóra) 

 Segítik egymást a lelki fejlődésben 

 A munkával kapcsolatos terhek viselésében 

 Imádkozik a gyerekekért 
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 Fejleszti szakmai tudását, munkája minőségét 

 Törekszik nyitottságra és közvetlenségre 

 Képes őszinte szeretetre, tiszteletre a gyermek, szülők és kollégák felé 

 Nyitott az újra 

 Értékrendjének alapja a Szentírás 

 Támaszkodik a gyermekek spontán érdeklődésére 

 Naponként rövid áhítatot tart a gyerekeknek 

 Hetente egyszer hitoktatónk bibliai történetekkel ismerteti meg a gyerekeket, az 

óvodapedagógusok évszakonként egy történetet dolgoznak fel 

 

Elvárható eredmények az óvodáskor végére: 

 A tanult imádságokat önállóan tudják. Életük természetes részévé válik. 

 Várják a bibliai történetmondás alkalmait. 

 Segítenek a történetmondás és hallgatás körülményeinek megteremtésében. 

 Az ismert történetek közül szívesen báboznak, dramatizálnak, ábrázolnak 

számukra kedves jeleneteket. 

 Ismernek ünnephez kapcsolódó verseket, énekeket. 

 A megismert hitbeli erkölcsi vonatkozásokat próbálják életükben megvalósítani. 

 

2. Pedagóguskép 

Nagy megtiszteltetés számunkra, ha egy család a legféltettebb kincsét a gyermekét bízza 

ránk. Erre a megtiszteltetésre szeretnénk méltóvá, lenni Isten jelenlétére támaszkodó hittel, 

lelkiismeretes munkánkkal, szép környezetünkkel. 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége 

meghatározó a gyermek számára. Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje 

modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

Nevelőmunkánkat akkor tartjuk sikeresnek, ha a gyermekeink tudnak örülni, felfedezik 

az őket körülvevő teremtett világot. Képesek önmaguk és mások elfogadására, az 

együttműködésre. Jól tudnak alkalmazkodni a környezetükhöz, jól érzik magukat a 

gyermekközösségben. 

Pedagógiai kultúránkat az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek elfogadása, a 

bizalom, a szeretet, az együttérzés, a gyermekek fejlődését szolgáló sokoldalú tevékenység, 
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tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése jellemzi. A fokozatosság, az egyéi bánásmód 

elvét szem előtt tartva felkészítjük a gyerekeket az iskolába lépésre. 

E szolgálatot csak olyan személy végezheti: 

 Ismeri a Bibliát és tanítva tanul; 

 teljes lényével motivál, „pozitív erőforrás” és példa a gyermek számára; 

 minden gyermekben felismeri az erősséget és a szunnyadó lehetőséget; 

 munkájához Istentől kéri bölcsességét; 

 hagyja próbálkozni a gyermekét, türelmesen kivárja az eredményt, bátorít és 

ösztönzi az újrakezdést; 

 a hibákat bizalomelőleggel az eredmény oldaláról közelíti meg, és segíti azok 

kijavítását. 

 

3. Óvodai élet, tevékenységi formái, az óvodapedagógus feladatai 
 

3.1. Játék, játékba integrált tanulás 

 

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja, a gyermekek szabad képzettársításának 

elősegítése. Játékkal érjük el, hogy intellektuális, mozgásos, szociális, személyiségfejlesztő 

tapasztalatokhoz jutnak. 

A keresztyén erkölcs csíráinak kibontakoztatása, fejlesztése, gyakorlása a játék során is 

megvalósul. 

További célunk, hogy minél sokrétűbb, önkifejező, tájékozódó tevékenységgé váljon a játék s 

a játékba integrált tanulás. A gyermekek a játékba integrált tevékenységeik során szerzett 

tapasztalatok, élmények alapján tanulnak egyenként, kisebb csoportokban vagy az egész 

csoporttal együtt (történik a foglalkozás). 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A játékhoz szükséges hely és a kreatív, alkotó légkör feltételeinek megteremtése, 

biztosítása (többféle állandó és variálható vagy új, elkülönített „kuckókkal”). 

 3 – 6 – 7 éves korban megjelenő játékfajták, s azok tartalmának, minőségének 

gazdagítása az egyéni sajátosságok figyelembevételével. 

 Tudatos jelenlét, az élményszerű, elmélyült gyermeki játék 

kibontakozásához. 
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 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékszituációkban. 

 A játék idejének védelme. 

 Az óvodapedagógus játéksegítő, játékirányító metódusának alkalmazása: 

 mintaadó a közös cselekvéshez, kommunikációhoz 

 támogató, serkentő, ösztönző magatartás 

 segítség, megerősítés és ötletadás 

 szituációtól függő beavatkozás, problémamegoldás vagy szemlélődés; szükség 

és igény szerinti együttjátszás 

 humor, tréfás szavak, a helyzet- és jellemkomikum kihasználása 

 az alkotó cselekvést támogató szabályalkotás, de nem túlszabályozás 

 séták és egyéb óvodai programok szervezése, élménynyújtás 

 buzdítás, dicséret, pozitív megerősítés; differenciált, árnyalt értékelés, indirekt 

reakció 

 

A tevékenység feladatai: 

 A gyermekek szabad képzettársításának elősegítésével a kreativitásuk, 

fantáziájuk, önkifejezésük fejlesztése egyéni sajátosságaik figyelembevételével 

 Az érzelmi biztonság megteremtése az élmények többszöri átélésével 

 A kreativitás, fantázia, alkotókészség, önkifejezés és önmegvalósítás fejlesztése az 

egyéni vágyak és ötletek teljesülésével 

 A szabad döntés képességének megalapozása a szabad társ, játék téma és eszköz, 

valamint a hely kiválasztásának lehetőségével 

 Sokféle manipuláció, elképzelés, valóra váltása, az ötletek szabad áramlásának 

segítése a rajzolásnak, festésnek, szövésnek, tárgykészítő népi játékokhoz 

szükséges kellékek, anyagok, eszközök folyamatos biztosításával 

 A tapasztalatszerzések során összegyűjtött tárgyakkal, termésekkel, növényekkel, 

képekkel az intellektuális érzelmek fejlesztésével a szem- kéz koordináció és a 

laterális dominancia kialakítása 

 A testi képességek fejlesztése mozgásos tevékenységekkel, ügyességi- és 
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sportjátékok feltételeinek megteremtésével 

 A kreativitás fejlesztése az élmények, tapasztalatok többszöri átélésével, az 

esztétikai nevelés által 

 A kézügyesség, az érzékelés fejlesztése játékeszközök rakosgatásával, vagyis a 

gyakorló játékban, az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságainak megismerése 

által 

 A beleélő képesség és az önkifejezés fokozása, az együttműködés fejlesztése 

szerepjátékkal 

 Az önkifejezés biztosítása konstrukciós játékkal, bonyolultabb formák, tárgyak, 

alkotások létrehozása 

 A hangszínnel, hangerővel való bánni tudás, az artikuláció, a 

szókincsbővítés és kifejezőkészség fejlesztése a tevékenységek során. 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése a játékszituációkban 

Tartalmak: 

 Szabad játék 

 Gyakorló játékok 

 Szimbolikus szerepjátékok 

 Konstruáló játékok 

 Szabály játékok 

 Spontán és irányított mozgásos játéktevékenységek 

Feltételek: 

 Kuckók 

 A kellékek kincses ládája; játéktároló kosarak 

 A szerepjátékokhoz kapcsolódó félkész kellékek, öltözékek, eszközök („orvosi”, 
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„családi”, „óvodás” stb.) 

 Homok, víz, kavics (udvar) 

 A csoport kedvenc bábja; babák, macik, plüssfigurák 

 Kirakó, összerakó játékok, társas- és fejlesztő játékok 

 Konstruáló játékok 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 Szabályokat alkotnak, és képesek annak megtartására. 

 Képesek társakkal elmélyülten játszani. 

 Kommunikációjuk kulturált és érthető. 

 A szabad játék ideje alatt önállóan döntsék el, mivel és kivel szeretnének 

játszani. 

 A játékukhoz a teret önállóan alakítsák. 

 

Játékba integrált tapasztalatszerzés: 

A játékba integrált tapasztalatszerzés azt jelenti, hogy az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységek a játékidőbe ékelődnek tagolódnak úgy, hogy azt előtte az 

óvodapedagógus tudatosan tervezi. 

 A gyermekek a játékba integrált tevékenységeik során szerzett tapasztalatok, 

élmények alapján tanulnak, általuk fejlődnek; képességfejlesztésük, egyéni 

szükségletük figyelembevételével történik. 

 A gyermek értelmi képességeinek: az érzékelésnek, az észlelésnek, az 

emlékezetnek, a figyelemnek, a képzeletnek, a képszerű, szemléletes 

gondolkodásnak a fejlesztése játékos, cselekvéses tanulással. 

 Önként, spontán tanulás, megfigyelés, tapasztalatszerzés során az utánzásos 

minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás. 

 Egyéni fejlesztés a probléma- és feladatmegoldás lehetőségével. 

 A játékosság, a felfedeztetés, a ráébredés lehetősége a közvetlen 

tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés, rendszerezés által, a 
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tapasztalatok bővítése, rendezése; a gyermekek életkori sajátosságának, testi-lelki 

állapotának, érdeklődésének, kíváncsiságának figyelembevételével. 

 A gyermek reálisan ismerje meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is tudja, hogy 

melyek a hiányosságai, ezáltal fejlődjön önértékelése. 

 Komplex testmozgással a gyerekek személyiségének fejlesztése, 

érzelemszabályozás, együttműködés, kommunikáció. 

 Projektrendszerű tanulásszervezés (évszakprojekt). 

 Az értékelés formái: simogatás, megerősítő pillantás, testközelség, gesztus, 

mimika, szóbeli közlés egyénileg, a csoport előtt és a szülőknek egyaránt. 

 

Kerülendő: 

 tárgyi jutalmak osztogatása, 

 büntetés. 

 

A szervezett tanulás formái: 

(A 3-6-7 éves korosztálynak egyaránt alkalmas.) 

