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PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 

 

I. BEVEZETÉS 

Intézményünkben a 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek keresztyén, 
református szellemben való nevelését, felkészítését a képességeinek megfelelő továbbtanulásra, tehetségének 
kibontakoztatására. Ezt szolgálja az elkötelezett hitoktatás mellett a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége, az 
ismeretátadás egyénre/csoportra szabott módszereinek alkalmazása. Fontos célkitűzésünk, hogy gyermekeink, 
tanulóink megismerjék Isten gazdag világát, a hit által összetartozó közösség Szentírásban megfogalmazott 
értékrendjét, és legyenek képesek azt egyéni értékrendjükben, viselkedésükben érvényesíteni. 
Elkötelezetten támogatjuk a magyarsággal, nemzettel összefüggő értékeket, ezért (figyelembe véve az életkori 
sajátságokat) a néphagyomány egyes elemeit kiemelten alkalmazzuk a gyermekek/tanulók 
személyiségfejlesztésének eszközeként.   
Nevelőmunkánkban nyitottak vagyunk a szakmai újításokra, az innovatív pedagógiai törekvésekre. 
 
Intézményünk igény szerint kiemelt gondoskodást és fejlesztést biztosít kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók 
közül a kiemelten tehetséges tanulók és a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók számára. 
Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja megismerésére, lelki gondozására. 
Célkitűzéseink megvalósításában szorosan együttműködünk az intézményünkbe járó gyermekek/tanulók szüleivel, 
fenntartónkkal, a település református gyülekezetével valamint más partnereinkkel.  
 
Óvodánk az alapvető óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkciók ellátása mellett a keresztyén 
értékekre, a református szellemiségre alapozva, szeretetteljes légkörben boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket 
kíván nevelni, megteremti a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételeit. 
Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap a játék, mint a legfontosabb életkori tevékenység, a hagyományőrzés, 
valamint a hitoktatás, valamint az olvasóvá nevelés és tehetséggondozás.  

 
 
 
 
 

II. AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG NEVELÉSI PROGRAMJA 

 
 
 

 Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 

1. Az óvodahelyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 6. § (2) a) 

2. 

A gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő 
felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 
fejlesztését, fejlődésének segítését biztosító feladatok, 
tevékenységek 

6. § (2) b) 

3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 6. § (2) b) i) 

4. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 6. § (2) c) d) 

5. A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 6. § (2) e) 

6. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 6. § (2) g) 

7. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 6. § (2) a) 

8. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 6. § (2) a) 
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Bevezető  
 

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról lehetővé tette, a 2011. évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 
meghagyta annak lehetőségét, hogy azok a szülők, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük 
alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az óvodai nevelés során is. Működjenek olyan óvodák, 
melynek programjában a keresztyén szellemben való nevelés kulcsfontosságú szerepet tölt be. 
Mi elsősorban református családok számára kívánunk segítő kezet nyújtani gyermekeik neveléséhez, de nem 
zárkózunk el azoktól a családoktól sem, akik elfogadják értékrendünket és módszereinket. Óvodai nevelésünk 
gyermekközpontú, befogadó. 
 
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában (a továbbiakban Alapprogram) és a Református Óvodák 
keretprogramjában foglaltakkal összhangban, helyi pedagógiai programunk elkészítésénél a keresztyén világkép 
kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását, a Bibliai integrációt tartjuk szem előtt.  
 
 
 
 
Az intézmény alaptevékenysége 
 
Óvodai nevelés, Magyarország Alaptörvényének, a hazai óvodai neveléstörténet értékeire, a magyar óvodai 
nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, a református keresztyén pedagógiai elvekkel és 
hagyományokkal kiegészítve az Alapprogram alapján. 
 
A református óvoda szellemisége 
 
Tudatában vagyunk annak, a felelősségnek, mely a 3 éves kortól (2014. szeptember 01.-jétől  kötelezően) óvodás 
kisgyermekek nevelésével, fejlesztésével jár (pl.: ismeretek átadása, nehezen beilleszkedő gyermekek segítése, 
felzárkóztatása, tehetséggondozás). 
A gyermek személyiségének kialakítása, ismereteinek megalapozása óvodás korban kezdődik el. Az emberi 
személyiségből indulunk ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi személyiség, számon van tartva Istennél. 
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és a 
tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A személyiség szabad kibontakoztatásában 
a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 
 
A Református Óvodai Keretprogram az óvoda szellemiségének tükrében látja a legértékesebb személyi 
tulajdonságok hangsúlyos megalapozását: 

- másokat toleráló magatartás, 
- együttérzés, segítőkészség; 
- megértés, azonosulás, 
- az egyéni szükségletek felismerése, és az érvényesítést szolgáló megegyezések stratégiájának 

elsajátítása. 
Magunkénak valljuk a keretprogramban leírtakat. 

A keresztyén óvoda felnőtt közösségének olyanná kell formálódnia a Szentlélek Isten segítségével,- ahol a gyermek 
megérez, megtapasztal valamit Jézus Krisztus szeretetéből.” 
„A református óvoda szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van.” 

 
A református óvoda speciális értékei: 
 
A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik.  
A református óvoda is, mint minden más óvoda arra van rendelve, hogy teljes emberi személyiség kiformálásában 
munkálkodjék. Ezt a célt a keresztyén világszemlélet szerint igyekszik elérni. 
A református óvoda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma a szeretet és a 
bizalom.  
A református óvoda épít népének keresztyén értékeire, hagyományaira, s átörökíti azokat a gyermek tárgyi, értelmi, 
szellemi és lelki világába. 
A református óvoda a történelmi református egyház kis szelete, átlépi saját népének határait, s mivel minden embert 
testvérként él meg, segíti a jelenlévő különbözőségek elfogadására és tiszteletére nevelést, a nemzetiségi 
önazonosság érvényesülését, erősödését. 
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Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség minden tagja osztozik a keresztyén világszemléletben. 
Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. 
Sok gyermek a református óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból fakadóan fontos, hogy 
kezdetben az őt körülvevő felnőttek élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 
Megfelelő alkalmat szeretnénk teremteni az első közös vallásos tapasztalatok, élmények megszerzéséhez, melyeket 
életkoruknak megfelelően közösen értelmezünk. 

 
 
 

Küldetésünk 
 
Óvodánk a keresztyén értékekre, a református szellemiségre alapozva, szeretetteljes légkörben boldog, 
kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kap a játék, mint a legfontosabb 
életkori tevékenység, a hagyományőrzés, valamint a hitoktatás.  
 
A nevelőtestület elkötelezetten támogatja a magyarsággal, nemzettel összefüggő értékeket, ezért (figyelembe véve 
az életkori sajátságokat) a néphagyomány egyes elemeit kiemelten alkalmazzuk a gyermekek 
személyiségfejlesztésének eszközeként.   
 
Nevelőmunkánkban nyitottak vagyunk a szakmai újításokra, az innovatív pedagógiai törekvésekre. 
 
Nagy gondot fordítunk a gyermek és a családja megismerésére, lelki gondozására. 

 
 
 

Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása, helyes kifejezési formáinak 
megtanítása: 
igényes környezetre, rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban),  
együttműködésre, fegyelmezettségre nevelés, 
személyes hitre nevelés, a hívő keresztyény ember szokásrendjének kialakítása, 
a nemzeti identitás megalapozása a gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás 
gazdag eszközrendszerével. 
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1. Helyzetkép 
 
1.1.Óvodánk személyi feltételei 

 
Az óvoda munkatársai megfelelően képzettek, rendelkeznek a szükséges végzettségekkel. 
 
Az óvoda dolgozói: 
Óvodapedagógus:   csoportonként 2 fő 
Dajka:    3 fő 
Pedagógiai asszisztens:  lehetőség szerint 
 
Az óvodapedagógusaink kiválasztásánál fontos szempont, hogy hitét gyakorló keresztyén ember legyen, aki 
hitelesen tudja közvetíteni cselekedeteivel, munkájával a keresztyén értékrendet. 
Szakmai munkánkat rendszeres nevelőtestületi és szakmai-munkaközösségi megbeszélésekkel, továbbképzéseken 
való részvétellel, újonnan megjelent szakirodalom beszerzésével kívánjuk színvonalasan végezni és fejleszteni. 
Fontosnak tartjuk, hogy a változó társadalmi környezethez rugalmasan tudjunk igazodni, fejlesztve ismereteinket és 
tudásunkat, a technikai újításait is alkalmazva. Ennek kontrollja az Ige mérlege.  
Szükségesnek tartjuk, hogy a csoportokban együttmunkálkodó óvodapedagógusok szakmai téren, valamint 
személyiségükben is úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy az a gyermekek javát szolgálja.  
Az óvodai nevelés eredményességét segíti az óvodapedagógus és a dajka közös együttműködése. Ennek 
érdekében a feladatok megbeszélése, a segítség formájának áttekintése, egyeztetése feltétlenül szükséges.  
A gyermekek előtt példa értékű a felnőttek egymás közötti kapcsolata, beszéde, hangneme bármely munkaterületen 
is dolgoznak. 
„Semmit se cselekedjenek versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván 
magatoknál” (Cf. Fil 2,3:) v. Galata 5,16-17,22.)  ige alapján mindenki a maga feladatát szeretetben végzi a közösség 
javára. 

 
1.2. Óvodánk tárgyi feltételei 

 
Az óvoda 1980-ban épült, 2008-tól akadálymentesített környezettel rendelkezik.  
 
A tárgyi feltételek megteremtésekor arra törekszünk, hogy: 

- a gyermekek számára, optimális, biztonságos, változó testméreteihez kényelmes környezetet biztosítsunk; 
- a környezet megfeleljen az egészségvédelmi szempontoknak; a játék- és mozgásigény, kielégítésének; 
- biztosítsuk az óvodai dolgozók biztonságos munkakörülményeit; 
- a partnerek, elsősorban a szülök fogadására alkalmas körülményeket teremtsünk. 

 
Három csoport számára (75 gyermek befogadására) ideális működési feltételekkel rendelkezünk. Három 
csoportszoba, 3 mosdó – a szükséges felszerelésekkel, 3 öltöző áll rendelkezésre. A berendezés igazodik a 
gyermekek változó testméretéhez (asztalok, székek). Minden csoport számára biztosított a fektető és annak 
tárolása. Minden csoportban legalább 2 játéktartó polc, ill. szekrény, könyvespolc és élősarok található. Az 
eszközöket, anyagokat, amelyeket a gyermekek használnak, számukra hozzáférhető módon és biztonságukra 
figyelemmel helyezzük el.  
Minden csoportban van mód a foglalkozási eszközök tárolására. 
Az óvoda helyiségeiben harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vesszük körül a gyermekeket, ezzel is 
formálva ízlésvilágukat. Az ablakokon fényvédő függönyök találhatók. Az óvoda játszóudvara jól felszerelt, megfelel 
az előírásoknak. 
Logopédiai foglalkoztatóval rendelkezünk, amely az előírások szerint felszerelt, mely helyiség több funkciót is betölt, 
alkalmas a szülői fogadóórák megtartására is. 
Az óvodavezető számára külön iroda található. 
A tálaló konyha felszerelése a férőhelyek számának megfelelő. 
Megfelelő számúak és állapotúak a felnőtteket kiszolgáló szociális helyiségek (öltöző, mosdó) is.  
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2. Óvodai nevelésünk alapelvei 

 
A gyermek jogok tiszteletbetartásának elve 

- Óvodánkban a gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 
- Minden gyermek joga, hogy óvodánkban megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést, egyenlő 

eséllyel részesüljön színvonalas nevelésben. 
 
A vallásszabadság gyakorlásának elve 

- A református nevelés világnézeti alapja a Szentírás és az abból táplálkozó hitvallásunk. Gyermekeinkben 
szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk elültetni az „Ige magot”, mely igazán 
értékes emberré, személyiséggé formálja őket. 

- Valljuk: hitre segíteni őket, egyet jelent az értékes/erkölcsös életre való felkészítéssel. Gyermekeinket 
elindítjuk azon az úton, ahol az evangélium megismerése által életük egy bizonyos pontján Jézus Krisztus 
követőjévé váljanak. 

- Azok a gyermekek, akik keresztyén családban születtek, a szülők hite és döntése alapján váltak az 
egyházközség/gyülekezet tagjává. 

 
Az egyéni szükségletek figyelembe vétele, a differenciált foglalkoztatás elve  

- A 3-7 éves korú gyermekeknek egyénenként változó testi és lelki szükségleteik vannak, ezért a differenciált 
személyiségfejlesztés, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatása nevelésünk 
alapvető kritériuma. 

- A nevelésünk folyamatában alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez igazodnak. 
 
A szocializáció megalapozásának elve  

- A társas együttélés és a közös tevékenységek megkívánják a következő magatartásformák hangsúlyos 
megalapozását: önfegyelem, a különbözőséget toleráló magatartás, segítőkészség, együttérzés, őszinteség, 
megfelelő szintű önérvényesítés. 

 
3. Óvodánk keresztyén szellemiségű arculata  
 
 

3.1. Gyermekképünk 
„Mindennek rendelt ideje van…” (Prédikátor 3, 1) 

 
Olyan gyermekeket nevelünk, akik találkoznak az Önmagát kijelentő Istennel, akik szabadnak és boldognak érzik 
magukat, érzelmi biztonságban vannak. 
Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó szemléletű. Szem előtt tartjuk a gyermeki személyiség 
kibontakoztatását, harmónikus fejlesztését, és az egyenlő esély lehetőségének biztosítását, az esetleges meglévő 
hátrányok csökkentését. Figyelembe vesszük, hogy szellemi, erkölcsi és bilógiai értelemben is egyedi személyiségek 
és szociális lények egyszerre. 
Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése. 
 
Az óvodás gyermekeket hozzásegítjük, hogy: 

- tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei, megfelelő szociális, kommunikációs 
képességekkel nyilvánuljanak meg kapcsolataikban, a családban, közösségekben, baráti körben, 

- álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban, 
- tudjanak és merjenek dönteni, 
- legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé. 

 
 
3.2. Óvodaképünk 

 
A hitéleti nevelés, az egész napot/hetet/nevelési évet felölelő keresztyény szokásrend/ünnepkör, az egyéni törődést 
fokozottan biztosító légkör, a gyermekek pozitív személyiségének kialakítását nagyban elősegítik. 
 