Kötelező Mozgás, mozgásos játékok 

Énekes játékok, gyermektánc (4-5-6-7 éveseknek) 

Közvetve 

kötelező 
Verselés, mesélés, dramatikus játék, 

Bibliai történetek, csendes percek, áhítat 

Kötetlen Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Ének-zene 

A külső világ tevékeny megismerése 

Egyéni fejlesztések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezett tanulás munkaformái: 
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Frontális Mozgás, mozgásos játék 

Verselés, mesélés, dramatikus játék 

Bibliai történetek 

Zenés-mozgásos percek Énekes játékok, 

gyermektánc 

Futás-kocogás 

Mikrocsoportos Ének-zenei készségfejlesztés Rajzolás, festés, 

mintázás, kézimunka A külső világ tevékeny 

megismerése 

Egyéni Részképességek fejlesztése egyéni igények szerint 

 

A szervezett tanulás gyermekenkénti időkeretei: 

 Verselés, 

mesélés, 

dramatikus 

játék 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

Mozgás, 

mozgásos 

játék 

Bibliai 

történetek 

A külső világ 

tevékeny 

megismerése 

3-4 

évesek 

Heti 3x 

5-10’ 

Heti 1x 

10-15’ 

Heti 1x 

10-15’ 

Heti1x 

10-15’ 

Heti 

5-10’ 

Heti 1x 

10-15’ 

4-5 

évesek 

10-15’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 10-15’ 15-20’ 

5-6-7 

évesek 

15-20’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 15-20’ 30-35’ 

 

A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 35 perc  

A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 45 perc 

Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 65 perc 

 

3.2.    Verselés, mesélés, dramatikus játék  
 

Az óvodai nevelés célja a verselés, mesélés tevékenységforma területén: 

 A gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének segítése pozitív személyiség 

jegyek megalapozása az évszázados bölcsességet, példát nyújtó mesék világával a 

versek zeneiségével rímeinek csengésével. 

 A gyermeki világkép alakítása irodalmi eszközökkel. 

 Az óvónő választékos kifejező beszédének hatására nyelvünk megszerettetése, jól 

beszélő, író és olvasó ember személyiség jegyeinek kialakítása. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 
 

 A gyerekek fejlettségéhez, életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó igényes 

irodalmi anyag összeállítása. (lehetőség szerint hangulatában illeszkedjen az 

aktualitáshoz). 

 A 3-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak sokoldalú, változatos 

közvetítésével (mesélés, verselés, mondókázás, dramatizálás, bábozás) ösztönözze 

a gyermeket arra, hogy minél többet beszéljenek. 

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése az irodalom eszközeivel. 

 Alakítsa ki a mesehallgatás hangulatát. 

 A mese és a vers szeretetének megalapozása. 

 Esztétikai nevelés a mesék mágikussága, a csodás meseélmények, a versek 

zeneisége, rímeinek csengése által, valamint mesék feldolgozásával, irodalmi 

művészi élmény nyújtásával 

 Az évszakok szépségének tudatosítása a költői képek érzelmet kifejező erejének 

feltárásával, a környezet megszerettetésével, a néphagyomány őrzésével 

 A kisgyermekek érzelmi biztonságának, lelki nyugalmának, lelki békéjének 

biztosítása a mindennapi meséléssel, mondókázással, verseléssel 

 A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása, erkölcsi 

tulajdonságainak alakítgatása a mese mondanivalójával 

 Fantáziájuk fejlesztése rögtönzött mesék kitalálásával, elkezdett mesék saját 

elképzelés szerinti befejezésével, saját mese-vers kitalálásával 

 A fokozatos figyelem fejlesztése, megalapozása az egyszerű láncmesék, 

állatmesék segítségével 

 Az emlékezet fejlesztése az auditív élményhez társuló vizuális élmény 

lehetőségével, az ismétlés és az élmények felelevenítésével 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése az irodalom eszközeivel; a versek, 

mesék, dramatikus játékok segítségével, a nyelvtanilag helyes beszéd 

gyakorlásával. Az artikuláció és helyes beszéddallam elsajátítása a szavak gondos, 

tiszta kiejtésével és az értelemszerű hangsúlyozással 

 Szókincsbővítés a népköltészeti alkotások új fogalmai által 

 Báb és dramatikus előadásokkal az előadói készség fejlesztése, érzelmi nevelés 
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 A gyermekek ismerjék meg a párbeszéd formáit, a beszédfordulatokat rövid, 

improvizált jelenetek bemutatásával, a mese dramatikus feldolgozásával 

 A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják szabad 

önkifejezésüket. A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv 

fokozására és az önálló versmondásra 

 

Kerülendő:  

 Éneklő hanglejtés 

 Gyermekek kórusban szavaltatása 

 

Tartalmak: 

 Mondókák, népi mondókák, rigmusok 

 Ölbeli játékok 

 Állathívogatók, altatók, kiolvasók 

 Névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók 

 Közmondások, szólások, találós kérdések 

 Versek: 

 Klasszikus és mai magyar költők ritmikus, zenei hatású, játékos, humoros 

versei; népköltészeti ihletésű alkotások 

 Mesék: 

 Népmesék 

 Folytatásos mesék; többfázisú állatmesék 

 Magyar klasszikusok meséi 

 Mai magyar írók meséi 

 Más népek irodalmi művei 
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 Lírai művek 

 Meseregények; novellisztikus, realisztikus mesék 

 Saját vers és mese 

 A „Mi mesénk”- gyerekek által kitalált befejezéssel 

 Dramatikus játékok 

 Bábozás 

 Mimetikus játék 

Feltételek: 

 Leporellók, verses-, mesés könyvek 

 Színes képeskönyvek, népmese gyűjtemények 

 Otthonról hozott kedvenc könyvek 

 Albumok 

 Zenei szignál 

 Mesesarok 

 Mesepárnák, - szőnyeg, - fotel 

 Gyertyagyújtás 

 Hívóképek 

 Bábok 

 A mesedramatizálás, a dramatikus játék kellékei 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 A gyerekek szívesen ismételgetik a verseket, ritmusokat. 

 Szívesen hallgatnak mesét, verset. 
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 Várják, igénylik a mesehallgatást. 

 Megjegyzik, emlékezetből felidézik a megismert mondókákat, meséket, verseket. 

 Az irodalmi élmények hatására gazdagodik szókincsük és kifejezésmódjuk. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak saját maguk, illetve a kisebbek 

örömére. 

 Szeretik, lapozgatják a könyveket és megtanulnak vigyázni rá. 

 

3.3.   Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, zenehallgatás 

 

Az óvoda nevelési évei alatt a gyermekek egyéni adottságaiktól, fejlődési 

sajátosságaiktól függően sokoldalúan fejlődnek. Az óvoda és a család célja, hogy a 

gyermekek az iskolába lépés idejére életkoruknak megfelelő érettséget érjenek el. Sokoldalú 

fejlődésüket sokféle tevékenység segíti elő. A tevékenységek sorában fontos szerepet tölt be 

a zenei nevelés. 

A zenei anyanyelvet az énekes népi gyermekjátékok sokaságával alapozzuk meg. A 

kisgyermek hallása, ritmusérzéke a rendszeres játék és éneklés hatására spontán fejlődik. 

Óvodáinkban arra törekszünk, hogy csak az igényesen megválogatott ünnepeink, 

mindennapjainak zenei anyagát értékes forrásból, egyházzenei anyagokból merítsük.  

Az óvodában a környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi 

gyermekjátékok, az éneklés, az énekes játékok, a zenélés örömet nyújtanak a gyermekeknek. 

A közös ének gazdagítja az anyanyelvi örökséget. A népdalok éneklése, hallgatása, a 

gyermek-néptáncok és népi játékok, a hagyományok megismerését, továbbélését segítik. 

Mindennél fontosabb, hogy amikor csak lehet, énekeljen az óvónő és énekeljenek a 

gyerekek is. 

 

Az óvodai zenei nevelés célja: 

 Jusson a gyermekek minél több zenei élményhez, amely megalapozza a zene 

iránti érdeklődésüket, zenei anyanyelvüket. 

 A közös éneklés, a közös játék jelentsen örömet számukra. 

 Alakuljanak, fejlődjenek a gyermekek zenei képességei (ritmus-és hallásfejlesztés, 

éneklési készség és mozgásfejlesztés) és alakuljon zenei kreativitásuk. 

 Nyelvi képességük fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 

képességfejlesztő játékokkal. 

 Keresztyén szellemiség megjelenése a zenei nevelésen keresztül is. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az óvónő juttassa a gyermekeket az énekléssel és a zenehallgatással élményekhez, 

keltse fel zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétika 

fogékonyságukat. 

 A felhasznált zenei anyagokat válogassa igényesen, az életkornak és az adott 

csoport képességeinek megfelelően. 

 Szerettesse meg a gyermekekkel az éneklést, a gyermekdalokat, szoktassa a 

gyermekeket tiszta éneklésre.  

 Fejlessze a gyermekek zeni hallását, ritmusérzékét, harmonikus, szép mozgását. 

 A mondókákkal, gyermekdalokkal, és a zenei képességfejlesztő játékokkal a 

gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése. 

 Megtervezhető, hagyományos zenei tartalmak biztosítása 

 A gyerekek nyelvi képességének fejlesztése mondókákkal, 

gyermekdalokkal és a zenei képességfejlesztő játékokkal 

 Az éneklés, zenélés legyen a mindennapi tevékenység része, a felnőtt minta 

spontán utánzásával 

 Kötetlen, kötött és mikrocsoportos (6fő) munkaformával a differenciált fejlesztés 

biztosítása 

 A gyermekek nevét, jelét énekelve, hívogassa őket közös játékba, tevékenységbe! 

 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak (kötött – énekes játék, kötetlen – 

ének-zenei képességfejlesztés) biztosításával a gyermekek sikerélményhez 

juttatása 

 Anyanyelvi nevelés a zenei alapfogalmak megismertetésével 

 A halk, hangos beszéd mondókában, éneklésben; a csend, a környezet hangjai, 

egymás hangjának és a dallamjátszó hangszerek hangszínének megfigyelése 

 Az egyenletes lüktetés érzékeltetése különböző játékos mozdulatokkal 

 Ritmusérzékük fejlesztése sokféle ritmuseszköz használatával 

 A kiolvasókkal a döntési képesség fejlesztése, amelyet különböző 

élethelyzetekben is alkalmazhatnak a gyermekek 

 A mozdulatok kitalálásával a kreativitás, az önkifejezés lehetőségének biztosítása 

 A csigavonalas, hullámvonalas, szerepcserére épülő játékokkal 

mozgáskoordináció és tér-formaérzék fejlesztése 
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 Az „anyáskodó” szerep erősítése a kiesebbekkel átélt ölbeli játékokkal 

 A tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élménnyel a 

szeretetkapcsolat, a biztonságérzet kialakítása 

 Az áhítatos, elálló lélegzettel hallgatott zenebefogadás igényének kialakítása minél 

több zenei élmény közvetítésével 

 Az önállóság és az éneklési készség fejlesztése a gátlások leküzdése érdekében az 

egyenkénti éneklés lehetőségének biztosításával 

 A tanult mondókák, dalok szimbólumaival emlékeznek a tanult dalokra, és 

lehetőséget adnak a felidézésre, ismétlésre, az élmények felelevenítésére, a 

tudatos felidézés fejlesztésére 

 A szabálytudat fejlesztése a párcsere, a kapus, hidas, sorgyarapító-fogyó játékok, 

a gyermektánc gyakorlásával 

 A zenei formaérzék és alkotókészség fejlesztése különböző mozgással kísért 

motívumok érzékelésével 

 A kreativitás fejlesztése a próbálgatással, néhány hangból álló motívum 

kitalálásával vagy egyszerű gyermekdalok megszólaltatásával 

 Az érzelmi nevelés megvalósítása az énekes játékok, az igazi katarzis átélésével, 

az önfeledt, élmény-teli játékkal 

 Művészeti élmény biztosítása az évszak koncert programjával, amely lehetőséget 

ad a kortárs és klasszikus zeneművekkel való találkozásra 

 A helyes artikuláció, a szavak szép, pontos kiejtésének fejlesztése a lelassított 

mondókák, énekek ismételgetése segítségével 

 A nyelv kifejezőerejének, szépségének megéreztetése a mondókák, énekek 

szövegének, hanglejtésének, hangsúlyának, ritmusának, hangerejének utánzásával 

 A magán- és mássalhangzók pontos képzésének, kiejtésének megerősítése az 

éneklési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklésével 

 A szókincs bővítése a sokféle énekes játékkal. 

 

 

Tartalmak: 

 Mondókák 

 Gyermekdalok 
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 Énekes népi játékok: 

 Ölbeli játékok, arc-, kéz-, ujj- és lovagoltató játék 

 Pentaton jellegű dúr hexacord hangkészletű énekes játékok 

 Szerepcserés és párválasztó, sorgyarapító-fogyó játékok 

 Tánc: 

 Tánclépések 

 Egyenletes járás (hullámvonal, csigavonal) 

 Oldalazó lépések 

 Sarokkoppantó 

 Forgás 

 Szökkenések, ridázás stb. 

 Páros tánclépések 

 Zenei képességfejlesztő játékok: 

 Egyenletes lüktetés érzékeltetése 

 Negyed, nyolcad ritmusképek, szinkópa érzékeltetése 

 Tempóváltoztatás 

 Dallambújtatás 

 Hangszínfelismerés 

 Zenehallgatás: 

 Énekelt népdalok 

 A rokon és más népek dalai 
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 Altatódalok 

 Kortárs zenei alkotások 

 Klasszikus zenei alkotások 

 Évszaki 20 perces rövid hangversenyek 

Feltételek: 

 Gazdagon felszerelt „zene-sarok” 

 Népi ritmuseszköz 

 A tanult mondókák, gyermekjátékok szimbólumai, hívóképek 

 A hely, idő, levegő biztosítása az egész nap folyamán 

 Hangszerek (dob, cintányér, triangulum, metallofon minden csoportban), 

 Egyéb ritmus- és zenei eszközök 

 Fejdíszek, jelmezek, bábok 

 Hangvilla (minden csoportban) 

 Audio eszközök – minden csoportban 

 CD- k, kazetták, video-felvételek és lejátszó eszközök 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 A gyerekek szívesen énekelnek, mondókáznak, használják a ritmushangszereket. 

 Megkülönböztetik a zenei fogalmakat. 

 A zenehallgatási anyagot élvezettel figyelik, hallgatják. 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat 

 A gyermekek egyedül is tudnak gátlás nélkül énekelni 

 Tudnak élvezettel figyelni a zenére 

 Érzik és kifejezik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát 

 Képesek ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni 

 Szeretnek dudorászni, énekelgetni játék közben 

 Ismerik a motívum hosszát 

 Megkülönböztetik az egyházi éneket a népi énekektől 

 

A zenei nevelés helye a keresztyén nevelésben 
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A különböző tevékenységi formákhoz szorosan kapcsolhatunk egy-egy éneket és a 

csoportszokások szintjére emelhetjük a dalokat. 

 

Ilyenek lehetnek: 

áhítatra hívogató-, napkezdő-, lecsendesítő-, imádság előtti- és utáni-, elalvás előtti-, születés 

és névnapi (ünnepi és köszöntő) énekek 

 Az óvodapedagógus feladatai (a keresztyén énekek kiválasztásánál) 

Olyan énekeket válasszon: 

 ami érthető szövegű, viszonylag rövid, 

 ha lehet, kapcsolódjon bibliai történetekhez, 

 alkalmazkodjon az ünnepek aktualitásához, 

 dallama szép és értékes legyen, szolgálja a zenei ízlés alakítását, 

 lehetőleg a református zenei anyanyelvet használja fel (genfi zsoltárok XVI-XVII. 

századi ref. magyar énekek közül válasszon, 

 feleljen meg a gyermekek hangterjedelmének, énektechnikai 

követelményének. 

 

Énekelni mindig lehet, amikor arra belső indíttatást érez az óvónő, de fontos, hogy a 

keresztyén énekek tanítását ne keverjük össze a népi gyerekdalokkal, a kötött ének 

foglalkozásokkal, hanem arra külön alkalmat teremtsünk. 

 

3.4.  Rajzolás, festés, mintázása, kézi munka  

A rajzolás, a festés, a mintázás, az építés, képalakítás, kézi munka, mint az ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés 

is fontos eszköze a gyermek személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek 

gazdagítására épül, formálja képzeteiket, fejleszti önismeretüket, önbizalmukat.  

A gyermek egyéni fejlettségéhez, képességeihez igazodva segítjük az elemi képolvasási, 

képi – plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek 

alakulását. A vizuális tevékenységek spontán lehetőséget nyújtanak a gyermekek 

fantáziájának gazdagodásához, elképzeléseik megvalósításához, amely során játszva tanulnak 

és dolgoznak is egyben, s mindezt örömmel, felszabadultan teszik. Maga a tevékenység – s 

ennek öröme – fontos, hiszen az elkészült alkotás, tárgy játékra használatba vételre, 
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kipróbálásra ösztönzi. Működteti a képi gondolkodást, fejleszti a megfigyelő és manipulációs 

képességeket. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való 

bemutatására és a tehetségek bátorítására.  

A vizuális nevelés olyan sokszínű nevelési terület, mely a hitéleti élmények 

megjelenítésével pl.: templomlátogatás, közös imádkozás, gyertyagyújtás stb. lehetőséget 

teremt a gyermekek keresztyén lelkiségének formálására.  

 

A tevékenység célja: 

 Segítse elő a gyermekek élmény– és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezését. 

 Gazdagítsa a gyermekek tér – forma – szín képzetét 

 Alakítsa esztétikai érzékenységük, szép iránti igényüket, értékelő képességüket. 

 A gyermekek egyéni fejletségéhez igazodva, a vizuális észlelés, képzelet, 

emlékezet, gondolkodás pontosabbá tétele, kibontakoztatása.  

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az életkornak megfelelő változatos tapasztalatszerzési lehetőségeket, élményeket 

biztosít. 

 Lehetőséget ad az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, 

változatos eszközöket biztosít. 

 Megtervezi a 3 – 7 éves korban alkalmazható alkotó- alakító tevékenységek 

differenciált tartalmát. 

 Megfelelő szokás- és szabályrendszer kialakítása. 

 A gyermekek megismertetése többféle anyaggal, eszközzel, technikai 

megoldással. 

 Elegendő időt biztosít a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző 

technikai eljárásainak gyakorlására. 

 Segítő, támogató, ötletadó szerep. 

 Segítse elő a gyermekek képalakító készségeit, a szórt elrendezéstől a részformák 

elemeinek egymáshoz rendezéséig. 

 Műalkotások és népművészeti alapelemek megismertetésével a gyermeki 

személyiség fejlesztése. 

 Esztétikus környezetet alakít ki, amellyel megalapozza a gyermekek jó ízlését. 
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 A kreativitás kibontakoztatása, a tehetséges gyermekek érvényre jutásának 

segítése (pl.: közösségi rendezvényen, pályázatokon való részvétel). 

 Észrevetetjük a gyermekekkel az Isten által teremtett természet és társadalom 

harmóniájában azt, ami gyönyörködtető és esztétikus. 

 

Az alkotó tevékenységek feltételeinek megteremtése: 

Alapvető feladatunk az alkotó tevékenységhez megfelelő eszközök biztosítása. Az 

eszközök tárolása a gyermekek által jól megközelíthető és elérhető helyen történik, amit a 

megbeszélt szokások betartása mellett használhatnak.  

Minden gyermek számára lehetővé tesszük az ismerkedést többféle természetes anyaggal: 

fa, homok, kavics, termések stb., eszközökkel, az eszközök rendeltetésszerű használatával, 

különböző technikai alapelemek és eljárások alkalmazásával, elegendő időt biztosítva a 

gyakorlásra. 

Másik alapvető feladatunk a megfelelő hely kialakítása. A csoportszobában egy állandó 

helyet biztosítunk a gyermekek részére, ahol bármikor kipróbálhatják, megvalósíthatják 

ötleteiket.  