Óvodai nevelésünk intézményesített formában, a családdal szoros együttműködésben kívánja biztosítani a nevelést, 
a gyermeki személyiség védelmét, fejlesztését és a gyermeki szükségletek kielégítését. Ennek megvalósítása során 
figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a gyermek egyéni képességeinek mind teljesebb kibontakoztatását. 
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A nevelésben alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek személyiségéhez igazítjuk. Pedagógiai 
tevékenységrendszerünkkel, tárgyi környezetünkkel segítjük a személyiség fizikai, kognitív és mentális fejlődését, 
biztosítjuk, hogy megteremtődjenek benne a következő életszakaszba - a kisiskolás korba való átlépés belső 
pszichikus szükségletei.  
A gyermeki tevékenységformák a néphagyományőrzésbe ágyazódnak, a népi hagyományokhoz kötődő tartalmak 
közösen megélt élményekkel jutnak el a gyermekekhez, gazdagítva ezzel a személyiségüket. 
 
Biztosítjuk a gyermek számára a nyugodt, szeretetteljes légkört, ahol a Krisztusi példa áll előttünk. A gyermek 
személyiségéhez, a legfőbb tevékenységén a – játékon – keresztül kívánunk eljutni és átadni neki mindazokat az 
egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmakat, emberi értékeket, amelyek az egészséges fejlődéséhez 
szükségesek. 
 

 
3.3. Pedagógusképünk 

 
Óvodánkban a nevelést megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakemberek végezhetik. 
Az intézmény vezetője és a fenntartó képviseletében lévő lelkipásztor minden új dolgozó esetében tájékozódik a 
leendő munkatárs hitvallásáról. 
 
A keresztény óvodapedagógussal szembeni elvárás:  

- legyen hívő ember – a példa erejével tanító 
- legyen tanítva tanuló – tanulva tanító 
- ismerje a Bibliát. 

 
A keresztény óvodapedagógus személyisége, elfogadó, segítő, támogató attitűdje meghatározó modell a gyermek 
számára, a nevelés egész időtartama alaltt jelen van. 
A gyermeket mindig fókuszba állítja, tekintélyelvtől, sztereotípiáktóll függetlenül, olyan atmoszférát teremt maga 
körül, hogy a gyermek félelem nélkül hagyatkozik rá. Bízik benne. 

4. Óvodai nevelésünk célrendszere  

 
 

4.1. Általános céljaink 
 

Óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az 
iskolai beilleszkedés elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem fegyelembevételével.  
Harmonikusan fejlődő személyiség kialakítása, aki képességeinek fejlesztése eredményeképpen alkalmas az 
iskolai életre, képes feladatok megoldása közben társaival együttműködni, magatartása, megfelelően fegyelmezett, 
önkiszolgálása jó szintű.  

 
 

4.2. Keresztyén nevelésünk célja 
 

A gyermekek ismerjék meg a közvetlen körülöttük lévő világot, a magyar kultúra. értékeit, a keresztyénséggel 
összefüggő tartalmakat, mint a teremtő Isten csodálatos művét.  

 
 
 
 
 

5. Kiemelt feladatunk a hitéleti nevelés, óvodai nevelésünk feladatai  
 

„ A hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által.” (Róma 10, 17) 
 
 

5.1.Az óvodai hittanoktatás távlati célja: 
A gyermekek hitre juttatása és Jézus Krisztus melletti, korának megfelelő, döntéséhez való segítése. 
Majdan hívő református gyülekezeti tagokká nevelés. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 
„Elmenvén széles evilágra, hirdessétek az evangéliumot 

minden teremtésnek.” (Márk 16, 15) 
 

- alakítson ki a gyermekekben olyan Isten- képet, aki szeret, aki gondoskodik rólunk, s mint egy védőernyő alatt 
megőriz minket minden körülmények között, 

- akinek minden döntése a javunkat szolgálja. Legnagyobb ajándéka számunkra fia Jézus Krisztus, aki 
meghallgat, aki mindig velünk van, és úgy fogad el amint vagyunk, 

- támaszkodjon a spontán gyermeki érdeklődésre, 
- plántáljon el keresztyén erkölcsi tartalmakat pl.: személyválogatás nélküli szeretet, megbocsátás, 

önzetlenség, türelem, segítőkészség, ragaszkodás, 
- törekedjen arra, hogy a bibliai történetek tartalmi, formai felépítése illeszkedjék az óvodáskorú gyermek 

alapvető tevékenységi formáihoz (játék, munka, tanulás), 
- vegye figyelembe a történetek kiválasztásánál a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét, csoportja aktuális 

problémáit, eredményeit és az ünnepek aktualitását, 
- adjon lehetőséget arra, hogy a történeteket dramatizálhassák és rajzaikban, 
- vizuális tevékenységükben, játékaikban élményeiket újra átélhessék, nevelőmunkájában a keresztyén tanítás 

terjedjen ki az érzelmi-, értelmi- és közösségi életre, 
- az imádságok elfogadó légkörében éreztesse meg Isten jelenlétét, közelségét, 
- az énekekkel a bibliai tanítás elmélyülését valamint esztétikai élmények erősödését szolgálja, 
- az anyanyelvi, értelmi, érzelmi nevelésben, a gyermeki kompetenciák fejlesztésében használja ki a hitoktatásban 

rejlő lehetőségeket, 
 

A történetek elmondásának célja ebben az életkorban alapvetően nem az ismeretek elsajátítása, hanem a 
mindenható Isten szeretetének, kegyelmének és jóságának megéreztetése. Az óvodáskor az a legfogékonyabb 
időszak, amikor egy egész életre meghatározó lehet Isten közelségének élménye. 
 
A történet kiválasztásának alapvető kritériumai: 

- A történet ne keltsen félelmet a gyermekekben, és ne tartalmazzon számukra feldolgozhatatlan tartalmakat 
és érzelmeket. 

- Olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, amelyek a szerető, 
gondoskodó Isten - képet erősítik meg.  

- Mindig Isten gondoskodó szeretetét emeljük ki és soha ne hangsúlyozzuk a bűnt, a rosszat, mivel a bibliai 
történetek elsősorban Isten kegyelméről és szeretetéről szólnak. 

- Az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, ugyanakkor gyermekhez közeli, érthető legyen az előadásmódunk. 
Fontos, hogy a bibliai történeteket különböztessük meg a meséktől, ehhez hiteles történetmondás 
szükséges. Mielőtt a gyermekek elé visszük a történetet, tanulmányozzuk az adott igeszakaszt, hogy nekünk 
ma mit üzen, és azután fogalmazzuk meg, hogy mit mondhat a gyermekeknek. 

- Lehetőleg egy fő gondolat mellett döntsünk, és csak egy nézőpontból mondjuk el a történetet (így a gyermek 
azonosul az adott szereplővel és beleéli magát a helyzetébe), mert a gyermek még nem képes egyszerre 
több nézőpontot figyelembe venni. 

Az Ige fő üzenete lesz a belső cél, vagyis e köré csoportosítunk mindent. Ezt a gyermekeknek nem áruljuk el, de a 
történet végére ennek a fő célnak ki kell domborodnia. 
Ha több üzenet van, keressük ki azt, ami a leginkább közel áll a gyermekekhez. Ügyeljünk arra, hogy mindig csak 
egy belső célunk legyen. 
A belső cél mindig: 

- igeszerű legyen, 
- valóságos és igaz legyen. 

Óvodáskorban túlnyomórészt evangéliumot hirdetünk.. Pl. Jézus mit tett érted? (evangélium) Neked mit kell tenned? 
(törvény). 

 
A történet elmondásának hat aranyszabálya:  

- Igeszerűen (az Ige belső szabályának megfelelően), 
- egyszerűen (egy nézőponttal), 
- a gyermekek számára érdekesen, 
- szemléletesen (lássa a gyermek azt, amiről szó van), 
- érthetően, 
- befogadható módon. 
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Gyermekáhítatok, imádságra való nevelés 
A Bibliai történetekkel való ismerkedésen kívül a másik sarkalatos terület az imádság, vagyis a mindennapi áhítatok 
rendje. 
 Feladatunk, hogy a gyermeket megtanítsuk imádkozni vagy továbbfejleszteni azt, amit a szülők/nagyszülők 
elkezdtek. 
Az imádság az Istennel való kapcsolatfelvétel formája. A gyermek számára legyen természetese dolog, hogy 
ahogyan hozzánk beszélhetnek és elmondhatják kérésüket, vágyaikat, bajaikat stb. ugyanígy elmondhatják Mennyei 
Atyjuknak is, aki figyel rájuk.  
Az imádkozás formáját meg kell tanítanunk a gyermekeknek, mely szintén egy folyamat. Eleinte a kötött 
imádságokkal kezdjük (étkezések előtti-, utáni imádságok, napkezdő és hálaadó imádságok, lefekvés előtti ima stb.) 
 
Az Úr imádságát: a „Mi Atyánk” - ot csak később tanítjuk meg, részletekben és együtt értelmezve, hogy értsék is azt. 
Megmagyarázzuk a gyermekeknek, hogy Isten minden imát meghallgat, de nem mindig úgy hallgatja meg, ahogy mi 
szeretnénk, nem mindent teljesít. Saját szavainkkal elmondott egyszerű imáinkat adjuk nekik példaként, mintaként. A 
gyermekek érezzék meg, hogy az imának ereje van, hisz Istennek mindenre van hatalma. Saját példák 
elmondásával erre bátorítsuk őket. Fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket, hogy ők is imádkozhatnak saját 
szavaikkal. Tanítsuk meg őket, helyesen kérni és hálát adni, megköszönni mindazt, amit az Úrtól kaptunk. 
Ismertessük fel, hogy mindennap van miért hálát adni, (egészségért, táplálékért, családunkért) és ezekre kerüljön sor 
a mindennapi áhítatok során. Tanuljunk meg együtt örvendezni a gyermekekkel az élet apró örömei felett, ehhez jó 
eszköz lehet a hálaadó, dicsőítő dalok éneklése. Az áhítatok jó alkalmat adnak arra is, hogy beszélgessen közösen 
az egész csoport, és az egyéni kívánságok, bánatok, örömök kiderülhessenek. Érezzék, hogy fontosak a számunkra. 
Az imádságot soha ne erőszakoljuk ki, várjuk meg míg a szívükből fakad .Kezdetben azt is meg kell szokják, hogy az 
imádság szent dolog, olyankor ne figyeljenek másra, hiszen elcsendesedés és Istenre figyelő szív és fül kell hozzá. 
Akkor eredményes az áhítat, ha a gyermek megérzi, megsejti a menny légkörét. 
 
Kiscsoportban a bibliai történetek feldolgozása a karácsonyi történettel kezdődik. 
Szeptembertől november végéig az áhítat témája, jellege kissé különbözik a többi csoportétól. Az áhítat már a 
beszoktatás alatt szerves része a napunknak. Eleinte az egymás-, az óvoda-, a csoport megismerése az 
összetartozás élményének felismertetése a cél. 
 
Középső és nagycsoportban a gyermekek életében megjelenő konfliktusok kezelésének biblikus megoldásait is 
tanítjuk. Továbbá a bibliai történetek megértéséhez nélkülözhetetlen fogalmak, korabeli eszközök, tárgyak, szokások 
megismertetése a feladat.  
Később a Bibliában található, életünkben nap mint nap előforduló fogalmakról beszélgetünk, mint például: a szeretet, 
boldogság, szomorúság, barátság, együttérzés, ünneplés, meglepetés, várakozás, megbocsátás, elengedés stb. 

 
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermekekben alakuljon ki a 3-7 éves gyermek szintjének megfelelő Istenkép, 
-  tudják hogy a Biblia szent könyv, mely Isten Igéjét (tanácsait, útmutatását, parancsait) tartalmazza, 
- ismerjenek és szeressenek bibliai történeteket, 
- ismerjenek egyházi énekeket, tudják, hogy az ének Isten dicséretére történik, 
- tudják, hogy a templom Isten háza és annak megfelelően kell ott viselkedni, 
- tudják, hogy ezt a világot Isten teremtette és minket is ő alkotott, 
- alakuljon ki bennük Jézus Krisztussal való kapcsolatteremtés igénye - az imádság, 
- jelenjen meg az életükben a keresztyén erkölcsi magatartás néhány jellemzője. 

 
 
 

5.2. Általános feladataink 
 

5.2.1. Az egészséges életmód alakítása - Egészségfejlesztési program    
 

„Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, 
amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19) 

 
A feladat megvalósításánál abból indulnunk ki, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van 
teremtményeire. Szeretete biztosít arról, hogy minden ránk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. 
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Célunk: 
 

Az egészséges életvitel igényének kialakítása a fizikai állapot védelme, edzése, a gyermek testi fejlődésének 
elősegítése, teljes körű egészségfejlesztése  

 
Az egészségfejlesztés az óvodai nevelésben kiemelt jelentőségű, egész óvodai nevelésünket átható tevékenység. 
Elősegíti növekedését, fejlődését. Ezek mellett hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez és 
megteremti a nevelési hatások érvényesülésének feltételeit. 

 
Feladatunk: 

 
- minden gyermek bevonása, 
- a teljes nevelőtestület aktivizálása, szükség szerinti képzése e területen, 
- nevelőmunkánkban – a gyermekek és a szülők körében egyaránt – a szemléletformáló, felvilágosító 

tevékenység érvényesítése, 
- a munka- és balesetvédelmi előírások betartása, és betartatása, a veszélyhelyzetek feltárása, elhárítása, 
- a szülők bevonása (egészségvédelmi nap, Közös mocorgó - sportnap), a védőnők, gyermekorvosok, 

bevonása az egészségnevelésbe. 
 

A gyermek megismerése nélkülözhetetlen. Az óvodapedagógus az ismerkedés folyamatát a gyermekről készített 
anamnézissel indítja el. Fontos, hogy ismerje igényeiket, egyéni jelzéseiket, otthonról hozott szokásaikat. 

 
Az óvodapedagógus feladata, hogy: 

- folyamatosan figyelje a gyermek fejlődését mind testileg, mind lelkileg és működjön együtt a megfelelő 
szakemberekkel (védőnővel, gyermekorvossal, az intézményben működő pedagógiai szakszolgálattal), 
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében a jogszabályokban meghatározott speciális 
felkészültséggel rendelkező szakemberekkel, 

- ismerje meg a családbeli szokásokat, tapintatosan kezdeményezzen változtatást az esetleges helytelen 
gyakorlatokon, 

-  a gyermek számára elérhető magasságban biztosítson lehetőséget a víz ivására, 
- segítse és teremtse meg az önállósodáshoz vezető utat, 
- hívja fel a figyelmet az egészségkárosító hatásokra, 
- gondozási feladatok sorrendiségét türelemmel gyakoroltassa, 
- a tevékenységek gyakorlásának pontos menetét a csoportban dolgozó dajkák bevonásával végezze a 

rögzülés érdekében, 
- az egészséges életmód megalapozása érdekében szervezze meg a gyermekek napirendjét, 

a rendszeresen megvalósuló teljes körű egészségfejlesztési tevékenységgel pozitív irányba befolyásolja a 
gyermekek egészségügyi állapotát.  