A gyermekeknek az egész nap folyamán szeretetteljes, biztonságos légkört teremtünk, 

hogy szívesen bekapcsolódhassanak a tevékenységbe, lehetőségük legyen az alkotásra, 

önkifejezésre, a környezet esztétikai alakítására és az esztétikai élmények befogadására. 

Az alkotó tevékenységek a mindennapi játékidőbe épülnek be. A nap folyamán teret és 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek kedvükre alkothassanak, gyurma, színes 

ceruza, zsírkréta, ragasztó, olló, színező segítségével támogatjuk őket egyéni elképzeléseik 

megvalósításában. Egy héten egy alkalommal tudatosan szervezett és irányított 

mikrocsoportos kötetlen formájú tevékenységet szervezünk, az egyéni segítségnyújtás 

érdekében egyszerre csak 5-6 gyermekkel, ügyelve, hogy egy-egy technika megismertetésén, 

téma feldolgozásában valamikor minden gyermek részt vegyen. 

Az alkalmazott technikákat az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva választjuk. 

 

 

 

 

Tartalmak: 

 Rajzolás 

 Festés 
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 Mintázás 

 Plasztikai munkák 

 Szövés-fonás 

 Batikolás 

 Origami 

 Építés 

 A kézimunka egyéb fajtái 

 A műalkotással való ismerkedés 

 Alkalmi ajándéktárgy-készítés 

 Nemezelés 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 Ismerik és helyesen használják a különböző eszközöket, alkalmazzák a technikai 

eljárásokat, kialakul a biztos ceruzafogás. 

 A gyermekek alkotására, emberábrázolására jellemző a részletező 

formagazdagság, a színek egyéni alkalmazása. 

 Örül alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak. 

 Megfogalmazzák véleményüket, beszélgetni tudnak az alkotásról. 

 Téralakításba bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Legyen igényük az esztétikus környezet kialakítására. 

 Rácsodálkoznak a kép látványára, tudnak gyönyörködni bennük 

 

3.5.   Mozgás, mozgásos játékok 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás és a gyermek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató- 

és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az 

értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak 

a kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 
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befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait. 

 

A tevékenység célja: 

 A gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek 

fejlesztése játékos formában. 

 A gyermekek rendszeres mozgás iránti igényének kialakítása. 

 A gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodó képességének, a személyiség 

akarati tényezőinek fejlesztése. 

 Verseny-és ügyességi játékok során alakuljon ki szabálytudatuk. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 3 – 7 éves korban tervezhető mozgásanyag és játékok összeállítása. 

 A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek 

mozgásszükségletének kielégítése érdekében. 

 Szabad mozgás lehetőségének biztosítása a délelőtti és délutáni udvari játék és 

séta során 

 Az irányított mozgásos tevékenység megszervezése mindhárom 

korosztálynak heti 1 alkalommal különböző időkerettel 

 Mintaadás és igényesség a tevékenység során 

 Segítségadás, bíztatás 

 A játékosság és a gyakorlás lehetőségének biztosítása 

 A mindennapi testedzés, kocogás, futás, biztosítása 

 „Zenés, mozgásos percek” megszervezése korcsoportonként különböző 

időkeretben zenére, hetente legalább kétszer 
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 A gyermekek mozgásszükségletének hely és helyzetváltoztató finommotoros 

kielégítése tér és mozgásfejlesztő eszközök által, a szabad mozgás zavartalan 

gyakorlásának biztosításával 

 A gyermekek esztétikus, összerendezett, harmonikus mozgásának, mozdulatainak 

fejlesztése a mozdulatok pontos, esztétikus gyakorlásával 

 A tájékozódás, az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem-kéz, szem-láb, mozgás- 

koordináció differenciálódásának fejlesztése változatos mozgásformák 

gyakorlásával, játékokkal 

 Az alkalmazkodó képesség fejlesztése, szabálykövetés, együttműködés, társra 

figyelés - a szabályjátékok gyakorlati alkalmazásával 

 A személyiség akarati tényezőinek (pozitív énkép, önkontroll, 

érzelemszabályozás) fejlesztése a fejlettség szerinti differenciált terheléssel 

 A siker, a kudarctűrő képesség alakítása a sorverseny, a váltóverseny, 

versenyfutás során 

 A döntési képesség fejlesztése a futás mennyiségének a gyermekek általi szabad 

meghatározásával, 

 A rövidtávú memória fejlesztése, szövegértés fokozása utasítás és szóbeli leírás 

után történő feladatvégzéssel 

 A gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges mozgásos tevékenységek, 

játékok rendszeres alkalmazásával erő- és állóképesség, teherbíró képesség, 

helyes testtartás, egészséges életmód biztosítása 

 

Tartalmak: 

 Járás, futás, kúszás, mászás, csúszás 

 Dobás, labdagyakorlatok 

 Támaszgyakorlatok 

 Talajtorna elemei 

 Egyensúlyozó játékok 

 Ugrásgyakorlatok 
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 Spontán játékok 

 Szabályjátékok 

 Versenyjátékok 

 Ritmikus gyakorlatok, tánc; zenés, mozgásos percek 

 Alakzatok, térformák 

 Kocogás, futás 

 

Feltételek: 

 Tornaterem 

 Többféle kézi szer: labdák, babzsákok, kendők, szalagok, tornatéglák, botok, 

karikák 

 Bordásfal 

 Tini-kondi 

 Szivacs-szőnyeg 

 Pad, zsámoly 

 Kötél 

 Magasugró léc, - állvány 

 Egyensúly-játékok 

 Térbeli mozgásfejlesztő eszközök 

 Tornafelszerelés, tornazsák, torna zokni, rövidnadrág, póló vagy tornadressz, 

tornacipő. 

 

A fejlődés eredménye óvodáskor végén 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. 

 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzékelése összeszedett 

mozgása kialakul. 

 Betartják a szabályokat a különböző verseny- és ügyességi játékok játszásakor. 

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

 Szeretnek futni, képesek kb. 1000 métert pihenővel megtenni. 

 Labdakezelésük biztonságos. 



150 | o l d a l  
 

3.6.  A külső világ tevékeny megismerése 

 

A külső világ, a környezet megismerésére nevelés az egész személyiségre ható nevelési 

folyamat. A gyermekek testi fejlesztését, a közösségi érzés, magatartás és tevékenység 

kialakítását, a környező valósághoz fűződő pozitív viszony fejlesztését egyaránt szolgálja. A 

gyermekek kíváncsiságára alapozva, az élménynyújtásra, a közvetlen tapasztalatszerzésre 

épül. Megismerik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulják mindezek szeretetét, védelmét.  

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelésünk egészében érvényesülő folyamat. 

Általa olyan tapasztalatokat szereznek a gyermekek, amelyek az életkoruknak megfelelő 

biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. Tartalmában és feladatiban 

szoros összefüggést mutat a rajzzal (pl.: a környezet megismerésének rajzban való 

megjelenítése, színek), a zenei neveléssel (pl.: népszokások), a matematikával (pl.: a 

környezet tárgyainak, jelentéseinek számossága, formája). 

A gyermekek a természeti és társadalmi környezetből szerzett ismereteiket játékukban 

felhasználják, munkatevékenységükben alkalmazzák. 

A tevékenység célja: 

 A szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi 

viszony kialakítását a természethez, emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, 

az értékek megőrzését. 

 A gyermekek életkoruknak megfelelő mértékű ismereteket kapjanak természeti- 

és társadalmi környezetükről. 

 A környezet megismerése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, 

tér,- síkbeli és szemléletének alakításával az értelmi képességük fejlesztése. 

  Gyermekeink szeressék meg a környezetüket, védjék, és igazodjanak el benne.  

  A környezettudatos magatartásformák kialakítása. 

 

 A külső világ megismertetésére irányuló tevékenységek közben fejlődjön szókincsük, 

beszéljenek helyesen és érthetően. 

 



151 | o l d a l  
 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A 3 – 7 éves korú gyermeknek érthető, szűkebb és tágabb környezeti értékek 

összegyűjtése, a szülőföld felfedeztetése és megszerettetése érdekében. 

 A gyermekek önálló véleményalkotásának döntési képességeinek fejlesztése a 

kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában. 

 A tevékenység differenciált szervezeti formáinak biztosítása. 

 Lehetőség szerint minél több mozgásos és érzékszervi tapasztalatot biztosít a 

gyerekek számára az őket körülvevő természeti és társadalmi környezet 

megismeréséhez. 

 Új ismeretek nyújtásakor támaszkodik a gyerekek már meglévő tapasztalataira, 

élményeire. 

 Segíti a gyermekeket abban, hogy szeressék, tiszteljék a környezetüket, bátran 

alakítsák, de úgy, hogy abban ne okozzanak kárt. 

 Ügyel rá, hogy elegendő alkalmat, időt, helyet és megfelelő mennyiségű és 

minőségű eszközt biztosítson a spontán és szervezett tapasztalat- és 

ismeretszerzéshez. 

 Biztosítja, hogy a gyerekek megismerkedhessenek mind az élő, mind az őket 

körülvevő élettelen természettel, biztonságos életvitel szokásaival. 

 Lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek az ismereteit valós természeti 

környezetben szerezze meg. 

 Példamutatással segíti, hogy a gyermekekben kialakuljon a természet szeretete, a 

természet szépségének, tisztaságának, védelmének tisztelete (csap elzárása, 

megfigyelem a természet csendjét, nem szemetelek… stb.). 

 

Megteremti a lehetőségét és biztosítja, hogy a gyerekeknek legyenek ismereteik: 

A természeti környezet területén:  

 a közlekedési eszközökről, szabályokról 

 az évszakokról és jellemzőikről 

 a napszakokról  

 a növényekről  

 az állatokról  

 a színekről  
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 az testről,  

 a testrészekről, az érzékszervekről  

 

A társadalmi környezet területén:  

 a családjukról, otthonukról, szüleik és más emberek foglalkozásáról 

 lakóhelyükről, annak nevezetességeiről, környezetük néhány intézményéről  

 

A környezetvédelméről:  

 a növény- és állatfajok védelméről - a víz-, a talaj-, a levegővédelem fontosságáról 

 a szelektív hulladékgyűjtésről, a hulladék feldolgozásról 

 

Tartalmak: 

 Az óvoda és az óvodában dolgozó felnőttek megismerése, megszeretése 

 Az óvoda utcája (épületei, stb.), az ott található intézmények, az utcában élő 

állatok, növények megismerése 

 Városunk nevezetességeinek megismerése 

 Az évszakok szépsége, színei, jelenségei, időjárása, növényeinek megismerése 

 Termések, levelek, kavicsok, tollak gyűjtése 

 Az évszakokra jellemző képek gyűjtése, albumba rendezése 

 A család tagjai ismerete 

 A felnőttek munkájának, munkahelyének megismerése 

 Háziállatok, vadállatok, madarak, bogarak megismerése 

 Csíráztatás, hajtatás, rügyeztetés végzése 

 A gyalogos közlekedés szabályainak elsajátítása 

 Szárazföldi, vízi, légi járművek és a közlekedés szabályainak megismerése 

  

Feltételek: 

 Az évszakokat, időjárást bemutató jeltáblák 

 Albumok az évszakokról gyűjtött képekből 

 Madáretető 

 Kerti szerszámok, kiskert 

 Virágos- és veteményeskert 
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 A természet kincseit őrző sarok 

 Vitamin- és gyümölcsnap 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, munkahelyét, óvodájuk 

nevét. 

 Tudják saját születési helyüket és idejüket. 

 Ismerik, szeretik és védik a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi 

hagyományok, néphagyományok, szokások a családi, a tárgyi kultúra értékeit. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. 

 A gyermekek ismerik a szűkebb és tágabb környezetükben lévő intézményeket. 

 Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat. 

 Ismerik környezetük növényeit, azok gondozását. 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályokban, ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 Megkülönböztetik az irányokat kifejező névutókat. (pl.: alá, fölé, közé stb.) 

 Kialakult a helyzethez illeszkedő jól érthető beszéd. 

 Ismerik saját testüket, megszilárdul a jobb- és baloldaliság. 

 Rendelkeznek ismeretekkel a környezet védelmének fontosságáról, jelentőségéről, 

megalapozódik bennük a környezetbarát szemlélet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.  Munka jellegű tevékenységek 

A tevékenység célja 
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 A munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, 

melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, 

kötelességteljesítését. 

 Szívesen dolgozzanak saját maguk és a közösség érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése, azok feltételeinek 

biztosítása. 

 A munkaeszközök használatának megtanítása 

Segítő, mintaadó szerep 

 Buzdító, megerősítő szerep 

 Fokozatosság – a felelősségi körök és feladattartalmak fejlettség szerinti 

gazdagításával 

 A munkajellegű tevékenységek során tapasztalatgyűjtés a környező világról, 

környezetükről, a teremtett világ szépségeiről 

 A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek, tulajdonságok kialakítása 

 Énkép alakítása saját erősségeinek, gyengeségeinek megismerésével a 

tevékenységek végzése során 

 A gyermekek együttműködésének, szervező képességének fejlesztése a kisebbek 

segítésével és a munkamegosztással 

 Az önmagukért, majd a közösségért végzett munka jellegű tevékenység örömének 

megéreztetésével erkölcsi nevelés a játékból kibontakoztatott tevékenységek során 

 Az énkép fejlesztése az önállóság, az eszközök, fogások s azok sorrendiségének 

megismerésével 

 Az erkölcsi, intellektuális érzelmek megalapozása a munka örömének, a célért 

vállalt erőfeszítés szépségének, nehézségének megélésével 

 Pozitív viszony kialakítása a rendszeres munkavégzéshez, a gyakorlás, a 

hibajavítás lehetőségével 
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 A környezettudatos magatartás megalapozása a munkaeszközök használatának 

megtanulásával, a munkajellegű tevékenységek szokásrendjével és a balesetek 

lehetőségeinek megismertetésével 

 Szókincsbővítés a munka jellegű tevékenység bevezetésekor ismertetett eszközök 

és munkafolyamatok megnevezésével 

 

Tartalmak: 

 A növények gondozása 

 Az élősarok gondozása 

 Kerti munka: virágoskertek, veteményeskertek gondozása, a növények locsolása, 

falevél söprése, összegyűjtése, járda söprögetése 

 Naposi munka a csoportban 

 Sütés, édességek, vitaminsaláták készítése 

 Környezetszépítő munka; játéktisztítás 

 Ajándékkészítés a kiesebbeknek 

 Egyéb egyéni megbízások 

 

Feltételek: 

 Virágoskert, veteményes kert kialakítása 

 Kerti szerszámok: locsoló, seprű, gereblye 

 A napossághoz kapcsolódó eszközök 

 Madáretető 

 

Fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek szeretnek közösen dolgozni. 

 Örülnek, ha kötelességüket teljesítik. 

 Önállóan, igényesen végeznek munkát a közösség érdekében. 

 Szívesen vállalkoznak kisebb megbízatások teljesítésére. 

 Szívesen közreműködnek növények gondozásában. 
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3.8. Tevékenységben megvalósuló tanulás 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül ez az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált 

környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi 

formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. 

Célunk, hogy olyan légkört alakítsunk ki az óvodában, ahol a gyermekeket ingerekben 

gazdag környezet veszi körül. Mindezek során építünk a gyermekek előzetes élményeire, 

tapasztalataira, ismereteire. Tudjuk, hogy a hozzánk járó gyermekeink jelentős része 

ingerszegény környezetből érkezik, tapasztalataikat leginkább virtuálisan szerzik. Ezért 

óvodánkban tanulási folyamat legfontosabb része a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 

tapasztalatszerzés lehetőségeinek biztosítása a hozzánk járó gyermekek számára. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

 az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás 

 szokások alakítása elsajátítása 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 játékos, cselekvéses tanulás 

 a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyeléses tapasztalatszerzés, felfedezés 

 gyakorlati problémamegoldás 

 

Az óvodai élet egészét áthatja a tanulás. A gyermek minden tevékenységben valamilyen 

tanulási formát valósít meg. 

A tanulási tevékenység célja: 

Olyan készségek, képességek kialakítása, amelyeknek gyakorlása és fejlesztése, 

tapasztalatai bővítése, rendezése során fejlődik a gyerekek gondolkodása, és amelyek során 

pozitív irányú teljesítmény, viselkedés, tudásbeli változások jönnek létre. Mindehhez az 

óvodában biztosítjuk a megfelelő feltételeket, a gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelően játékos módon bővítjük ismereteiket. 
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Feladataink megfogalmazásánál a gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó természetes 

kíváncsiságukra alapozunk, melyek kielégítését a kérdésekre adott válaszokkal, játékos 

cselekedtetésekkel, tapasztalatszerzéssel valósítjuk meg. Fontos, hogy a gyermekek 

fejlesztése, egyéni fejlettségükhöz mérten a differenciált bánásmód elve alapján történjen. A 

tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a gyermekek 

személyiségének kibontakozását. 

 

3.9.  Tehetséggondozás az óvodában 

Óvodánk elkötelezett a tehetséggondozás megvalósítására, annak kidolgozására. Az 

óvodapedagógusok 3-5 éves korban megfigyelik a csoportjukba járó gyermekeket (→ 

adottságaik, érdeklődésük). Az így szerzett tapasztalataik alapján a különböző tevékenységi 

területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtókkal differenciáltan foglalkoznak. A saját 

csoporton belül minden óvónőnek kiemelt feladata a tehetséggondozás. 

A felfedezett tehetségígéretek, „tehetségek” adottságait a szülőkkel közösen gondozni, 

támogatni kell, hogy ne vesszen el egyetlen érték sem. 

 

Nevelőtestületünk fontosnak tartja a tehetség-ígéretek felkutatását, a megfelelő feltételek 

biztosítása mellett a tehetséggondozó műhelyek működtetését, a beválogatott gyermekek 

képességeinek megerősítését, fejlesztését, fokozását. 

 

A tehetséggondozás célja: 

 A gyermek két éves megfigyelésén alapuló kiemelkedő, ígéretes egyéni 

adottságainak fejlesztése 5 éves kortól az iskolába kerülésig 

 Az iskolai tehetséggondozás megalapozása 

 

Feladat: 

 A lehetőségek felkínálása 

 Az érzelmi alapok lerakása 

 A tehetségfejlesztés megalapozása 

 

Alapelveik az óvodás gyermek ígéretes adottságainak gondozásához: 

 Egy gyermek veleszületett speciális adottságait intézményes keretben – először – 

legjobban az óvodáskorban tudjuk megfigyelni, erre kell építeni (3-4 éves kor) 

 Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában a fejlődés várható jellemzőihez 

viszonyítva határozzuk meg a gyermekek „átlagon felüli adottságait” 
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 Nagy hangsúlyt fektetünk a „motivációs adottságokra”, mert ennek ismeretében 

végezhetünk hatékony fejlesztőmunkát; ennek ismeretében állíthatjuk a 

gyermekeket egyre nehezebb játékos kihívások elé 

 A „kreatív adottságok” kibontakozásához biztosítjuk a gyermekek számára az 

alkotáshoz szükséges szabadságot, az eredeti ötletek megvalósításához, a 

problémahelyzetek többféle megoldásához szükséges feltételeket; a kreatív 

közeget; „érezze jól magát a gyerek az óvodában”. 

 

Potenciális tehetség műhelyek (30 óra/év) – a gyermekek mindenkori ígéretes adottságaihoz 

igazodva szerveződnek, igény szerint változtathatók. Számuk bővíthető, ill. szűkíthető – 

figyelembe véve az óvodapedagógusok képzettségét is. 

 

 Zenei tehetségterület - zeneovi 

 Testi - kinesztetikus tehetségterület - gyermek (nép)tánc 

 Térbeli - vizuális tehetségterület - népi kismesterségek - kézműves műhely 

 Természeti tehetségterület - környezetünk (szűkebb pátriánk) felfedezése 

VIII. Az óvoda kapcsolatai 

1. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködése  

Elvei  

 Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt és azt kiegészítve, esetenként 

hátránycsökkentő szerepet betöltve valósul meg. 