 
A gondozás alapja az óvodapedagógus és a kisgyermek közötti meghitt viszony, természetes testközelség. 
A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére, ezért az óvodába lépéskor az 
önkiszolgálásban fejlettségi fokuknak megfelelően, eltérő ütemben fejlődnek. Az önálló étkezés, testápolás, 
öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítja az óvodapedagógus. A gyermekek önkiszolgálási 
fázisainak kialakítását az óvodapedagógus-dajka minden gyermekkel együtt végzi. 
 
Az öltözködésnél az önállóságra nevelés fokozatosságát szem előtt tartva, az óvodapedagógus segítse elő a fűzés, 
kötés, gombolás és cipzárhúzás gyakorlását és tanulását. 
 
Az egészséges táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele, melynek során nemcsak az 
energiát pótolják, hanem a testépítéshez is nélkülözhetetlen.  
Az óvodapedagógus ismerje meg az egyes gyermekek étkezési szokásait. Az eddig ismeretlen ételféleségeket 
ismertesse meg a gyermekekkel, majd nagy tapintattal szoktassa őket a korszerű táplálkozást képviselő új ízekhez, 
a kívánt táplálkozási követelményekhez. Biztosítjuk a szükséglet szerinti folyadék és ételfogyasztást. A szülők 
körében és az intézményes gyermekélelmezésben szorgalmazzuk az OÉTI táplálkozás-egészségügyi ajánlásának 
betartását. A gyakorlókert rendszeres művelésével is elősegítjük, hogy a gyermekek fogyasszanak minél több 
gyümölcsöt, zöldséget. 
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Az óvodapedagógus és a gyermek igényessége terjedjen ki az esztétikus terítésre. A gyermekek ismerjék meg és 
sajátítsák el a kulturált étkezés szokásait, tanulják meg a kulturált étkezést, az evőeszközök - nagycsoportra a kés, 
villa - helyes használatát is sajátítsák el. Váljon természetessé az étkezés előtti és utáni hálaadó imádság. 

 
A testápolás - tisztálkodás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, 
szükség szerinti tisztálkodásukat és tisztaságigényük kialakulását szolgálja. Törekszünk a családi és óvodai 
gondozás, szokások összehangolására, a gyermekkel való bensőséges kapcsolat kialakítására, hogy az 
óvodapedagógusi modell személyes értékké váljék. 
Megteremtjük a hajápoláshoz, fogmosáshoz, a WC használatához a feltételeket úgy, hogy a gyermekek 
fokozatosan, önállóan és a tumultus elkerülésével, kellő intimitással végezhessék ezeket a tevékenységeket.  
 
A mozgás nemcsak a gyermek szervezetére, egész személyiségének fejlődésére pozitív hatással van, ezért nem 
korlátozódik a testnevelés foglalkozásokra, hanem az egész napi tevékenységéhez szervesen illeszkedik. Mivel az 
óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a 
mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, ezért sokszínű, változatos és örömteli mozgásos játékokkal 
igyekszünk segíteni, mert ezek hozzájárulnak a tanulási képességek, kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez, 
biztosítják a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatását. 

A mindennapos szabad mozgás során – teremben és udvaron egyaránt – egyénileg gyakorolhatják a természetes 
nagymozgásokat, mozgáselemeket, a finommotorikát fejlesztő, a testtartást javító és egyéb prevenciós játékokat, 
gyakorlatokat, továbbá a légzéstechnika, a mindennapi levegőzés (télen is), séták, kirándulások szervezését.  
Mindezzel fejlesztjük az általános testi képességeket, a téri tájékozódást, a testséma kialakulását, elősegítjük a 
koordinált mozgást, biztosítjuk az egészségmegőrzést és a prevenciót. 
 
E mellett fontosnak tartjuk a mindennapos frissítő testnevelést. A mindennapos testnevelés, testmozgás 
egészségpedagógiai célja a testedzés mellett a mozgás megszerettetése, a közös mozgás által kiváltott öröm 
átélése.  
Megalapozzuk a gyermek mozgáskultúráját, fejlesztjük motoros képességeit. A sikeresen elvégzett mozgásos 
feladat növeli hatékonyságérzetüket, Az összpontosítással fokozzuk a figyelemkoncentrációt, a kitartást, az 
erőfeszítésekre való képességet, erősítjük a mozgás feletti önkontrollt. 
 
Az egészségfejlesztő testmozgás hatékony megvalósítása érdekében a csoport ill. az egyes gyermek 
mozgásigényének, a terhelhetőségének ismeretében kínáljuk a mozgáslehetőségeket, ismertetjük meg a mozgásos 
játékeszközök biztonságos használatát. 
 
A gyermeknek arra van szüksége, hogy saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen.  
A pihenés, az alvás nagy jelentőségű ebben a korban, ezért a helyes életritmus kialakítása első pillanattól kezdve 
elengedhetetlen.  
Ezt egyrészt a rugalmas napirenddel, másrészt egy adott intervallumban ismétlődő tevékenységek sorozatával 
alakítjuk ki: lefekhet reggel, ha korán érkezik, minden gyermek ugyan azon a helyen fekszik nap, mint nap; mindenkit 
betakarunk; ismert mesét mesélünk, vagy altatódalt, altató verset, a lefekvéshez kapcsolódó imát mondunk; a 
gyermekek a pihenéshez akár otthonról hozott „alvókát” is használhatnak. Toleráljuk, ha a nem alvó gyermekek 
csendben pihennek, nem zavarják társaikat. A pihenés fontos feltételei a szellőztetés, a nyugodt légkör megtermése. 
Egészségvédelem: a gyermek testi épségének védelme 
 
A gondozási, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása elősegíti a gyermekek 
egészségének megóvását: 

- hangsúlyos a környezet tisztántartása, portalanítás, fertőtlenítés, az időjárásnak megfelelő réteges 
öltözködés, folyamatos levegőcsere, minél több zöld növény ápolása, párásítás; 

- a napközben megbetegedett gyermeket az óvodapedagógus elkülönítve gondozza, amíg szülei az értesítés 
alapján meg nem érkeznek. Ezek a gyermekek fokozottabb gondozást, türelmet és figyelmet igényelnek.  

- A személyes higiénia betartása – külön törölköző, pohár, fésű, ágynemű, ruha stb. használata 
elengedhetetlen; 

- figyelünk a különleges betegségekre (reflux, asztma, allergia, stb.). 
- A védőnőkkel, való kapcsolattartással segítjük a betegségek megelőzését, a rendszeres szűrések 

lebonyolítását (látás, hallás, ortopédia, fogászat).   
- A balesetek megelőzése érdekében jelezzük az eszközök, használati tárgyak meghibásodását. 
-  Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük gyermekeinket.  
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A gyermek testi, lelki mentális egészségének fejlesztése 
 
Célunk, hogy elősegítsük a gyermek pszichés fejlődését, támogassuk a környezetéhez történő alkalmazkodását és 
ezzel is pozitív hatást gyakoroljunk személyiségének fejlődésére, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség 
kialakulásához vezető szerek fogyasztásának megakadályozása érdekében; a gyermekbántalmazás megelőzése.  

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

- kísérje figyelemmel a gyermekek egészségi állapotát, 
- tájékoztassa a szülőket az esetleges változásokról, 
- jelezze az óvoda orvosának, védőnőjének, 
- segítse a rendszeres (évente egyszeri) szűrések zökkenőmentes lebonyolítását (látás, hallás, ortopédiai, 

fogászati, logopédiai stb.), 
- folyamatosan kísérje figyelemmel a gyermekek mozgás tevékenységét, adjon sok pozitív megerősítést a 

gyermek énképének alakításához, a társak észlelésének megtanulásához, a kooperáció kialakításához, 
- a balesetek megelőzése érdekében jelezze az eszközök, használati tárgyak meghibásodását, 
- alakítsa ki a gyermekekben saját testi épségük és társaik testi épségének megőrzésének igényét; 
- a gyermek bántalmazásának vagy deviáns magatartásának észlelésekor esetmegbeszélést kezdeményez, 

 
A gyermekek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása 
Az óvodai környezet feltételei nagymértékben befolyásolják a gondozás hatékonyságát, a gyermekek egészséges 
életmódjának szintjén. A gyermekek számára nélkülözhetetlen az egészségügyi előírásoknak megfelelő, 
nyugalmat árasztó, balesetmentes, biztonságos, esztétikus környezet. A gyermekek testmagasságához illő 
asztalokat és székeket, megfelelő méretű ágyakat biztosítunk.  
Az öltözők berendezése, világítása, fűtése a gyermekek kényelmes öltözését, vetkőzését biztosítja, külön ruha-
cipőtartó polccal. 
A csoportszoba több funkciót tölt be: a játék, a különböző tevékenységek, az étkezés, pihenés színtere. Így 
naponta többször szükség van levegőcserére és fűtési idényben a folyamatos párologtatásra. A kuckók, sarkok 
létrehozása az intimitást, az egyéni tevékenységeket szolgálják. 
Az óvoda udvarának és gyakorlókertjének kialakítása a gyermekek tevékenységének sokféleségét szolgálják. 

 
Az óvodapedagógus feladata: 

- a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítása, 
- a környezet védelméhez és megóvásához szükséges szokások, a környezettudatos magatartás 

megalapozása, 
- az óvoda egyéb dokumentumaiban meghatározott védő, óvó, baleset megelőzési előírásainak betartása; a 

gyermekbalesetek megelőzése. 
 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 
- önállóan mosakodnak, törölköznek, figyelmeztetés nélkül szükség szerint tisztálkodnak, 
- belső igényükké válik a fogmosás és a fogápolási eszközök tisztántartása, 
- hajukat rendben tartják, 
-  teljes önállósággal végzik az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőjüknek tekintik 
- tudnak helyesen teríteni, a naposi feladatokat ellátni, 
- étkezéskor eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, annak megfelelően igényelnek, 
- az evőeszközöket megfelelően használják, gyakorolják a kulturált étkezés szabályait, 
- önállóan öltöznek-vetkőznek, cipőjüket befőzik-bekötik, becsatolják, ruhájukat ki-be gombolják, cipzárazzák, 
- tudják a zsebkendőt helyesen használni, 
- ruhájukat, ágyneműjüket hajtogatva teszik helyre, 
- maguk és környezetük rendjére ügyelnek, a körülöttük lévő rendetlenséget belső igény alapján megszüntetik, 

kialakulnak a környezettudatosság alapjai. 
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5.2.2. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  
 

Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt. Ezért alapvető feladat a 
kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkör megteremtése. A tárgyi feltételeken túl óriási felelőssége 
van az óvodapedagógusnak, hiszen az ő példáján keresztül tanulják meg a gyermekek a társas viselkedés normáit.  
Keresztyén óvodában az óvodapedagógus hite, elhivatottsága semmivel nem pótolható érték. Az óvodapedagógus 
megerősítő-elfogadó magatartása az egyik biztosítéka a kiegyensúlyozott gyermeki magatartás kialakításának. 
Keresztyén nevelésünkkel biztosítjuk, hogy a gyermeket állandó értékrend vegye körül. 
Az óvodapedagógus/ dajka – gyermek kapcsolatában ki kell alakítani a pozitív attitűdöt a szereteten és kötődésen 
alapuló együttműködést. E szoros érzelmi kapcsolat a beszoktatással kezdődik, melynek nélkülözhetetlen eleme az 
empátiakészség, valamint a pozitív élmények. 

 
Kiemelten kezeljük: 

- a keresztyén szellemiség napi közvetítését, 
- keresztyén ünnepeink méltó megünneplését, átélését, az együtt ünneplést, 
- a születésnapokat, 
- a jeles napokat (népszokással, természetóvással összefüggően), 
- a közös készülődéseket, 
- a hagyományőrző életmód szokásőrző napjai (betakarítás, határjárás, stb.). 

 
A gyermek-gyermek kapcsolat során alakulnak ki az alkalmazkodás, a társas kapcsolat erkölcsi normái, az érzelmi 
alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció. A gyermekeket arra neveljük, hogy megértsék az emberek, társaik 
különbözőségét. 
Az életkori sajátosságokat tükröző társas együttélés és az „én - kép” alakulása folyamatos fejlődésen megy 
keresztül: 

- mások akaratának tudomásul vétele, 
- konfliktushelyzetek kivédése, megoldása, 
- a csoportban kialakult helyzet reális felmérése. 

A gyermekek érzelemi intelligenciáját három fő szintéren fejleszthetjük: 
- szociális érzelmek (együttérzés, bizalom, segítőkészség, bánat, örömszerzés ) 
- esztétikai érzelmek (szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való igény és képesség 

fejlesztése), 
- erkölcsi érzelmek (igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, felelősség, igazmondás) 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 
Mindezek megvalósításához elengedhetetlen a jól kidolgozott napirend, szokás és szabályrendszer kialakítása. Az 
értelmes fegyelem, a közösségben megélt örömök és a csoportban szerzett közös élmények gördülékennyé teszik a 
napot.  
Az interakciók (párbeszéd, játék) közben a gyermek éntudata erősödik, szociális érzékenysége pozitívan változik. 
Fontos, hogy a gyermekek tudják milyen magatartást várunk el tőlük az adott helyzetben. 
Ismerniük kell, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ennek eldöntésében zsinórmértékünk a Szentírás.  
Az iskolai beilleszkedést segítjük a pozitív énkép, önbizalom, önfegyelem, önállóság, szabálytudat, kommunikáció, 
együttműködés, segítőkészség segítőkészség, formálásával, a szándékos tanulás iránti pozitív attitűd 
megalapozásával. 

 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- a gyermek szabadon, gátlásoktól mentesen, biztonságosan gyakorolja a társas együttélés szabályait, 
- kapcsolataikban (felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek) váljanak kooperációra alkalmassá, 
- tudjanak a jó és rossz között különbséget tenni, ennek mércéje legyen a  megismert Bibliai történetekben 

rejlő értékek, 
- ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a hazaszeretet, a szülőföldhöz, a hagyományokhoz való 

kötődés alapja, 
- legyenek képesek erőszakmentesen megoldani a konfliktushelyzeteket, 
- érzékeljék az alá-fölérendeltségi viszonyokat, tudják azokat elfogadni is, 
- igyekezzenek legyőzni az előttük álló akadályokat, 
- érzelmileg álljanak készen egy új közösségi forma elvárásainak teljesítésére. 

 
A szocializáció eredménye a gyermek magatartásában az egyezkedés, a meggyőződés, megegyezésre való 
törekvés. 
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5.2.3. Az anyanyelvi, értelmi nevelés megvalósulása  
 

Célunk:  
a gyermekek értsék a beszédet és szeressenek beszélni. 