 Ebben nagyon fontos folyamat a családok megismerése, elfogadása, az 

együttműködésben a konstruktív szemlélet. 

 Kiemelten fontos a nyitottság, az óvodai életbe való betekintés lehetősége, az 

együttnevelés során az elvek minél teljesebb közelítése, a nehézségek őszinte 

feltárása, és közös megoldásra törekvés.  

Tartalma  

 A szülők, gyermekek, pedagógusok számára szervezett közös programok, 

tevékenységek, együttműködési lehetőségek, melynek során mintát adunk, 

érzelmi kötődést alakítunk ki.  
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 Szülői igények, vélemények megismerése, a pedagógiai célok és a gyakorlati 

munka bemutatása, tájékoztatás a szülőket érintő kérdésekről. 

 Egyházi ünnepeken, szeretet-vendégségünkön való részvétel, mely módot és 

lehetőséget ad keresztyén szellemiségünk megismerésére, hitünk elmélyítésére.  

Formái 

 Egyéni beszélgetések a szülővel, gyermekkel közösen (beiratkozás, ismerkedés az 

óvodával óvodakezdés előtt, családlátogatás, anyás beszoktatás, játszódélután, 

ünnepi készülődések, növények ültetése, udvarrendezés). 

 Nyílt napok, melyek során mélyebb betekintést adunk a gyermekek óvodai 

életéről, tevékenységeiről (játék és tanulási tevékenységek megfigyelése). 

 Ünnepi rendezvények, melyek a meghittség, összetartozás élményét adják 

(karácsony, advent, Anyák napja…) 

 Kirándulások sportnapok, melyek a szülők közösségének alakulását is elősegítik 

(ügyességi sportjátékok az óvodában, külső helyszíneken, egész napos kirándulás 

a természetbe). 

 Közös áhítatok, gyülekezeti összejövetelek.  

 Fogadóóra keretében félévente tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről 

fogadóóra keretében a szülők. A pedagógusokkal megbeszélik a továbblépés 

közös feladatait, illetve a gyermek óvodai életével kapcsolatos egyéb kérdések 

megbeszélésére itt nyílik lehetőség. A fogadóórát mindkét fél kezdeményezheti. 

 Csoportos szülői értekezleten évente három alkalommal beszélik meg a 

pedagógusok és szülők a csoport életével kapcsolatos eredményeket, újabb közös 

feladatokat, a szülőket érintő programok szervezését. 

 A szülők közössége véleményével, otthoni tapasztalataival, javaslataival segíti a 

pedagógusok munkáját. Képviselőik útján véleményt fogalmaznak meg, javaslatot 

tesznek a nemzeti köznevelési törvényben nevesített esetekben, mely jogukról 

előzetesen tájékoztatást kapnak. 
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 A szülők közössége évente véleményével segíti ezen kívül az óvodapedagógusok 

és az óvoda szakmai munkáját, valamint az intézményegység-vezető irányító, 

kapcsolatépítő tevékenységét. 

A kapcsolattartás formái: 

 A beiratkozásnál nyitott, barátságos fogadtatás. 

 Családlátogatás. 

 Betekintés az óvoda életébe a beszoktatás során, nyílt napokon. 

 Szülők bevonása az óvodai tevékenységekbe (őszi zsibongó, kézműves karácsony, 

kirándulás szervezése). 

 A szülők bevonása ünnepeinkbe (Advent, Mikulás, karácsony, farsang, anyák 

napja, pünkösd). 

 Szülői értekezletek, fogadóórák. 

 A gyülekezeti ünnepségekbe igyekszünk bevonni a szülőket. 

 Hirdetőtábla, fényképezőgép, projektor ad lehetőséget az információ átadására. 

 Istentiszteletekre invitáljuk őket. 

 

2. Fenntartóval 

Elvei  

 Bizalom, és a magas színvonalú feladatvégzésre való elkötelezettség a 

kapcsolatépítés és a napi munka során.  

Tartalma  

 Rendszeres kapcsolattartás az óvoda működési feladatainak naprakész ellátása 

érdekében a Karcagi Református Egyházközséggel.  

 Az intézményegység-vezető a fenntartó által meghatározott időszakonként 

beszámol az intézmény működésével, gazdálkodásával, pedagógiai, 

tanügyigazgatási, humánerőforrás helyzetével kapcsolatos helyzetről. 

 A fenntartó egyházközségen kívül a működéssel összefüggő adatok és 

információk eljuttatása a Magyarországi Református Egyház Zsinata Oktatási 

Irodája felé. 

Formái 
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 Személyes találkozók, megbeszélések, vezetői értekezletek, konferenciák, 

szakmai rendezvényeken való részvétel, írásbeli beszámoló, e-mail és telefonos 

kapcsolat, kiadványok, publikációk. 

3. Kapcsolat a gyülekezettel 

Elvei 

 Az óvoda nevelőközössége kezdeményező a kapcsolatépítésben, szem előtt tartják 

az óvoda missziós szerepét. 

Tartalma  

 Az óvoda elősegíti a gyermekek jelenlétét a gyülekezet életében, ami által a 

gyermek érzi, hogy van olyan közösség, ahová mindig bizalommal fordulhat 

iskolás korában is.  

 A gyülekezet tagjai megismerik a református óvoda nevelőmunkáját, áldásait, s 

felismerve e szolgálat fontosságát segítik azt. 

Formái 

 Részvétel az istentiszteleteken, ünnepségeken, szeretetvendégségen, közös 

áhítatokon. 

 

4. Kapcsolat a társintézményekkel, bölcsődével, iskolával 

Elvei  

 A gyermekek intézményes nevelésében kiemelten fontosnak tartjuk a nevelés 

folyamatjellegét, az egymásra épülő hatások pozitívumainak kihasználását. 

 Egymás munkájának megismerése, tiszteletben tartása, és a lehető legteljesebb 

összehangolása segítheti csak az egymásra épülő fokozatokba való sikeres átlépést 

a gyermekek számára. 

 Kapcsolatainkat a nyitottság, korrekt tájékoztatás, az együttműködés lehetséges 

formáinak közös kimunkálása jellemzi. 

Tartalma  

 Pedagógusok kölcsönös látogatásai, melynek során betekintést nyerhetnek az ott 

folyó gondozó, nevelő, személyiségfejlesztő munkába. Az alkalmazott módszerek, 

eljárások megfigyelése, tapasztalatok megbeszélése. 
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 A gyermekek részvételével megvalósuló intézménylátogatások, közös játékok, 

ismerkedés a sajátos (óvodai, iskolai) környezettel. 

 A gyermekek tovább haladásának nyomon követese, különös tekintettel a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekre. Az iskolai beilleszkedésük 

tapasztalatait figyelembe vesszük nevelőmunkánk tovább-fejlesztésében. 

Formái  

Óvodába készülő bölcsődések látogatása a gondozónővel, nyílt nap, nyílt hét az óvodában, 

iskolában, esetmegbeszélések, műhelymunkák, nagycsoportosok iskolalátogatása, részvételük 

egy játékos órán, közös rendezvények, iskolások kedveskedése énekkel, hangszeres zenével 

ünnepek alkalmával, pedagógusok szakmai megbeszélései, hospitálások, szülői értekezlet 

tartása a tanítók részvételével az iskolába készülő gyermekek szüleinek, előadások, kérdőíves 

felmérés. 

 

5. Az óvoda kapcsolatai más intézményekkel 

Elvei 

 Nyitottság, korrekt tájékoztatás, naprakész informáltság jellemzi a kapcsolatunkat 

a gyermekeket megillető gondoskodás, védelem, és intervenciós gyakorlat 

megvalósításában. 

Tartalma  

 Rendszeres vagy eseti együttműködés az alábbi intézményekkel a gyermekek 

egészséges személyiségfejlődésnek, speciális fejlesztésének, valamint jogaik 

érvényesítése érdekében.  

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Családsegítő Szolgálat 

Gyámügyi Hivatal 

 

Formái 

 Esetmegbeszélés, szülők tájékoztatása, előadás, együttműködés a gyermekek 

számára előírt szakirányú (gyógypedagógiai) fejlesztésekben 
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6. Kapcsolat a magyar református óvodákkal 

Elvei 

 A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése érdekében rendszeres 

szakmai együttműködésre, tapasztalatcserére, nyitottságra törekszünk más hazai 

református óvodákkal. 

Tartalma  

 A pedagógiai gyakorlati tapasztalatok átadása. 

Formái  

 Hospitálások szervezése, szakmai előadások, jó gyakorlatok bemutatása, szakmai 

anyagok kidolgozása. 

 

7. Kapcsolat a határon túli református óvodákkal 

 A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – 

lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 A kapcsolatépítés során a hasznosítható tapasztalatok, módszerek és pedagógiai 

tartalmú információk átadása, valamint a környező országokban működő magyar 

református óvodák pedagógusainak keresztyén értékek mentén történő 

értékteremtése valósul meg. 

 Lehetőség szerint a minden évben megrendezésre kerülő Református Óvodák 

Kárpát-medencei Szakmai Találkozóján való részvétel a nevelőtestület részéről. 

 

8. Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

Karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

 

IX. Egészségnevelési és környezet nevelési elvek  

 

Az egészség-, és környezeti nevelés óvodás korban kiemelt jelentőségű.  

 Mintakövetés által, biztonságot, egészséges életfeltételeket, személyiségfejlesztő 

tevékenységeket, és napirendet biztosító közegben valósul meg. 

 A gyermekek egyéni különbözőségét tiszteletben tartó, személyre szóló 

gondoskodást, nevelést jelent, melynek tevékenységformái: 
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 a szabad játék,  

 az egészséges életmódot alakító cselekvések gyakorlása,  

 mindennapos mozgásfejlesztő tevékenységek, 

 a környezettel harmóniát teremtő spontán tapasztalások.  

 Az óvodás gyermekekhez, érzelemvilágához közelálló formában, kutató, 

felfedező, gyönyörködő szemlélettel közelítünk a természeti környezethez, 

növényekhez és állatokhoz, ami érzelmi kötődést teremt, természetessé válik 

számukra azok védelme és tisztelete.  

 Az óvoda építészeti, tárgyi kialakítása, működése környezettudatosságot tükröz, 

kiemelten figyelmet kap az anyagok újra hasznosítási lehetősége, takarékos 

felhasználása, a környező élővilág és épített környezet védelme, a használati 

tárgyak, eszközök minősége és biztonságossága. 

 A másság elfogadása természetes módon valósul meg nevelési rendszerünkben, 

erre neveljük gyermekeinket. Az óvoda elfogadó, bátorító miliőjével pozitív 

életszemléletet közvetítünk, ahol természetes a fejlődésbe vetett hit csakúgy, mint 

a személyes tulajdonságok értékének elismerése. 

 Valljuk, hogy a gyermekek pozitív énképének, önismeretének alakításával a 

világra nyitott, öntevékeny, önmagáért és a közösségért felelősséget vállaló 

gyermekek nevelünk. 

 A gyermekek testi épsége, egészségük megőrzése valamennyi óvodai dolgozó 

cselekedeteit, magatartását, attitűdjét meghatározza. A gyermekek érthető 

formában, játékosan, rendszeresen gyakorolhatják a veszélyhelyzetek elkerülését, 

és az egészségmegőrző tevékenységeket pl. tisztálkodás, orrfújás, egészséges 

ételek fogyasztása, testápolás, pihenés, mozgásos tevékenységek. 

 A szülők számára egészségmegőrző, környezetvédő programok, rendezvények, 

előadások nyílt napok formájában közvetítjük mindezen elveket és tartalmakat.  

 

X.  A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
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Az egyenlő bánásmód követelménye és esélyegyenlőség előmozdítása akkor valósulhat meg, 

ha általánossá válik az a gyakorlat, hogy minden gyermeknek vele született joga van az 

emberi méltósághoz. Ezért az egyenlő hozzáférés megteremtése, a gyermeki jogok biztosítása 

elengedhetetlen. 

Célok 

 a teljes körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása a célcsoport 

körében, 

 a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása,  

 a nevelésbe történő bekapcsolódás feltételeinek biztosítása. 

Intézkedések 

 A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása. 

  Felvételi kérelmek elbírálásának kiemelt szempontja az esélyegyenlőség. 

 Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet kell választani, 

amely biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlását).  

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása, a többi gyermek 

érdekeinek figyelembevételével, és érzelmeik tiszteletben tartásával. 

 Az igazolatlan hiányzások minimalizálása, okok feltárása.  

 Intézményi kapacitások fejlesztése, szemlélet, látókör bővítése. 

 Pedagógus módszertani kultúrájának megújítása, korszerű, kultúra azonos 

pedagógiai eljárások konfliktuskezelési technikák elsajátítása.  

 A továbbképzések kiválasztásánál az egyéni bánásmódot, differenciált nevelést –

helyezzük előtérbe (az integrációs programokat, formákat, módszereket 

terjesztjük). 

 A beóvodázási programért felelős személy vagy team kijelölése.  

 A belső kommunikáció hatékonyságának biztosítása. 
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 Egyenlő hozzáférés biztosítása az óvodai neveléshez kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz. 

 Egyéni foglalkozásokon való részvétel biztosítása, egyéni fejlesztési terv alapján – 

esetmegbeszélések. 

 Anyagi támogatás biztosítása (fenntartói, alapítványi, pályázati). 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése, gyermekorvosi, 

védőnői tanácsadás.  

 A gyermek fejlődésének nyomon követése, regisztrálása.  

 A szülők számára az együttműködő partnerekkel kialakított közös programok 

szervezése. 

  Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel.  

 Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, illetve szervezése (ruhák, játékok, 

könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; 

rendezvények látogatása).  

 A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se 

maradjon ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni 

és pénzbeli hozzájárulások fedezetének hiányában). 

 Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel, különösen az 

alábbiakkal:  

 gyermekjóléti, családsegítő szolgálat (a szülők támogatása, erőforrásainak 

feltárása),  

 védőnői hálózat (a gyermekek óvodai beíratásának támogatása; korai 

képességgondozással kapcsolatos tanácsadás),  

 szakszolgálatok (konzultációk a gyermek fejlődéséről, fejlesztési terv közös 

kidolgozása, szolgáltatások biztosításának megtervezése és biztosítása),  

 civil szervezetek (a gyermekek óvodai beíratásával, a hiányzás csökkentésével, 

iskolaválasztással, szülői programokkal kapcsolatos együttműködés).  
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 Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka (a tanulási képességek 

megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának 

megelőzése).  

 Az érintett iskolákkal közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása 

(esetleg DIFER mérés 5 éves korban, hospitálások, esetmegbeszélések, szakmai 

műhely, közös programok).  

 A gyerekek fejlődésének után követése legalább az általános iskola első évében. 
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XI. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A gyermekvédelmi munka, védelem minden gyermekre kortól, nemtől, vallástól, származástól 

független odafigyelést, gondoskodást jelent.  

A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése a saját családjában történő nevelés 

során valósul meg. Ha ezt a folyamatot valamilyen gátló tényező befolyásolja, akkor az 

intézmény feladata ezt a helyzetet felismerni, és a gyermek fejlődését elősegítő megoldásokat 

megkeresni. 

A gyermekek, fejlődésében, életében bekövetkezett változásokat az óvodapedagógusok 

fedezhetik fel leghamarabb, az ő szerepük meghatározó. 

A gyermek szocializációjának legfontosabb feltétele, hogy tartós személyes 

szeretetkapcsolatban, azaz pozitív személyes kapcsolatban éljen közvetlen környezete 

tagjaival. Ez a kötődés teremti meg a gyermek számára a biztonságot, védelmet, 

tevékenységre késztetést, a keresztyén minta elfogadását. A szeretetteljes kötődés színterei a 

család, a vele összefüggő felnőtt és kortárscsoportok, a felnőttek, és a kultúrában fellelhető 

értékek szereplői (mesék, bibliai történetek). 

A gyermekvédelem célja: 

 a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és veszélyeztetettség 

kialakulásának megelőzése,  

 az óvodába beíratott és járó gyermekek problémáinak korai felismerése, kezelése,  

 a gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettség kialakulásának 

megakadályozása, csökkentése, hogy hátrányos helyzetbe tartósan ne kerüljön, 

vagy hátrányos helyzetűből ne váljék veszélyeztetetté. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 Biztosítani a gyermekeket meg illető jogok érvényesülését az óvodán belül, 

szükség esetén védő – óvó intézkedésekre javaslatot tenni; 

 Segíteni az új óvodások beilleszkedését (családlátogatás, beszoktatás). Szociális, 

erkölcsi,- érzelmi nevelés megalapozása. 

 Nyugodt, szeretetteljes légkörben, biztonságérzetük megteremtésével, annak 

biztosításaként, hogy jól érezzék magukat óvodánkban. 
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 A hátrányok okainak feltárása, ha szükséges szakember segítségének kérése 

(logopédus, gyógypedagógus). 

 A gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, hiányzás estén 

jelzés a gyermekvédelmi felelősnek. 

 Részvétel az egészségügyi szűrővizsgálatok lebonyolításában. 

 A gyermekek feltétel nélküli szeretete, elfogadása, testi-lelki, értelmi 

szükségleteinek kielégítése. 

 Életkoruknak megfelelő egyéni képességekhez igazodó tevékenységek 

biztosításával, a keresztyén értékrend közvetítésével a gyermekek harmonikus 

fejlődésének elősegítése. 

 Egyéni fejlődésük nyomon követése, differenciált fejlesztésük megvalósítása. 

 Együttműködés a családokkal, szülők – óvodapedagógusok kapcsolatának 

ápolása, a családi nevelés fontosságának hangsúlyozása (értekezletek, fogadóórák, 

óvodai rendezvények). 

A gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Munkaterv elkészítése az adott nevelési évre. 

 Problémás helyzetben, esetekben a csoportok óvodapedagógusaival 

családlátogatás végzése, szükség esetén jelzés a megfelelő gyermekvédelmi 

szerveknek. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása, 

adatainak kezelése, az esetleges intézkedések rögzítése. 

 A nyilvántartásba vétel illetve a megszüntetés okainak figyelemmel kísérése. 

 Igény szerint fogadóórák tartása. 

 Szakmai megbeszéléseken, rendezvényeken való részvétel. 

 Kapcsolattartás, együttműködés a helyi gyermekvédelmi szervekkel. 

 Éves beszámolók elkészítése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a 

nevelőtestület felé. 

Az intézményegység-vezető feladatai: 

 a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai felvételének biztosítása, 

 óvodai felvétel biztosítása, 

 problémák, tünetek  felismerése, kezelése, 

 szakember, szakszolgálati segítség igénylése, 
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 kapcsolattartás, együttműködés a gyermekvédelmi rendszer szakembereivel, 

 támogatások, kedvezmények biztosítsa, 

 jogszabályok, törvényi változások figyelemmel kísérése, betartása 

 

XII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek  

A szülőkkel való közvetlen kapcsolat kialakításával oldjuk fel a szorongásaikat, így rövid idő 

után őszintén feltárják az előttük álló nehézségeket. Igyekszünk a gyermek személyét szem 

előtt tartva, a számára legjobb megoldást megkeresni, melyet a szülővel együtt valósítunk 

meg.  