 
Az anyanyelv használata az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, része a nevelés teljes folyamatának. A 
beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb eszköze. A beszéd 
által erősödik a gyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak ismeretei. Fontos, hogy az 
életkori sajátosságokat figyelembe véve a beszédértésük, kifejező készségük (szókincs), kommunikációs készségük 
gazdagodjon.  
Az óvodába lépéstől kezdve építünk a gyermek természetes kíváncsiságára, meglévő tapasztalataira, élményeire, 
egyéni érdeklődésére. Ehhez változatos tevékenységeket biztosítunk. Fontosak a meghitt beszélgetések, amelyek 
erősítik a gyermek aktív kommunikációját. Segítsük elő, hogy érzelmeiket, érzéseiket és gondolataikat szóval, 
mozgással illetve vizuális eszközökkel kifejezhessék. A motiváltság elősegíti a tanulási folyamatokat. 
A mindennapos tevékenységek sorozatán keresztül egyénileg, a gyermek fejlettségének függvényében fejlesztjük 
kognitív képességeit. 
Ennek elősegítése érdekében szükséges: 

- játékos helyzetek, tanulási alkalmak teremtése, amelyek fejlettségi szintjüknek megfelelően kötik le a 
gyermekek érdeklődését, aktív szellemi energiáját, 

- a modell kommunikációs környezet megteremtése, az anyanyelv helyes közvetítése, 
- olyan élményszerzési lehetőség, amelyben a gyermekek: látással, tapintással, hallással, érzelmekkel és 

fordulatokkal, verbális és nonverbális módon szereznek tapasztalatokat, s így válik a tanulás élménnyé, teljes 
személyiséget aktivizáló folyamattá, 

- olyan attitűdök, motiváció és természetes tudás kialakítása, amelyek képessé teszik a gyermeket váratlan 
vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt, lelnek a kihívások legyőzésében, az 
önfejlesztő tanulásban, 

- hogy az ismeretek ne egymástól elszigetelten jelenjenek meg, mivel a gyermek világlátása komplex, 
- időt és lehetőséget teremteni az együttműködésre, próbálkozásra, gyakorlásra, tévedésre, és az elhibázott 

dolgok újrakezdésére! 
 

Keresztyén nevelésünk szellemisége, mint ahogy az értelem fejlesztés, az óvoda egész napját áthatja. A 
játékszituációban jelentkező helyzeteket, a természeti jelenségek észrevetetését, az étkezéshez és a lefekvéshez 
kapcsolódó imát, a hiányzó gyermekért való könyörgést, a szülők várását éppen úgy át kell hatnia. 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- legyen önálló gondolata és tudjon dönteni különböző helyzetekben, 
-  ismerje fel a problémákat, kreatív módon oldja is meg, 
- aktívan vegyen részt a különböző tevékenységekben, 
- a szerzett ismereteket legyen képes megfelelő formában rendszerezni, gyakorlatban alkalmazni és közölni 

azokat, 
- a hibákat vegye észre, rávezetéssel vagy önállóan tudja azokat kijavítani; 
- rendelkezzen a saját szintjén megfelelő pozitív „én - képpel”; 
- ismerje a Bibliai történeteket, azok tanulságait. 

 
 
 

5.3. Néphagyományőrzés  
 

Az óvodában folyó nevelésünket olyan szemléletmód szabályozza, amely tekintettel van a gyermekek egyéni 
fejlettségére és alkalmas arra, hogy kialakítsa az együttéléshez szükséges szokásokat. Ezt a szemléletmódot a 
néphagyományok ápolásával is erősítjük. 
 
Célunk:   
a múlt értékeinek átörökítése, éltetése. 

 
A néphagyományőrzés keretét a kompetencia alapú óvodai programcsomag tématerv javaslatait felhasználjuk. 
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A néphagyományőrző tevékenységek tartalma 
- Játékidőben a természetes anyagok közelsége motiválja a gyermekeket. A gyermek kíváncsiságából 

fakadóan nyúlhat a természetes anyagokhoz: az agyaghoz, gyapjúhoz, fonalhoz. Az anyagok állandó 
jelenléte cselekvésre készteti, fejleszti az alkotóképességét. Az elkészült tárgyak népi gyermekjátékszerek 
tovább motiválják a tevékenységét, gazdagítják a játékát, alkotásra kész emberré teszik.  

- A mindennapok tevékenységeiben jó alkalom nyílik a beszélgetésre, a népmesék, mondókák, dalok 
felidézésére. A népszokásokhoz fűzött, az óvodapedagógus által elmesélt történetek hatást gyakorolnak 
erkölcsi ítéleteik alakulására, magatartáskultúrájukra, viselkedésmódjukra. 

- A hagyományos udvari játékok a hagyományőrző tevékenységekkel bővülnek. A természetes anyagokkal 
való műveletek mellett a dalos játékok, a népi sportjátékok játszására is sor kerülhet. A dalos játékok a zenei 
fejlesztésben és az érzelmi nevelésben, a népi sportjátékok az állóképesség, az egészséges küzdőszellem 
alakításában kapnak fontos szerepet. 

- Az óvoda udvara, környéke, a séták, a kirándulások, jó lehetőséget adnak a természet, a környezet 
megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó népi időjóslások felidézésére. A gyermekeket a 
közösen átélt élmények a környezetükhöz kötik, amelynek védelmezőivé válhatnak. 

- A szülőföld szépségének megláttatása, a környezet alakítása, amelyben a gyermek közvetlenül részt vesz, 
alakítja vizuális látásmódját. Ez az alap, melyre a gyermekek művészetre nevelése épül. 

- A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek be a gyermek 
ízlésvilágába. Zenei, irodalmi és vizuális nevelése is e „gyökerekből” táplálkozik, amelynek anyaga a 
népművészet értékes és szép alkotásai. 

- A mindennapi élet tevékenységei és a jeles napok a néphagyományokban szorosan összetartoznak. 

- Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbek lesznek a hétköznapok, és fel lehet kelteni a 
gyermekek érdeklődését az egyházi, és az úgynevezett „zászlós ünnepek” iránt is. 

- A névnapok közül elsősorban azok váltak jeles napokká, amelyekhez történelmi események, természeti 
megfigyelések és bizonyos munkafolyamatok kapcsolódtak. 

 
 

Az óvodapedagógus feladata: 
- Óvodapedagógusaink a néprajzi ismereteiket állandóan bővítik, összegyűjtik szűkebb környezetük 

hagyományait, melyben a családok segítségét is igénybe veszik. 

- Kézműves délutánokat szervezünk: Mihály nap, advent, farsang, húsvét alkalmával, a családok 
együttműködő részvételével. Mindezekkel mélyítjük a hagyományokhoz való kötődést, melyet együttesen 
átélhetnek, önmaguk számára újrateremthetnek. 

 
A hagyományőrzés személyiségfejlesztő hatása: 
A néphagyományőrző szellemben nevelkedett gyermek alkotó kölcsönhatásban él a természettel, ráérez arra, hogy 
a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás örömeit, a múlt értékeit, a környezetért érzett felelősséget. 
Érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá válik. Alapozódik benne a környezetés a haza iránti szeretet 
érzése. 
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6. Óvodai életünk tevékenységi formái 
 
6.1.  Játék 
 
A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb 
eszköze. A gyermek elemi pszichikus szükséglete, mindennapos, önkéntes, önmagáért való szabad, élményeken 
alapuló, tájékozodó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiségét fejlesztő örömforrás. 
 
A gyermek több síkon, így érzékeléssel, észleléssel, mozgással, emocionálisan és intellektuálisan tapasztalja meg 
az őt körülvevő világot. A benyomásait személyiségén átszűrve, játékban spontán adja vissza. Az általunk biztosított 
ösztönző környezetben  formálódik a gyermeki pszichikum valamennyi funkciója, ejlődik megismerő képessége, 
kézügyessége, kreativitása, motorikuma, mozgása, testi erőnléte, képzelő ereje, nyelvi kommunikációja, értelme, 
gondolkodása. Gazdagodik ismerete, tapasztalata, érdeklődési köre, integrálja a külső és belső világot.  
Az óvodapedagógus jelenléte lehetővé teszi, hogy kialakuljon az élményszerű, elmélyült játék, hogy a gyermek 
megtanulja a társakhoz való alkalmazkodást, az érzelmi odafordulást, a közösségi élet alapformáit, gyakorolja a 
keresztyén erkölcs jellemzőit.  
 
Célunk: 

- A belülről indított és vezérelt játéktevékenységgel a gyermekek szabad képzettársításának elősegítése.  
- Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok, élmények többszöri átélésével a gyermekek egyéni 

vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása.  
- A játék legyen a minél sokrétűbb tájékozódás tevékenysége. 

 
Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek megteremtése: 

a) élményszerzési lehetőségek biztosítása, 
b) többfajta játékhoz megfelelő hely biztosítása, 
c) elegendő, zavartalan összefüggő játékidő biztosítása, 
d) a játék tartalmának megfelelő anyagok, eszköz biztosítása, 
e) biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag légkör biztosítása, 
f) az óvodapedagógus anyanyelvi nevelési feladata a szabad játékban.  

 
a) Élményszerzési lehetőségek biztosítása 
A gyermek játékának tartalma mindig összefügg az általa átélt élményekkel, azok alkalmával szerzett 
tapasztalatokkal. A szeretetet, megértést, igazságosságot, alkalmazkodást, rendet, az átélt pozitív vagy negatív 
élményeket dolgozza fel a gyermek a játékában. 
A megváltozott társadalmi viszonyok miatt a gyermekek családból hozott élményei erősen különböznek. Ezek az 
egyéni tapasztalatok az óvodában, a közös játékban megelevenednek, új közös játék forrásává válnak. 
Az óvodán kívül és belül közösen átélt élmények: séták, kirándulások, kulturális programok alkalmával is 
szerezzenek tapasztalatokat a gyermekek. Ezek majdan egyedi módon gazdagítják a játék tartalmát, kihatnak az 
óvodán kívüli játékéletre is. 
Az agresszió keltette feszültségoldás, a negatív élmények feldolgozása, az óvodapedagógustól kellő tapintatot 
igényel. Engedjük ezek kijátszását, de úgy, hogy a többi gyermeknek védelmet nyújtunk velük szemben. 
A bibliai történetek megismerése során gyakran azonosulnak a szereplőkkel és átélik újra a „szeretet győzelmét”. A 
keresztyén szellemiség kialakulásához szükséges élményszerző átélést igyekszünk biztosítani. 

 
b) Többfajta játékhoz megfelelő hely biztosítása 
Az óvodai játék színtere: a csoportszoba és az óvoda udvara. Az óvodapedagógusok minden esetben sajátos 
körülményeket teremtenek a gyermekek életkorának és tevékenységének megfelelően: a gyakorló játékokhoz (pl. 
mozgásos játék), a szerep-, és szimbolikus játékokhoz (dramatikus játék, bábozás), konstruáló és a 
szabályjátékokhoz állandó illetve ideiglenes játszóhelyet létesítünk. Emellett a gyermekek önállóan, akár a bútorok 
mozgatásával is kialakíthatják a nekik megfelelő körülményeket. Fontos szempont, hogy egymást ne zavarják. A 
gyakorló játékokhoz bővebb helyet, a szerepjátékokhoz, a  szimbolikus játékokhoz több, kisebb zugot biztosítunk. Az 
építés, barkácsolás védett helyen zajlik, hogy a gyermekek igénye szerint akár több napon át folytatódhasson, és ne 
legyen balesetveszély forrása. A bábozás eszközeit, a meséhez, a szerep-, és szimbolikus játékhoz szükséges 
kellékes kosarat elérhető helyen tároljuk. 
Az udvaron biztosítottak a nagymozgásos, labda-, énekes-, szerep-, és szimbolikus játék térbeli feltételei, valamint 
az időjárásnak megfelelően vizuális tevékenységhez, az építéshez és konstruáló játékhoz is biztosítjuk a teret.  
Az óvodapedagógus segítse a gyermeket elképzeléseinek megvalósításában, a komplex játékok kibontakozásában 
és biztosítsa a szükséges területet. 
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c)                Elegendő, zavartalan, összefüggő játékidő biztosítása 
Az óvoda nyitvatartási idejében folyamatos, rugalmas napirenddel érvényesítjük a szabad játék túlsúlyát más 
tevékenységekkel szemben. A gyermekek egybefüggően, a játékok elrakása nélkül több órán keresztül 
játszhatnak. 
A legkisebbek az étkezés, alvás, tisztálkodás, öltözés kivételével egész nap játszanak.  
A nagyobbak számára az elkezdett játéktevékenység több napon át tarthat, különösen akkor, ha az eszköz 
barkácsolással készül, vagy a játéktéma még nem merült ki. A játékot az érdeklődés tartja fenn, ezért ideje nem 
behatárolható. 
Az óvodapedagógus támogatja a gyermeki törekvéseket, hogy a játék gazdag, tartalmas, sokrétű és hosszantartó 
lehessen. 
A nevelési év folyamán minden lehetőséget kihasználunk az udvaron tartózkodásra. Az udvari játékidőt, a téli 
időszak kivételével, a lehető leghosszabbra nyújtjuk.  

 
d) A játék tartalmának megfelelő anyagok, eszközök biztosítása 
A jó eszköz motiválja a cselekvést, kibontakoztatja a fantáziát, a játék során életre kel, emóciókkal itatódik át és 
annak szerves részévé válik. A világ szimbolikus újrateremtésére ösztönöz. Minden gyermek számára, az ő adott 
fejlettségi szintjén gondoskodjunk a különféle 
játékhoz szükséges félkész- kész, alkotásra, cselekvésre inspiráló anyagokról, eszközről, játékszerről. Szükség van 
a környezetünkben és a természetben megtalálható kellékekre, melyek a gyermek szimbolizmusát, kreativitását, a 
környezetből vett élmények megelevenítését, érzelmi kötődését teszik lehetővé. 
A kisebb korosztály számára több, egyforma eszközt biztosítunk. A szerepjáték, a szimbolikus játék eszközkészlete 
mellett gondoskodunk képességfejlesztő játékokról, valamint a bábozás, dramatizálás kellékeiről is. 
A gyermekek – a szokások betartása közben – éljék át az eszközök megosztásának élményét. 
A rajzolásnak, festésnek, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak is meg van az állandó helye. Az ehhez szükséges 
kellékek, anyagok, eszközök mindegyik játékidőben a gyermekek rendelkezésére állnak. 
A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért arra ösztönözzük őket, hogy minél több 
nagymozgásos tevékenységet folytassanak. Az időjárás függvényében segítjük az udvari szerepjátékok, szimbolikus 
játékok kibontakozását, biztosítjuk a népi játékok, ügyességi és sportjátékok, valamint a vizuális tevékenységek 
feltételeit. 

 
e) Biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag légkör biztosítása 
A családban a szülő, az óvodában az óvodapedagógus a gyermek első igazi játszótársa. Olyan tulajdonságokkal 
rendelkezzék, ami által utánozható mintát ad a játékban a gyermek számára. Fogadja el és szeresse a gyermeket, 
mély empátiás készséggel, toleranciával, pedagógiai érzékenységgel, kritikai érzékkel, következetességgel és 
játékossággal bírjon. 
Óvodánkban derűs, szeretetteljes, biztonságot nyújtó, alkotó légkört alakítunk ki, melyet tovább fokozunk a kellő 
időben nyújtott segítséggel, megerősítéssel, ötlettel. Figyelünk és reagálunk a gyermekek spontán szerzett 
élményeire, segítjük a tapasztalatok beépítését. 
Kezdeményezzük, segítjük a játékot, ha elakad. Támogatjuk a gyermekek közötti baráti kapcsolatok alakulását. A 
játékban is építünk a gyermek egyéni képességeire.  
Tiszteletben tartjuk a gyermeki játékot, engedjük, hogy a gyermekek szabadon szervezhessék a helyét, eszközét, 
társaikat önállóan választhassák meg. Nyugodt játék esetén hagyjuk, hogy a gyermekek szabadon 
tevékenykedjenek, ilyenkor a játék szemlélője, követője maradunk.  
A nyugodt játék érdekében stabil szokás- és normarendszert alakítunk ki. A csoportban csak annyii szabályt 
vezetünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör fenntartását, az alkotó cselekvést, a sokféle manipulációt, az 
elképzelések valóra váltását. 
 
Játéksegítő, játékirányító metódusok alkalmazása 
A játéksegítő metódusaink szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játéka esetében, vagy ha érezhető, hogy a 
gyermekek problémamegoldóak, irányításunk játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni. 
A kiscsoportosok esetében - ha szükség van rá - játékot kezdeményező, modellnyújtó játszótársak is vagyunk. 
Ebben a játékhelyzetben is támogatók, engedők és elfogadók vagyunk. 
Segítünk azok játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények. Beavatkozunk a játékba, ha a gyermekek durvák 
egymáshoz, vagy ha veszélyeztetik egymás épségét, nyugodt játékát. 
A játék folyamatában tudatos jelenlétünkkel szükség szerint alkalmazzuk az együttjátszást, az indirekt, a reflektív 
(visszaható), játéktámogató magatartást.  
A játékirányítás közben is gyakoroljuk az egyéni bánásmódot, a differenciált fejlesztést.  
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Segítjük a nemi identitás fejlődését (a fiúk óvó-védő késztetéseiből, a csoporton belüli társas pozíciók elfoglalásából 
adódó harcias szellemű játékait elfogadjuk ésszerű határokkal, a lányok anyáskodó, gondoskodó, aktívan 
kommunikáló hajlamait támogatjuk).  
 
f)             Az óvodapedagógus anyanyelvi nevelési feladata a szabad játékban  
A sajátos kommunikációs stílus, nyelvi formák gazdagítása; beszédkedv, közlésvágy motiválása, meghallgatni 
tudásra szoktatás, a komoly figyelem kifejezése, érdeklődő „odafordulás a gyermeki közlések iránt; hiteles, (verbális 
és metakommunikációs) válaszadás a kérdésekre; a gyermeki üzenetek dekódolása, egyedi jelrendszerének 
megértése; játszótársként nyelvi kifejezésmód – modell adása. 
A szókincs gazdagítása: új szavak, szófajok bevezetése; különböző igeidők, ragozás alkalmazása; fogalmak 
megértésének segítése; magyaros mondatalkotás erősítése (jelzős szerkezetek); a kontextusos beszéd 
kialakulásának segítése. 

 
A 3 – 6 – 7 éves korban megjelenő játékfajták, azok tartalmának, minőségének alakítása, a gyermekek 
egyéni sajátosságaihoz igazodva 
 
 
Játékformák:  

- Gyakorlójáték 
- Szerepjáték, szimbolikus játék: színlelő-, szerep-, fantázia játék, bábozás, dramatizálás, alkotójáték, 

barkácsolás. 
- Szabályjáték 

 
A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a fajta manipulálás, amely a eszközök 
rakosgatásában érhető utól, vagyis a gyakorló játék. Ezért lehetőséget biztosítunk az gyermekeknek arra, hogy 
megismerjék az eszközök, tárgyak különböző tulajdonságait, mert a véletlen cselekvéshez kapcsolódó „AHÁ” sokféle 
felfedezési lehetőséget tartogat számukra. Ezzel az örömérzéssel adunk alapot a cselekvés többszöri 
megismétléséhez, amely szinte ritmikusan jelentkezik. Ezekkel a tevékenységekkel fejlesztjük a szem – kéz 
koordinációt, kezesség – szemesség kialakulását, hatnak a laterális dominancia kialakulására. 
Az udvaron is biztosítjuk a gyakorló játék lehetőségét. Erre legalkalmasabb a homok, víz, kavics és olyan kisebb-
nagyobb tárgy, amelyet a gyermek saját szabályai szerint rakosgat. 
 
Segítjük a gyermekek játékát továbbfejlődni. Már a legkisebbeknél is megjelenik a szerepjáték, a szimbolikus 
játék. Szervezünk, és szerepeket vállalunk, hogy a különböző szerepek megformálása minta legyen a közös 
cselekvésekhez. A kicsik játékában teret kap a feltételek biztosítása, a papás-mamás játék, a fodrászos, orvosos, 
kalauzos játék, ezek mindegyike egyszerű mozzanatokat jelenít meg együttlét, együttmozgás formájában. A 
gyermekek szerepvállalását segítjük, hogy a szimbólumok, a „mintha” helyzetek minél gyakrabban 
megjelenhessenek. 
 
A rendszeres, többször ismétlődő meseélménnyel ösztönözzük őket a dramatikus játékra, bábozásra. A mesék 
megelevenítésében résztvevők vagyunk, modellt adunk egy-egy szereplő megformálásához. Kezdetben minél több 
kelléket használunk a képzeleti képek megjelenítéséhez, illetve a beleélő képesség, önkifejezés fokozása 
érdekében. 
A drámajáték eszközeivel a gyermekek magasabb rendű érzelmeinek kibontakoztatását, gazdag 
személyiségfejlesztő hatását képviseljük. A drámajáték fajtáit alkalmazzuk a gyermekek társas kapcsolatainak 
alakításában, a fantáziavilág megélésével a kreatív, alkalmazkodó attitűd fejlesztésében, a szorongások feloldódnak, 
az egyén sikere közös élménnyé válik. A váratlan események, helyzetek megélése során a gyermekek saját 
határaikat bemérhetik, ezzel fejlesztjük önismeretüket. 
 
A bábozás először előadásunkkal jelenik meg. Van a csoportnak kedvenc bábja, akinek szívesen elmondják 
sikereiket, örömüket, bánatukat. Ezt a bábot is a többi közé helyezzük, a gyermekek játszhatnak vele, tapogatják, 
megszeretik. 
 
Arra törekszünk, hogy a gyermek a konstrukciós játékában minél gyakrabban élje át az „én készítettem” alkotás 
örömét, mely eredményezi a sokféle formájú játékelemből kialakított forma-, szín-, térvariált gazdagságot. 
A konstrukciós játékhoz kapcsolva is megjelenítjük a barkácsolást, elsősorban az általunk barkácsolt kellékek 
készítésével, amit a gyermekek aktív bevonásával hozunk létre.  
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Olyan nyugalmas udvarrészt biztosítunk, ahol szabadon kezdeményezhetik az egyszerű szabályokhoz kötött népi 
játékokat, énekes játékokat, ügyességi játékokat. Felajánlunk szabályjátékot, amit a gyermekek könnyen 
betarthatnak és szívesen, önállóan is kezdeményezhetnek. 
A szülők, a gyermekek bevonásával is barkácsolunk különböző típusú bábokat, hogy együttes, cselekvő 
megjelenítésre ösztönözzük őket. 
A szerepjátékot, a szimbolikus játékot és a dramatikus játékot a gyermekek készítik építő, konstrukciós játékkal. 
Később bonyolultabb formákat, tárgyakat, alkotásokat hoznak létre. 
 
A játék és a matematika összefüggése: 
A játék során adódó lehetőségek kihasználjuk a matematikai kompetenciák megszerzésére, fejlesztésére. 
A matematikai ismeretek megalapozásában, megszerettetésében nagy szerepe van a játéknak, a játékba való 
beépítésnek. A matematikai témák feldolgozásához az építő, a társasjátékokat, és szabályjátékokat alkalmazunk. 
Konstrukciós játék, építő játék: válogatás, csoportosítás, tulajdonságok szerinti számlálás, sorakoztatás, párosítás, 
irányok, relációk gyakorlása. 
Mozgásos játékok: több – kevesebb, számlálás, sorakozás, soralkotás, hosszabb- rövidebb, magasabb-
alacsonyabb, gyorsabb-lassúbb. 
Udvari játék: térfogatmérés, alatta-fölötte, magasabb-alacsonyabb 
Szerep-, és szimbolikus játék: kicsi-nagy, öreg - fiatal 
Szabályjáték: több-kevesebb, kívül-belül, nyitott-zárt vonalak, egyenes, görbe. 
 
Az óvodapedagógus által kezdeményezett játék jellemzői: 

- helyét, tartalmát, eszközeit tervezi, lebonyolítását szervezi, de a napi gyakorlatban a gyermekek reakcióihoz, 
jelzéseihez igazítja a tényleges megvalósítást, 

- akkor a legeredményesebb és a legérdekesebb, ha komplex módon, több nevelési területhez kapcsolódó 
tartalmat hordoz,  

 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- társaik iránt pozitív megnyilvánulásaik alakulnak ki, 
- önállóan kezdeményeznek, vagy bekapcsolódnak a közös játéktevékenységekbe, 
- játékszabályokat állítanak fel és tartanak be, vagy bekapcsolódnak a közös játéktevékenységekbe, 
- erőfeszítéseket tesznek mozgásos ügyességet igénylő játékokban, 
- képesek végighallgatni, elfogadni társaik javaslatait is, 
- képesek lemondani egy-egy eszközről, 
- nyugodt tevékenységekhez önállóan megkeresik a helyet, az eszközöket, 
- kedvezőtlen szerepeket is tudnak vállalni, 
- kudarcélményt is tudnak elviselni; 
- a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, elmehetnek vagy visszatérhetnek a tevékenységbe. 

 
6.2. A külső világ tevékeny megismerése  

 
Célunk: 

- A közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése, a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a 
természeti, társadalmi, tárgyi világ értékei iránt.  

- A gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek (mozgásos, érzékszervi) az őket körülvevő természeti és 
társadalmi környezetből életkoruknak megfelelő szinten. 

- A környezet megismerése közben Isten csodálatos teremtése szépségeinek megszerettetése. 
- A szülőföld, az itt élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, a keresztyén értékekkel egyező 

néphagyományok és szokások, a családi-, a tárgyi kultúra értékeinek megszerettetése, védelme. 
- Biztonsággal igazodjanak el környezetükben, érezve azt a felelősséget, hogy a természet és a környezet 

megóvásában nekik is fontos feladatuk van. 
 

A természeti környezet megismertetése: 
Az élő természet szépségének, esztétikumának, ökológiai összefüggésének megismertetése során szem előtt tartjuk 
az óvodáskorú gyermek érzelmi dominanciáját, aktivitását és érdeklődését. A megismerés folyamatában különösen a 
meglévő és az óvodában megszerezhető  élményekre és a tapasztalatszerzésre építünk.  
A természetes környezetben való megfigyelés során felismerik, hogy a teremtett világnak sokféle segítségre van 
szüksége a fennmaradáshoz. E közben megtapasztalják Isten tulajdonságait: teremtő Úr, bölcsen alkotó, gondviselő, 
szerető Atya stb. 
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A tapasztalatszerzés közvetlen és tágabb – valódi – környezetükben történik: a csoportszobában, udvarunkon, 

városunkban, városon kívül. 

A kerti munka megkedveltetése is hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Ezen tevékenységek közben is (ásás, 
gereblyézés, kapálás, magvetés, ültetés, locsolás) lehetőség nyílik a bőséges tapasztalatszerzésre. 
Ismereteket szerezhetnek: 

- növényekről, állatokról, 
- évszakokról, időjárásról. 

Megemlékezünk: az Állatok napjáról (október 4.), a Víz világnapjáról (március 22.) a Föld napjáról (ápr. 22.), a 

Madarak és Fák napjáról (május 10.).  

Megtanítjuk őket szépnek látni, értékelni és megbecsülni a természetet. A természetvédelem, környezetvédelem 
hitünkből fakadó feladatunk. A „globálisan gondolkodni- lokálisan cselekedni” alapelv érvényesülését és szokássá 
válását megalapozzuk. 

 
A társadalmi környezet megismertetése: 
A gyermekhez legközelebb álló közösség a család. A gyermekeknek segítünk abban, hogy a családi környezet zárt 
világából kikerülve, az óvodában, új környezetükbe beilleszkedhessenek. 
 
Fontos tehát, hogy: 

- megismerjék, kötődjenek, biztonságban mozogjanak az őket körülvevő társadalmi környezetben, 
- a családról egészséges kép alakuljon ki bennük, tudatosodjon a családtagok egymáshoz főződő viszonya, a 

gyermekek tiszteletadása szüleik felé, 
- ismerjék meg óvodájukat (különböző helyiségeket és azok rendeltetését), 
- tudják csoporttársaik nevét, jelét, az óvodában dolgozó munkatársak nevét, 
- aktívan alakítsák környezetüket, érezve, hogy annak szépítése esztétikai hatással bír, 
- alakuljon ki bennük az érték féltése, megóvása, 
- ismerjék a viselkedés szabályait, a közösségi élet szabályait, 
- tudják a hét napjait, ismerjék a napszakokat és az évszakokat, 
- ismerjék a közlekedési eszközöket, az alapszabályokat, 
- találkozzanak saját fejlődésük jellemzőivel (növekedés, érés stb.) 
- ismerjék az őket körülvevő környezeti világot és a szolgáltatásokat pl.: templomunkat, a lelkipásztor 

munkáját, orvosi rendelőt, a doktor munkáját, fodrászatot, péket, iskolát, bölcsödét, piacot, stb. 
 