Célok 

 mintaadás a felnőttek és gyermektársak részéről, 

 egyéni bánásmód alkalmazásával a hátrányok enyhítése, 

 előítéletek kezelése. 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink 

 a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, bizalmi kapcsolat kialakítás a 

gyermekkel,  

 a megszokott cselekvések, mindennapi események, a rendszeresen használt 

szimbólumok, melyek az állandóság, biztonság, elfogadottság érzését közvetítik a 

gyermekek felé, 

 az egyéni problémák hatékony kezelése, intervenciós gyakorlat alkalmazása, 

 partnerkapcsolatok fenntartása a szülőkkel, munkánkat segítő szakemberekkel, 

intézményekkel, 

 differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása, 

 a játék személyiségfejlesztő hatásának kihasználása a gyermekek önismeretének, 

énképének, kommunikációjának, társas viszonyulásainak fejlesztése, 

 mozgásfejlesztés a testi képességek, akarati tulajdonságok, sikerorientáltság 

elősegítésére, 

 környezettudatosságra, helyes életvezetésre, egészségmegőrzésre nevelés az 

óvodai tevékenységek rendszerében (ld. „Óvodai élet tevékenységformái” 

fejezetben), 



171 | o l d a l  
 

 tehetségazonosítás és fejlesztés a művészetek eszközével,  

 népi kultúránk megismertetése, érzelmi kötődés alakítása,  

 népmeséink, Bibliai történeteink nevelő hatású, önerősítő példáján keresztül, 

erkölcsi érzelmek, és magatartás orientálása, 

 közös rendezvények, délutánok szervezése a szülők számára, 

 tájékoztató, felvilágosító, prevenciós programok szervezése, 

 beiskolázási tennivalók elvégzése, a szülők rendszeres tájékoztatása, 

 természetben nyújtott segítség (ruha, élelmezés, könyv…), 

 szabadidős programok biztosítás a gyermekek számára, 

 pszichés segítségnyújtás – nevelési tanácsok, 

 tanulást segítő korszerű módszerek alkalmazása (szituációs játékok, kooperatív 

technikák, báb, projektmódszer), 

 fejlesztést segítő eszközök beszerzése, 

 konfliktusmegoldó technikák alkalmazása. 

 

XIII. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

 

 

1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, 

oktatása 

 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos 

meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-

rendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvonala és a 

normaszegés mértéke, jellege között. 
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Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási 

problémákkal küzdő gyermekeket. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a 

magatartási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. 

 

Az óvodai nevelő munkában a tanuló beilleszkedési problémái, zavarai a gyermek eltérő 

magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvánulása változatos: az enyhe 

szorongástól a súlyos neurotikus tünetekig, a csavargástól az erőszakos tettekig, az enyhébb 

kényszerektől a súlyos pszichotikus megnyilvánulásokig terjedhetnek ki. 

 

Fel kell figyelnünk: 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelem-szegény, apatikus magatartásra, 

 a túlzott félelemre és szorongásra, 

 a kifejezett féltékenységre, irigységre, 

 a beszédzavarra, 

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb.
 

 

A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési 

zavart kiváltó pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns 

magatartása), 

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e, 

 óvodai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. autokratikus magatartás, gúny, 

megszégyenítés, túlzottan engedékeny, irányítás nélküli nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye 
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Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért az óvoda feladatai 

között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való 

irányítás, speciális csoportba való javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az 

egészségügy, a pedagógiai szakszolgálat szakembereivel. 

 

A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 

 az csoportközösség segítő erejének mozgósításával; 

 a közös óvodai és óvodán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával; 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével 

 

 

Tevékenységek a gyermekek felzárkóztatásához: 

 kooperatív technikák alkalmazása 

 projekt-módszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 individuális fejlesztés előtérbe helyezése 

 az alapozó időszak elnyújtása 

 fejlesztő értékelés alkalmazása 
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 a egyéni foglalkozások pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team 

létrehozása – gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyermek-és 

ifjúságvédelmi szakember, családgondozó 

 tanulásmódszertan tanítása 

 mozgás- és játékterápiás csoportok 

 viselkedés-, játékterápia 

 

- A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása óvodánkban differenciálással, egyéni és 

szintcsoportos tehetséggondozással, képességfejlesztő foglalkozásokkal történik. A 

differenciálás áthatja az óvoda egész nevelési folyamatának feladatait, tartalmát, 

követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értékelési rendszerét. 

 

Alapfeladataink: 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési 

eljárások alkalmazása: 

 differenciált tanulásszervezés 

 egyéni és páros munka 

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák 

 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás 

módszerével teljes mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék 

kreativitásukat, szociális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 
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Záró rendelkezések 

 

A nevelési program és a helyi tanterv engedélyeztetésének, nyilvánosságra 

hozatalának és módosításának mechanizmusa 
 

a./ A tájékoztatás, megismertetés formája, rendje 

 

A nevelőtestület számára, a program elfogadása előtt, az igazgató biztosítja a 

programtervezet 1-1 példányának átadásával a megismertetést 30 napos 

véleményezési határidővel. 

 

 

b./ A hozzáférhető elhelyezés biztosítása 

 

A helyi pedagógiai program 1-1 példánya az intézmény, irattárában (igazgatói 

irodájában), ill. könyvtárában kerül elhelyezésre 

 
 

 

c./ A tájékoztatás kérés és erre a tájékoztatás adás rendje 

 

Az intézményhasználók az igazgatótól kérhetik a pedagógiai programba 

történő betekintést. Az érdeklődők a könyvtárban olvashatják el a 

dokumentumot, ill. az intézmény honlapjáról is lehetőség van azt letölteni. 

 
 

 

d./ A pedagógiai program módosítása 

 

Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítását – indoklás mellett 

kezdeményezheti az igazgató, az intézmény vezetősége, az egyes tantárgyi 

munkacsoportok/munkaközösségek. A módosítási javaslatot és annak részletes 

indoklását az igazgató köteles 30 napon belül a nevelőtestület elé terjeszteni. A 

nevelőtestület többségi határozattal (a jelenlévők 50%-a + 1 fő) dönt a 

javaslatról. Amennyiben a nevelőtestület a módosítás mellett dönt, az igazgató 

a döntés után 10 napon belül köteles a módosítási kérelmet a fenntartónak 

felterjeszteni. 
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2-2./ Legitimációs záradék 

a)  Intézményünk a Karcagi Nagykun Református Iskola és Talentum óvoda Pedagógiai 

Programját, Helyi tantervét, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét a 

nevelőtestület 2021. február 24-én elfogadta, a Nkt, 70.§ (2) bekezdés alapján. 

A felülvizsgálatot 2025. évében határozta meg. 

b) Intézményvezető a nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programot, Helyi 

tantervet, Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet 2021. február 25-én 

jóváhagyta. 

c) 2021. február 28-án a fenntartónak jóváhagyásra átadta. 

 Földváriné Simon Ilona  

 igazgató asszony 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda hivatalos 

helyiségében 2021. február 24-én megtartott munkaértekezletén. 

Jelen Vannak:  - Földváriné Simon Ilona  igazgató asszony 

 - a nevelőtestület tagjai  (jelenléti ív szerint) 

Tárgysorozat: 

A Karcagi Nagykun Református Iskola és Talentum Óvoda alapdokumentumainak 

elfogadásáról. 

- az átdolgozott Pedagógiai Program, módosításának előterjesztése és elfogadása 

- a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításának előterjesztése és elfogadása 

- a Házirend módosításának előterjesztése és elfogadása 

- egyéb tájékoztatás 

A jegyzőkönyvet vezeti:  - Tresz Kitti iskolatitkár 

Hitelesítők: - Takácsné Csikós Anikó igazgató-helyettes 

 - Nagy Jánosné  tanár 

Földváriné Simon Ilona igazgató asszony megállapította, hogy a tantestület határozatképes. 

Javaslatot tett a jegyzőkönyv vetetésére, valamint a hitelesítők személyére vonatkozóan. A 

jelenlévők egyöntetűen kézfelnyújtással a javasolt személyeket elfogadták. Földváriné Simon 

Ilona igazgatónő beszámol a következőkről. Áttekintésre, átdolgozásra kerültek az iskola 

alapdokumentumai és megtörténtek a szükséges kiegészítések. A módosításra azért került sor, 

mert 2021. szeptember 1-jétől az iskola új tagintézménnyel, a Talentum Óvodával bővül. 

Igazgató asszony a módosított alapdokumentumokat (Pedagógiai Program, Szervezeti és 

Működési Szabályzat, Házirend) előterjesztette, annak módosított tartalmával a tantestület 

tagjai megismerkedtek, azt elfogadjál. Mivel hozzászólás a tárgykörben nem volt, a szakmai 

alapdokumentumokat az igazgatónő elfogadásra javasolta.  

A tantestület tagjai kézfelnyújtással szavaztak. Az előterjesztett szakmai 

alapdokumentumokkal minden jelenlévő egyetértett. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.  

Jelen jegyzőkönyvvel az iskola alapdokumentumait a nevelőtestület tagjai elfogadták. 

Az egyéb tájékoztatást követően az értekezlet bezárásra került. 

 Kmf.  .....................................  

 Tresz Kitti 

 jegyzőkönyvvezető 

Hitelesítők:  

  ..............................................   .....................................  

 Takácsné Csikós Anikó Nagy Jánosné 

 igazgató-helyettes tanár 
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INTÉZMÉNYVEZETŐI 

JÓVÁHAGYÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Földváriné Simon Ilona a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és 

Talentum Óvoda módosított alapdokumentumait jóváhagyja a Nkt. 69. § (1) e) pontja alapján. 

A jóváhagyást megelőzően a református általános iskola és óvoda nevelőtestülete a 

módosított szakmai alapdokumentumokat megismerte és elfogadta (jegyzőkönyv alapján). 

Nevelőtestületi elfogadás időpontja: 2021. február 24.  

Intézményvezetői elfogadás időpontja: 2021. február 25. 

Fenntartónak jóváhagyásra beterjesztve: 2021. február 28. 

Karcag, 2021. február 25. 

 Földváriné Simon Ilona 

 igazgató asszony 
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KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
LELKÉSZI HIVATALA 

5300 Karcag, Kálvin u. 3. 
Tel/Fax: (59) 503 042; (30) 627 86 07 

email:refkarc@enternet.hu 
internet: www.nagykunreformatus.hu 

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda 

Földváriné Simon Ilona 

igazgató asszony részére 

HATÁROZAT 

A Karcagi Református Egyházközség fenntartó testülete a megtartott presbitériumi ülésén a 

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda által felülvizsgált, a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiegészítésre került alapdokumentumait jóváhagyta. 

Az átdolgozott alapdokumentumok a következők: 

 Pedagógiai Program  

 Szervezeti- és Működési Szabályzat 

 Házirend 

Határozatszám: 15/2021. 

Karcag, 2021. március 4. 

 Koncz Tibor  

 elnök-lelkész 

 iskolafenntartó 
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