Az óvodapedagógus feladata, hogy: 

- tanítsa meg a gyermeket rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire, - nevelje őket azok megbecsülésére 
- minél több alkalmat biztosítson az élményszerző megtapasztalásra, 
- láttassa meg a gyermekekkel, hogy amit Isten teremtett az jó és szép, ébressze fel a gyermekekben a 

feladattudatot, 
- biztosítson elegendő alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és 

ismeretszerzésre, 
- biztosítsa a tartós, változatos, biztonságos tárgyakat, melyeket önállóan használhatnak, 
- a nyugalom érdekében fokozatosan segítse az óvatosságot igénylő cselekvések és tárgyak helyének 

szokásszintű, önálló megválasztását, 
- segítse elő a képességfejlesztést: a verbális kifejezőképesség fejlesztését és a problémamegoldó 

gondolkodást, 
- figyeljen a matematikai vonatkozásokra, 
- érzékszervek cselekvéssel, való bekapcsolásával irányított ismeretszerzést, megtapasztalást nyújtson,  
- segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését a környezet alakításában. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermekek meg tudják mondani pontosan a lakcímüket, testvéreik nevét, szüleik nevét, foglalkozását, 
munkahelyét, óvodájuk nevét, 

- ismerik az évszakokat és jellegzetességeiket, tudják, hogy a növények fejlődés és az időjárás között 
összefüggés van, 

- önállóan gyakorolják a növénygondozás legegyszerűbb műveleteit, 
- meg tudják nevezni a napokat, felismerik a napszakokat, 
- az általuk ismert állatokat csoportosítják aszerint, hogy hol élnek, összehasonlítanak, ismerik a hasznukat, 
- ismerik a közlekedési eszközöket, gyakorlottak elemi közlekedési szabályok betartásában, 
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- megnevezik saját testrészeiket, érzékszerveiket, 
- ismerik a színeket, 
- ismerik a környezetükben működő intézmények rendeltetését, 
- részt vesznek elemi természetvédelmi tevékenységekben (egész éves madárvédelem); 
- környezetükben lévő matematikai összefüggéseket felismernek, matematikai fogalmaik alapszinten a 

számosság tekintetében kialakultak (10-ig számlálnak, összehasonlítanak mennyiség, nagyság, forma, szín 
szerint), 

- megkülönböztetnek irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat. 
 

A külső világ tevékeny megismerése és a matematika összefüggése: 
A gyermek a környezet megismerése során gyakran találkozik matematikai jelenségekkel. A változások észlelése, 
továbbgondolása és befolyásolása elképzelhetetlen matematikai alapismeretek nélkül. Az óvodapedagógus feladata, 
hogy kihasználjon minden spontán lehetőséget a gyermek fejlesztésére: 

- megfigyeltetésre, csoportosításra, halmazképzésre, 
- számlálásra, mennyiségi összefüggésekre, 
- irányok megkülönböztetésére, névutók használására, 
- hasonlításra, viszonyításra, logikus gondolkodásra, 
- térbeli formák érzékeltetésére. 

Az óvodapedagógus irányításával szerzett ismeretek formáját minden esetben a gyermek érettsége és az adott téma 
határozza meg. 

 
Matematikai ismeretek intenzív fejlesztése nagycsoportban: 
A matematikai nevelés a családi és az óvodai élet területén megjelenő tevékenységek, szituációk alkalmával 
folyamatosan történik. A gyermeki kíváncsiság, megismerési vágy, a kérdések megválaszolása, az előttünk lévő 
lehetőségek kihasználása során kell megalapozni a matematikai beállítódást, szemléletet. A természetes 
környezetben szerzett tapasztalatok, cselekedetek során lehetőségünk van matematikai összefüggések 
meglátására, számlálásra. 
Minden tevékenységbe, de elsősorban a külső világ tevékeny megismerésébe ágyazva közvetítjük a matematikát. 
Az 5-6-7 éves korban a gyermekek igénylik, hogy kisebb – nagyobb csoportokban irányított formában, kötelező 
módon is elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a matematikai részképességek, képességek, 
gondolkodási műveletek fejlesztéséhez: érzékelés, észlelés, megfigyelés, ok-okozati összefüggések megláttatása, 
probléma meglátás, megoldás képessége. 
Ebben a szakaszban az óvodapedagógusok feladata a meglévő ismeretek felmérése, a matematikai hiányosságok 
korrigálása. 
 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére a matematika területén: 

- relációk, névutók helyes használata, 
- térirányok helyes használata, tér-, sík- és mennyiségszemlélete megalapozott, 
- tárgyak, személyek, halmazok sorba rendezése megnevezett mennyiségű tulajdonságok alapján, 
- irányított összehasonlítások: játék a „leg”- ekkel, 
- szavakban történő összehasonlítás, becslések, az összefüggés fenn áll- e adott tárgyak, személyek, 

halmazok között, 
- mennyiségek összemérése tömegük szerint.  
- számlálásban két mennyiség összehasonlítása: melyik több, mennyivel több, különbség megállapítása, 
- semmi és az üres fogalmainak ismerete, 
- tő és sorszámnevek fogalmának ismerete, 
- melléknevek fokozatainak helyes használata, 
- ellentétek, ellentétpárok felismerése, logikus gondolkodás, 
- a környezet megismerése során szerzett matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek tevékenységben 

történő alkalmazása.   
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6.3.  Verselés, mesélés  
 

Az irodalmi nevelés, a mesélés és mondókázás sokféle tevékenységhez spontán kapcsolódik, így automatikusan a 
mindennapok szerves részét képezik.  
Az érzelmi intelligencia fejlesztésének alapvető eszköze a gyermekirodalom. 
 
Célunk:  

- A gyermekek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének segítése, a pozitív személyiségjegyeinek 
megalapozása elsősorban a népmesék és bibliai történetek segítségével. 

- A mesék, történetek mágikusságával, a csodás meseélményekkel, a versek zeneiségével, rímeinek 
csengésével, valamint a mesék feldolgozásával a gyermekeknek igazi irodalmi művészi élmény biztosítása. 

- A mindennapi meséléssel a mese megszerettetése. 
- A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás megalapozása. 
- Az irodalmi anyag megválasztásával, a multi- és interkulturális nevelés megvalósítása. 

 
Az óvodáskorú gyermekek fogékonyak az esztétikumra. A szeretet, a jóság, a gyűlölet, a nagyravágyás, szerénység, 
összefogás, részvét elvont fogalmait, az emberi érzések tükrében, konkrét belső képi formában ismerhetők meg. A 
tárgyi világot is megelevenítő a szigorú ok – okozati kapcsolatokat feloldó mágikus világkép, csodákkal és 
átváltozásokkal ráébreszti a gyermekeket a pszichikus realitásra. 
A népmesék, népköltészeti alkotások, magyar költők versei, elbeszélései által megismertetjük a népi kultúra kincseit. 
A ritmikus és humoros versek, népi mondókák, szólások, közmondások, nyelvtörők az anyanyelvi nevelés 
legfontosabb eszközei. Óvodánkban a népi-, a klasszikus- és a kortárs irodalmi műveknek valamint a kortárs 
keresztyén irodalomnak egyaránt helye van. 
Az irodalmi nevelés szerves része a bábozás és a dramatikus játék, amely lehetővé teszi, hogy újabb 
tapasztalatokra tegyenek szert a gyermekek a mesék, történetek eljátszásával, színházi élmények nyújtásával, 
dramatikus népszokások megismertetésével. 

 
 

Az óvodapedagógus feladatai: 
- meghitt körülmények biztosítása; minden csoportban mesesarkot alakítunk ki, ahol lehetőség nyílik a napi 

mesélésre, dramatizálásra és meghitt beszélgetésekre,  
- szokásrend kialakítása a mesekezdeményezésre, befogadásra, 
- lehetőséget nyújtani az élményfeldolgozásra (bábjáték, dramatizálás, mimetikus játék), 
- differenciált foglalkozás a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel (beszédhibás, 

érzelmileg elhanyagolt stb.). 
- Az anyanyelvi nevelés feladatai a vers, mese tevékenység területén: 
- az anyanyelv gazdagságának megéreztetése; a gyermekek nyelvi kultúrájának fejlesztése, igényes 

beszédstílus, kommunikáció; 
- az életkornak, fejlettségek megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód, az irodalom nyelvi-stilisztikai 

eszközeinek használata,a gyermeki beszéd-kommunikáció tudatos fejlődése, fejlesztése érdekében 
mintaadás;  

- az irodalmi élmény együttesből fakadó beszédfejlesztő módszerek változatos alkalmazása: vers, 
mesereprodukálás, mesefolytatás, saját mese kitalálása - összefüggő szövegmondás, drámajáték és 
dramatizálás, bábjáték, képolvasás;  

- beszédészlelés fejlesztése, megértés/reprodukció fejlesztése; anyanyelvi játékok: helyes légzés, 
beszédszervek fejlesztése, tiszta hangzók ejtése, artikuláció; 

- beszédtempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szókincs, mondatalkotás, mondatfűzés, helyes nyelvtani 
struktúra, verbális és nonverbális jelzések azonossága - verbális és nonverbális jelzések közötti eltérés 
tudatos használata, interakció (kölcsönhatás) megjelenítése. 

 
A mese, vers mondóka összefüggése a matematikával: 
Számlálás (3 kívánság, 7 fejű sárkány), kisebb, nagyobb, középső fogalmának ismerete (legkisebb fiú), névutók 
gyakorisága (elbújt a fa mögé), párosítás (dramatikus játékoknál), ok - okozati összefüggések megértését segítő 
kommunikációs játékok. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermekek szívesen ismétlik a verseket, rigmusokat, 
-  képesek végighallgatni türelmesen a mesét, várják, a mesehallgatást, 
- igényük van a hallott mű újrahallgatására, 
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- képesek magukat önállóan, összefüggően kifejezni, 
- tudnak mesét, történetet kitalálni, elkezdett történetet befejezni, azt mozgással megjeleníteni, dramatizálni, 

bábozni, 
- az élmények hatására kialakul a népköltészeti kötődés, 
- ismernek evangéliumi verseket, történeteket, 
- meg tudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől, 
- kialakul a beszédfegyelmük, érdeklődnek a betűk iránt, 
- vigyáznak a mesekönyvekre. 

 
 

6.4. Olvasóvá nevelés 
 

Részben egybeesik ugyan a verselés, mesélés pontban leírtakkal, mégis az iskolai programhoz kapcsolódóan 
óvodánkban bevezettük és fontosnak tartjuk e terület kiemelt megjelenítését.  

 „Mesével indul az olvasóvá nevelés. 
 Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét.” 

           /Vekerdy Tamás/ 
 

Célunk: 
- A gyermekek érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlődésének segítése, a pozitív személyiségjegyeinek 

megalapozása. 
- A mindennapi meséléssel a mese megszerettetése. 
- A gyermeki önkifejezés fejlődésének segítése, a saját vers és mesealkotás megalapozása 
- A könyvek szeretetének megalapozása, fokozása; az olvasás iránti vágy felébresztése; felnőtt korra olvasóvá 

nevelés. 
 

Feladatunk: 
- Meghitt körülmények biztosítása – mesesarok 
- Szokásrend kialakítása a mesekezdeményezésre, befogadásra 
- Életkornak, fejlettségnek megfelelő anyagválasztás, kifejező előadásmód,  
- Beszédfejlesztő módszerek együttes alkalmazása: vers, mesereprodukálás, mesefolytatás, saját mese 

kitalálása – összefüggő szövegmondás, drámajáték és dramatizálás, bábjáték, képolvasás stb. 
 

Tevékenységek, módszerek: 
- Mindennapi mesemondás 
- Ismerkedés a bibliával, mindennapi áhítat, imádság 
- Film és diavetítés 
- Dramatizálás 
- Színházlátogatás 
- A szülők bevonása, rendszeres tájékoztatása 

 
Fejlesztési területek 
Értelmi képességek fejlesztése 
A mese élményszerű bemutatásával a figyelem, a képzelet és a beleélő-képesség fejlesztése. 
A képrészletek sorbarendezésével az emlékezet fejlesztése, a történeti és az időrendi sorrend érzékeltetése. 
A képek rendezése során az adott cselekményrész által kiváltott érzelmek megnevezése. 
Erkölcsi ítéletek, megfogalmazása, következtetések levonása A mese tartalmának, összefüggő részleteinek 
felidézésével az emlékezet és a történeti sorrend (szerialitás) felidéző képességének 
fejlesztése. 
Az analizáló és a szintetizáló képesség fejlesztése a meserészlet(ek) kiválasztásával A képzelet fejlesztése a 
helyszín(ek)hez szükséges tárgyak, és a szereplők megszemélyesítéséhez szükséges kiegészítők kiválasztásával, 
használatával, a rendelkezésre álló tér kitöltésével. 
Erkölcsi ítéletek, következtetések megfogalmazása. A személyiségjegyek megbeszélésével, elemzésével a képzelet 
fejlesztése.  Az érzelmek felismerése és megnevezése. 
 
Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés területén 
A mese erkölcsi összefüggéseivel kitartásra és küzdőképességre nevelés.  
Az empátia, az azonosulási készség fejlesztése a mese szereplőivel való azonosulással. 
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Együttműködő képesség fejlesztése gyermek és gyermek között a mese dramatizálásához szükséges szerepek 
megosztásával, az eszközök kiválasztásával, az előadásmód összehangolásával 
 
Kommunikáció területén 
A mese erkölcsi összefüggéseinek megfogalmazásával a  mese szövegének tartalmi megjelenítésével a 
beszédértés fejlesztése. 
Az aktív és a passzív szókincs fejlesztése az új szavak megismertetésével és szükség szerinti használatával. 
Vizuális kommunikáció fejlesztése a vers tartalmának hívóképeken való megjelenítésével. 
 
Mozgás területén 
A mese befogadásával és figyelmes meghallgatásával az izmok ellazító képességének fejlesztése.  
A dramatizálás során a nagy- és a finommozgások fejlesztése. 
A nagymozgások és a téri tájékozódás fejlesztése a megjelenítések során.  
A bábok, illetve a kiegészítők díszítésével, elkészítésével a finommotoros képességek fejlesztése 
 
A tervezés a heti tervezéssel együtt – a verselés, mesélés címszó alatt a következők feltüntetésével egészül ki: 
mese címe, feladat, módszer/eszköz, gyermeki tevékenység 

 
Az olvasóvá nevelési folyamat várható eredménye: 

- Képesek végighallgatni türelmesen a mesét, várják a mesehallgatást 
- Igényük van a hallott mű végighallgatására 
- Képesek magukat önállóan, összefüggően kifejezni 
- Tudnak mesélni, dramatizálni, bábozni 
- Képesek az önkifejezésre - saját mesealkotásra, annak mozgással, vagy ábrázolással történő 

kombinálására 
- Vigyáznak a mesekönyvekre 
- Megbecsülik az általuk elkészített illusztrációkat 
- Szokássá válik a családban egy-egy mese közös hallgatása, esetleg a mindennapos mesélés 

 
 

6.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka - Vizuális nevelés  
 

A gyermekeket körülvevő esztétikai környezeten túl a vizuális nevelés magában foglalja az építés, képalakítás, 
plasztikai munkák és ezen technikák tanulási folyamatát. Az óvodapedagógus segítő szeretete és a gyermekek iránti 
tisztelete megköveteli, hogy ezeket a tevékenységeket bármikor felkínálja a gyermekeknek kizárva a kényszer 
jelleget. 
 
Célunk: 

- a kisgyermekekben rejlő szépség, tenni akarás, az alkotásvágy felébresztése, a spontán, kreatív alkotás 
örömének megélése vagy újraélésének elősegítése, 

- az esztétikai élmények befogadási készségének kialakítása. 
 

Az óvodapedagógus feladatai: 
- alakítson ki vizuális sarkot, 
- ébresszen a gyermekben kedvet az ábrázoláshoz, éljen át velük élményeket, 
- ismerje jól azt a technikát, amelyet felkínál, biztosítson változatos eszközöket az egész nap folyamán, 

ismertesse meg az eszközök helyes használatát, 
- teremtsen nyugodt és elegendő időt egy – egy tevékenységhez, 
- a gyermekek munkáiban csak technikai segítséget adjon, 
- pontosítsa a szokásokat, szabályokat de ne szűkítse le a gyermekek lehetőségeit, 
- tartsa tiszteletben a gyermekek alkotásait, gyűjtésükről gondoskodjon; 
- ismerje a gyermekrajz fejlődésének fokozatait, 
- a szabad alkotás örömén kívül esztétikai érzékeiket fejlessze, 
- vonja be a gyermekeket a terem rendezésébe, esztétikus megoldásokat keressen, 
-  ismertesse meg a gyermeket műalkotásokkal, 
- a környezet esztétikumára hívja fel a figyelmet, 
- az ábrázolást előzze meg élménynyújtás, Isten csodálatos alkotásai a teremtett világ, természeti 

szépségekre való rácsodálkozás, 
- mindig nagymozgásból indítson, és fokozatosan juttassa el a gyermeket a finommotorikus mozgásig, 
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- a gyermek aktuális érzelmi állapotának megjelenítését segítse elő változatos színkompozíciók felkínálásával, 
- segítse a gyermek kíváncsiságából fakadó önálló tevékenységet. 
- Az anyanyelvi nevelés feladatai a rajz, mintázás, kézi munka tevékenységben: 
- a beszéd mellett az ábrázolás egy újfajta önkifejezési módként, közlő nyelvként jelenjen meg; az alkotó 

tevékenységekhez kapcsolódó verbális és nem verbális megnyilatkozások, véleménynyilvánítás, 
szorgalmazása; 

- a spontán beszéd formáinak fejlesztése:  megszólítás, szándéknyilvánítás, kérés, tudakozódás, különböző 
mondatfajták használata; 

- aktív és passzív szókincs bővítése, az ábrázoltak szóbeli elmondatása, pl. formák, színek magyarázata;  
- a barkácsoláshoz szükséges eszközök, anyagok megismertetése, megnevezése;  
- kiállítás látogatáshoz kapcsolódó élmények megbeszélése. 

 
 

A gyermek tevékenységei: 
- A különböző vizuális tevékenységek során tapasztalatokat szerez saját magáról és a külvilágról. 
- Megismerkedik sokféle anyaggal, színnel, formával, saját testéhez viszonyítva alakul ki téri tájékozódása, 

bemozogja a teret irányokat, viszonyításokat ismer meg. 
- Megismerkedik az alkotás folyamatával, képet alakít, firkál, rajzol, fest papírra, aszfaltra, ablakra, ehhez 

ceruzát, zsírkrétát, filctollat, festéket stb. használ, képet hoz létre tépéssel, vágással, gyűréssel, 
hajtogatással. lenyomatot készít levéllel, termésekkel, ujjal, krumpli nyomdával, fonallal stb., 

- Plasztikai munkát hoz létre: anyagból, gyurmából, só-lisztből, természetben található anyagokból vagy sütés 
folyamán, formáz, hajtogat, sző, hímez. 

- Barkácsolással bábokat készít, fűzéssel karkötőt, nyakláncot készít, egyéb technikákkal hoz létre 
alkotásokat. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

- felfedezik a téri viszonyokat, téri kiterjedéseket, 
- megnevezik a térben elhelyezett alakzatokat, formákat különböztetnek meg, 
- felismerik az anyagok használhatóságát, formázzák, díszítik, 
- kreatív módon újra alkotják vagy megalkotják elképzeléseiket, élményeiket, 
- felismerhető és aprólékos módon formáznak, 
- mozgásokat utánoznak plasztikai, illetve képi formában megjelenítik az egyszerű mozgásokat, 
- a színeket jól ismerik, hangsúlyt adnak kedvenc színüknek, 
- véleményt alkotnak társaik, illetve saját alkotásaikról, 
- az ismert technikákat önállóan jó szinten alkalmazzák, 
- képi kifejezéseikben emlékezetükre hagyatkoznak, 
- környezetük szépítésében részt vesznek, véleményt alkotnak, 
- munkáikat képesek előre megtervezni, 
- műalkotásokról véleményt mondanak, igényessé válnak a szép, esztétikus befogadására, 
- eszközöket készségszinten használják (finommotorika). 

 
 
 

6.6.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc - Zenei nevelés 
 
 

„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek…zsoltárokkal, dicséretekkel,  
lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak” (Kolossé 3, 16) 

 
A zenei nevelést óvodáskorban kell elkezdeni, mert a korai években a legfogékonyabbak a zenei hallás 
megalapozására. 
A zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekekre. A gyermeket első esztendeiben olyan hatások érhetik a 
zene területén, amelyek későbbi életében meghatározzák a zenéhez főződő viszonyát. 
Ezt hangsúlyozza Kodály Zoltán a magyar zenei nevelés területén. „A zenei nevelés a 3-7 évig terjedő korban, a 
gyermeki értelem és lélek fejlődésének legfontosabb idejében rendkívül nagy jelentőségű. Egyrészt, mert az emberi 
lélek nemesítését szolgálja, másrészt mert a magyarrá nevelést hatásosan segíti elő.”  
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Célunk: 
- a zene megszerettetése, 
- nemzeti, népi, egyházi kultúránk megőrzése,  
- a zenei anyanyelv megalapozása,  
- igényesen válogatott klasszikus és kortárs művészeti alkotások megismertetése. 

 
Az óvodapedagógus feladatai: 

- értékes zenével, játékosan, biztosítsa a zenei élményhez jutást, 
- alakítsa, fejlessze a gyermek zenei ízlését és mozgáskultúráját,  
- ösztönözze a gyermekek zenei alkotókedvét,  
- biztosítsa a szabad improvizáció lehetőségét, 
- gondoskodjék arról, hogy a zene mindig örömforrás legyen a gyermek számára, 
- törekedjen mindig a tiszta éneklésre, 
- használja ki a nap bármely szakában a zene feszültségoldó hatását, 
- segítse elő a zenei készségek, képességek (egyenletes lüktetés, ritmus, éneklés, hallás, mozgás) fejlődését, 
- vegye figyelembe a csoportja életkorát, összetételét, fejlettségi szintjét, ez alapján állítsa össze a tanulandó 

énekek hanganyagkészletét figyelve a játék és mozgásos anyagra is, ugyancsak ez alapján tervezze meg 
csoportjában a ritmus, hallás-, és a zenei mozgásfejlesztést. 

- A nyelvi-kommunikáció fejlesztése: 
- Az attitűdök, gondolkodásbeli és kommunikációs tulajdonságok kiteljesítése zenei élményekkel.  
- Beszéd és zenei hallás fejlesztése.  
- Különböző grammatikai megoldások, választékos kifejezések, párbeszédek, dramatizálás gyakorlása.  
- A beszédszervek koordinált mozgásának fejlesztése, a hangzók helyes formálásának gyakorlása, 

beszédtechnika fejlesztése, fogalomalkotás, szókincsbővítés, beszédhibák javulása.  
- Az egyéni megszólalás bátorítása természetes játékhelyzetekben (felelgetős énekes játékok). 
 
 
 

6.6.1. A zenei nevelés helye a keresztyén nevelésben 
 
 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.  
Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.  

Teljes lelki élet zene nélkül nincs.  
Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be.”  

(Kodály Zoltán) 
 

Az ének lélektani hatása: a zene hasznos eszköze az Istenre való odafigyelésnek és az Istennel való 
kapcsolattartásnak. Fontos hogy a keresztyén lelkület a zenei nevelésen keresztül is áthassa az egész napot. A 
különböző tevékenységi formákhoz szorosan kapcsolhatunk egy-egy éneket, és csoportszokások szintjére 
emelhetjük a dalokat. 
 
Az óvodapedagógus feladatai (a keresztyén énekek kiválasztásánál): 
- szöveg szerint: olyan énekeket válogasson, amelyeknek szövege érthető, viszonylag rövid, kapcsolódjon bibliai 
történetekhez, alkalmazkodjon az ünnepek aktualitásához.  
- dallam szerint: az ének dallama is szép legyen és értékes, szolgálja a zenei ízlés alakítását, lehetőleg a református 
zenei anyanyelvet használja fel (genfi zsoltárok XVI-XVII. századi reformátori magyar énekek közül válasszon), 
feleljen meg a gyermekek hangterjedelmének és énektechnikai követelményének. 
 
A zenei anyag ajánlás, amelytől el lehet térni, ha a csoport fejlettsége ezt megkívánja. 
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  Kiscsoport Középső csoport Nagy csoport 
H

an
g

ké
sz

le
t 

s-m 3-4 dal 2-3 dal 2 dal 

l-s-m 3-5 dal 3-5 dal 2 dal 

s-m-d - 1-2 dal 1-2 dal 

m-r-d 1-2 dal 3-4 dal 1-2 dal 

s-m-r-d 2 dal 3-5 dal 2-4 dal 

l-s-m-r-d - - 6-8 dal 

m-r-d-l - 2 dal 2-3 dal 

d-l-s 1 dal 1-2 dal - 

r-d-l-r - - 2 dal 

m-r-d-l-s - - 2 dal 

Mondóka 5-6 4-5 3-4 

Ritmus tá-ti-ti ti-tá-ti Tá, tá, ti-ti-tá 

Mozgás 
- álló helyzet 
- kéz-láb mozgás 
- körforma,- áll, indul 

- kör, csigavonal, 
hullámvonal, guggolás 
- szerepcsere 
- taps,- utánzómozgás 

-bonyolultabb játékok 
- párcsere 
- hidas, kapus 
- sorgyarapító ugró 

 
Az ének – zene és a matematika összefüggése: 
Énekes játékok során találkoznak a gyermekek térformákkal (nyitott - zárt vonalak, csigavonal, köralakítás), 
tőszámnevekkel, sorszámnevekkel (mondókák, kiszámolók), párosítással, párba rendezéssel (párválasztásos 
játékok), halmazalkotással (pl. népi játékok), változások felismerésével (mennyiségek illetve hangok, zörejek 
felismerése), névutók használatával, térbeli tájékozódással (magas – mély jelzések), darabszám változással (fogó – 
gyarapodó játékok), becsléssel. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

- a gyermekek szeretnek énekelni, szívesen kapcsolódnak be a közös éneklésbe  
- vannak kedvenc mondókái, megtanult énekei, 
- korának megfelelő egyházi énekeket ismer, 
- természetes módon jelenik meg az éneklés mindennapjaiban (születésnapok köszöntésekor, játékban, 

kiránduláson stb.), 
- énekkel is imádkozik, 
- ritmusérzékük, hallásuk, éneklési képességük stb. fejlődik, 
-  képesek megadott kezdőhangot átvenni, 
- szívesen hallgatják az óvodapedagógus énekét, zenehallgatásra szánt műveket, 
- egyszerű ritmushangszereket ismernek és azokat tudják használni, 
- felismerik a hangszerek hangját (furulya, xilofon), 
-  egyszerűbb táncos mozgást tudnak végezni. 

 
6.7.  Mozgás 

 
Az óvodás gyermekek számára a mozgásos játékok az örömélmény forrásai, s minden időben és helyen keresik rá 
az alkalmat. Egyénileg vagy kiscsoportban, gazdag fantáziaviláguk folytán, sokféle módon változatossá teszik az 
átélt játékokat, játékos gyakorlatokat. 
A gyermekek mozgását két nagy csoportba kell besorolnunk:  

- Szabad, spontán mozgás 
- Szervezett mozgások (mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások). 

A szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeket, az egyéb tevékenységeibe beépített testmozgást kiegészítik az 
irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, 
önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó 
gondolkodás). 
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Az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével, minden gyermek számára, minden nap lehetőséget 
biztosítunk a spontán, a szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeknek, az egészségfejlesztő testmozgásnak. 
Törekszünk a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű alkalmazására, a szabad 
levegő kihasználására. 

A mozgásfejlesztés komplexitásának biztosítása érdekében alkalmazzuk a „Mozgáskotta program” eszközeit, 
módszertanát.  
A szabad, spontán mozgás alkalmával lehetőséget biztosítunk a mondókák, énekek ritmusára történő 
testgyakorlatok végzésére, körjátékok, dalos népi játékok játszására, melyek fejlesztik a gyermekek figyelmét, s 
formálják zenei ízlésüket is. 
A mindennapos testnevelés, testmozgás feladata az egészség megszilárdítása, a jártasságok, elért 
mozgáskészség megszilárdítása, a gyermekek mozgásigényének kielégítése és a rendszeres testgyakorlás 
szokásának kialakítása. Mindezt az időjárás függvényében elsősorban a szabadban valósítjuk meg.  
Lehetőséget adunk a gyermekeknek az állóképesség fejlesztésére. Ezt a futások, a kúszó- mászó gyakorlatok, 
szökdelések segítségével oldjuk meg. A mindennapos testnevelésben fontos szerepe van a kézi szerek 
felhasználásának (labda, karika, tornabot, kötél, szalag, babzsák). 
A mozgásos népi játékok beiktatása a mindennapos testnevelésekbe, jól kiegészítik a tanult mozgásformák 
készségszintű fejlesztését (szembekötősdi, labdajátékok, bújócska, célba dobás kavicsokkal, ugróiskola, 
kötélhúzás). 
A testnevelés foglalkozások és a sport nemcsak a testi fejlődés, az erőnlét és a mozgásos teljesítmények 
továbbfejlesztésének az eszközei, hanem célszerű és tudatos pedagógiai munkával a sokoldalú 
személyiségformálás és az egészséges életmód megalapozásának eszköze is. 
A testnevelés foglalkozásokon megjelennek a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó játékok (szerep, 
szabály), feladatok, gimnasztika, szabadgyakorlatok, kéziszer gyakorlatok, járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, 
dobások, támasz, függés, és egyensúlyozó gyakorlatok, melyek a pszichomotoros készségek és képességek 
kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Közvetlen pozitív hatást gyakorolnak az erő, az 
állóképesség fejlődésére, közvetetten fejlesztik a teherbíró képességet, a helyes testtartást.  
A testnevelés foglalkozásokat  a középső és a nagycsoport számára az iskola tornacsarnokában tartjuk. 

 
Az óvodapedagóus feladatai: 

- használja ki a gyermekek életkorából adódó mozgáskedvét, mozgásszeretetét és biztosítsa a spontán 
mozgáslehetőségeket, 

- rendszeres mozgással segítse elő a gyermekek erőnlétét, fizikai állóképességének növekedését, 
- vegye figyelembe a gyermekek egyéni szükségleteit és képességeit, 
- a fejlesztésre szánt anyagot játékos formában építse be a fejlesztő foglalkozásokba, és a szabad 

tevékenységekbe, 
- motiválja a gyermekeket a feladatok bemutatásával, személyes hozzáállásával, 
- használja ki az udvar adta lehetőségeket, 
- építsen a gyermekek kitartására, bátorságára a differenciált feladatvégzésnél, 
- a testnevelési foglalkozás megszervezésénél minden korcsoportnál vegye figyelembe, hogy: 
- minden izomcsoport részesüljön erősítő, nyújtó hatásban, 
- váltogassák egymást a könnyebb és a nehezebb gyakorlatok, 
- ne maradjon el a megfelelő bemelegítés, 
- biztosítsa a játékosságot a mozgástevékenység során, 
- a gyakorlatok ismétlésével segítse elő a motoros képességek fejlesztését. 

 
A mozgás és a matematika összefüggése: 
A mozgásos játékok és a testnevelés foglalkozások alkalmával elkerülhetetlen a számlálás. Sorversenyek 
alkalmával: számlálunk, mennyiséget hasonlítunk (több- kevesebb- ugyanannyi, kisebb – nagyobb, hosszabb – 
rövidebb, alacsonyabb – magasabb), meghatározunk irányokat (jobb – bal, előre – hátra, elé – mögé, alatta – 
felette). 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

- gyermekek testi fejlődésével arányosan nő teherbíró képességük, 
- mozgásuk összerendezetté válik, 
- a gyakorlatok végzésében kitartóak lesznek, alkalmazzák a problémamegoldó gondolkodást, 
- kialakul szabálytudatuk, önkontrolljuk, 
- egészséges versenyszellem alakul ki bennük, 
- téri tájékozódó képességük, testsémájuk kialakul, 
- képesek mozgásukat különböző helyzetekben irányítani, 
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- önfegyelmük, kudarctűrő képességük érzelemszabályozásuk, megerősödik, 
- kialakul a társakkal való kooperáció képességük, szabálykövető társas viselkedésük, együttműködésük, 

kommunikációjuk, 
- erősödik pozitív énképük.  

 
 
 

6.8.  Munka jellegű tevékenységek 
 
 

„És fogta az Úristen az embert és helyezte az Éden kertébe, 
hogy az művelje és őrizze” (1 Mózes 2, 15) 

 
A munka tevékenysége az óvodáskorú gyermek számára játékos jellegű, önként vállalt, aktív tevékenység, a 
szükség motiválja. 
 
Célunk:  

 a munka jellegű tevékenységek végzésével - a szolgáló élet alapjainak lerakása. 
 
A játékkal és a cselekvő tanulással egybeeső munka jellegű tevékenység a személyiségfejlesztés, a környezet 
megismerésének, a munkavégzéshez szükséges attitűdök, képességek és tulajdonságok (kitartás, céltudatosság, 
felelősség, fegyelem, önállóság) alakításának fontos eszköze. 
A csoporttársakkal együtt és értük végzett munka során alakulnak a közösségi kapcsolatok, pozitív élmények 
átélésére ad lehetőséget, melyek újabb motivációként hatnak. 
 
Törekedjünk arra, hogy a gyermek számára önként – örömmel és szívesen végzett, aktív tevékenység legyen a 
munka, pozitív élményeken keresztül értse meg, hogy Istentől kapjuk feladatunkat. Nem zárható ki azonban, hogy a 
gyermek tettei következményeként, nevelő célzattal munka jellegű feladatot kapjon. Ez esetben is fontos az 
óvodapedagógusi példaadás, a megfelelő segítségnyújtás, irányítás. 

 
Az óvodapedagógus feladata: 

- életkornak megfelelő feladatok adása, tudatos szervezése 
- a munka feltételeinek, eszközeinek biztosítása,  
- álljon mindig modellként a gyermek előtt, működjön együtt a gyermekekkel, 
- tanítsa meg a gyermekeket a munka helyes menetére, a balesetveszély elkerülésére, a munkaeszközök 

helyes használatára; a többiekkel való együttműködésre, 
- segítse a feladattudat kialakulását, 
- segítse a gyermeket az önkiszolgálásban; (jártasság kialakulásában, munkafogások megtanulásában, egyre 

önállóbb munkavégzésben), 
- biztassa a gyermeket az alkalomszerű munkák vállalására, 
- a néphagyományokhoz kötődő ünnepekre való készülődés során ismerkedjenek meg olyan 

munkatevékenységekkel, mint pl. mézeskalácssütés, tojásfestés, termések gyűjtése stb. 
- értékelése legyen folyamatos, mindig konkrét, reális, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő. 
- az anyanyelvi nevelés feladatai a munka jellegű tevékenységekben: 
- a spontán beszédszituációkban, tevékenységekben megjelenő különböző beszédformák ösztönzése: pl. 

udvarias megszólítás cselekvésre szólítás, utánzásra késztetés, kérés, buzdítás, dicséret verbális 
kifejezésének gyakorlása; a munkavégzéssel kapcsolatos fogalmak elsajátítása; ok-okozati összefüggések, 
műveletek megnevezése, mondatba foglalása. 

- nevelje a gyermeket a teremtett világ tiszteletére és a hozzá kapcsolódó feladatok elvégzésére, saját és 
mások elismerésére, megbecsülésére, 

- tanítsa meg a gyermeket a hálaadás szóban történő kifejezésére, 
 
 

Munka jellegű tevékenységek az óvodánkban: 
- Önkiszolgálás: testápolás (egészségvédelem) 
- étkezés (kulturált) 
- öltözködés (rendezett külső megjelenés) 
- Környezet rendjének megőrzése: rendrakás, 
- teremrendezés, 
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- műhelymunkák után a leszóródó szemét felseprése. 
- Alkalomszerű munkák: Kisebb megbízatások teljesítése. 
- Egyéb: a csoportszobákban lévő növények ápolása, 
- az udvari virágok gondozása,    
- az udvar fáinak, bokrainak védelme, 
- egész évben a madarak etetése, itatása, 
- télen a madáretetők élelemmel való feltöltése, 
- szelektív hulladékgyűjtés. 

 
A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére: 

- a gyermekek végezzék el az önmagukkal kapcsolatos, önkiszolgálási feladatokat, 
- vállaljanak a társuk érdekében is munkatevékenységet, azt örömmel és önként tegyék, 
- teljesítsék a kapott feladatokat, ismerjék a munka menetét, 
- becsüljék meg a másik munkáját, 
- érezzék a környezet és az ember kölcsönhatását, 
- ismerjék a munkaeszközök helyes használatát. 

 
 

6.9.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 
„ A hit mellé ragasszatok tudományt” (II. Péter 1, 5) 

 
A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabbak a gyermekek az őket ért benyomásokra, s nyitva 
állnak az Isten dolgai iránt. A tanulás a gyermek világképének alakulását is befolyásolja, ezt felismerve használjuk ki 
a tanulásban rejlő összes lehetőséget. 
 
Célunk:  

- az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, rendezése: 
- olyan tanulást támogató környezet megteremtése, amely épít a gyermekek előzetes tapasztalataira, 

ismereteire,  
- a tanuláshoz való pozitív viszonyulás erősítése; olyan attitűdök kialakítása, amelyek képessé teszik a 

gyermeket arra, hogy váratlan élethelyzetekkel megbirkózzanak és egyre több örömet leljenek az 
önfejlesztő tanulásban,  

- az egyéni képességek fejlesztése. 
 

Az óvodás korú gyermeket természetes tevékenységi vágya utánzásra, cselekvésre ösztönzi. Eközben hasznos 
tapasztalatokra tesz szert, tanul, fejlődik. 
A kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá, probléma érzékennyé a 
gyermeket.  
A tanulás feltétele a gyermek aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalatszerzés-, felfedezés 
lehetőségének biztosítása. 
A tanulási folyamat során a gyermekeknek lehetőségük van a próbálkozásra, tévedések utáni újrakezdésre, a hibák 
javítására minden következmény nélkül. Így az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán 
tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész 
nap folyamán adódó spontán helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulások, séták valamint az 
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban valósul meg. 
 
Törekszünk a komplexitásra, mert a gyermek a világot ilyen módon ismeri meg és fogadja be. A gyermek 
képességeit (észlelését, emlékezését, figyelmét, képzeletét és gondolkodását) személyre szabottan fejlesztjük. 
 
A 3-4 éves gyermekeknél elsősorban a cselekvések, bemutatások, spontán szerzett ismeretek, tevékenységek 
alapozzák meg az ismeretszerzést. 
 
Az 5-6-7 évesek már igénylik a pedagógus által irányított, megtervezett,magyarázatokkal, cselekedtetéssel, mélyebb 
összefüggések feltárásával szerzett ismeretek feldolgozását, a tanultak rögzítését. 
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A kötött tanulásra szánható optimális időkeret: 
Kiscsoport: 5 - 15 perc 
Középső csoport: 20 - 25 perc 
Nagycsoport: (év végére) 30 - 35 perc  

 
A tanulás formái: 

- az utánzásos, minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás (szokások alakítása), 
- a spontán játékos tapasztalatszerzés; 
- a játékos cselekvéses tanulás; 
- a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 
- az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés, gyakorlati 

problémamegoldás. 
 
Az óvodapedagógus feladatai: 

- építsen a gyermekek előzetes ismeretire, 
- segítse a gyermekek újabb ismereteinek megalapozását, 
- teremtsen tanulást támogató környezetet, 
- segítse a jártasságainak, készségeinek kialakulását, képességeinek kibontakozását és fejlesztését, 
- segítse a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak rendszerezését, bővítését, 
- engedje a spontán, játékos tapasztalatszerzést, 
- irányítsa és szervezze a megfigyelést, tapasztalatszerzést, 
- segítse elő a cselekvő, szemléletes képi gondolkodás mellett az absztrakt gondolkodás kialakulását, 
-  biztosítson a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró képességeihez igazodó tanulási kereteket és 

formákat, 
- tervezzen olyan feladatokat, melyek a gyermek lelki fejlődését elősegítik, 
- Az iskolai beilleszkedést segítse személyre szabott, pozitív értékeléssel, a tanulási készségek, képességek 

differenciált fejlesztésével. 
- Anyanyelvi nevelési feladatok a tanulás folyamatában: a beszéd fontos eleme a tanulási folyamatnak, ezért 

beszédre ösztönző közeget teremtünk; meghallgatjuk a gyermeket, és meghallgattatásra, beszédfegyelemre 
neveljük; a sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket verbális 
megerősítéssel kísérjük. A megfelelő kommunikáció serkenti a gondolkodást, a gondolkodás fejlődésével 
eredményesebb lesz a tanulás. 

 
A fejlesztés várható eredménye óvodáskor végére: 

- képes a különböző gondolkodási műveletekre – következtetés, ítéletalkotás, összehasonlítás, 
- ismerje fel az egyszerűbb ok-okozati összefüggéseket, 
- tevékenység végzésekor kreatív, többféle megoldást keres, 
- szándékos figyelmét tudja irányítani, amely viszonylag tartós, 
- ismert feladatvégzésnél önálló, 
- szókincse, beszéde változatos, gondolatait érthetően, mondatot alkotva közölje. 

 

6.10. Tehetséggondozás az óvodában 

Az óvoda – az iskolai tehetséggondozást  megalapozó – önálló tehetséggondozási programot dolgozott ki, melnek itt 
a főbb elemei jelennek meg: 

 
Cél: 

- 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 
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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” 
- 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 

A tehetséggondozás mérési pontjai 

                                    
Időpontja: 3 -5 éves kor 

A megfigyelést végzik: csoportos óvodapedagógusok 
 

 
Időpontja: 5 éves kor 

A megfigyelést végzik: műhelyvezetők 
 

 
Időtartam: 5-6 éves kor 

 A megfigyelést végzik: műhelyvezetők, óvodapedagógusok, szülők 
 

 
 
 
 

7. Az óvodai élet megszervezése 
 

7.1. Az óvodai élet szervezeti kerete – napirend, hetirend 
 

A napirend és a hetirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt kiegyensúlyozott, 
kiszámítható óvodai élet megteremtését. 
A gyermek egészséges fejlődéséhez a napirend és heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú, 
párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a 
különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint a helyi szokásokhoz, igényekhez. 
A rendszeresség és az ismétlődések teremtenek érzelmi biztonságot a gyermeknek. A napirendünket a 
folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Szem előtt tartjuk a tevékenységek harmonikus arányát és a játék 
elsődlegességét. A játéktevékenység egész napos folyamatába illeszkedik a szabad levegőn való tartózkodás, a 
gyermekek gondozása (étkezés, tisztálkodás, alvás). A napirend biztonságot, támpontot és állandóságot jelent a 
gyermek számára. 
Napirendünkben az egyes tevékenységek időigénye meghatározott, de ez rugalmasan kezelendő.  
A napirend az évszakok változását is követi (a szabadban vagy csoportszobában töltött játékidő időtartama változik). 

Tehetség műhelyek hatásvizsgálata 

A tehetségígéretek beválogatása 

A tehetségígéretek felfedezése, azonosítása 
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A napirend általános időkeretei az óvodai nyitvatartás szerint: 
- játék és szabadidő tevékenység   6 óra 
- étkezés, pihenés    3 óra 
- öltözködés, tisztálkodási tevékenység  1,5 óra 
- komplex (csoportos) tevékenységek naponta 

 - életkortól függően - növekvő időtartamban (5 -35 perc). 
 

Csoportjaink általános napirendje 
  6.00 –  7.00  játék, összevont csoport  
  7.00 –  8.30  gyülekező, játék 
  8.30 –  9.00  reggeli közös áhítat (heti egy alkalommal), beszélgető kör 
  9.00 –  9.30  tízórai 
  9.30 – 10.30  tevékenységek, fejlesztés; hittan (heti egy alkalommal) 
10.30 – 12.00 udvari játék, levegőzés, egyéni fejlesztés, logopédia, tartásjavító torna, mindennapos 

testnevelés (10 – 20 perc) 
12.00 – 12.45  ebéd, tisztálkodás 
12.45 – 15.00  mindennapi mese, pihenés 
15.00 – 15.30  uzsonna 
15.30 – 16.10  egyéb foglalkozások, játékos egyéni fejlesztés 
16.10 – 17.30  játék, összevont csoport (pénteken 17.00-ig)  

 
Az óvodapedagógus feladata a napirend összeállításánál: figyelembe venni csoportja összetételét, a 
játéktevékenység elsődlegességét. 
 
A hetirend a napirendhez hasonlóan folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő a mindennapi 
óvodai életben. 
A hetirend másképp alakul a nevelési év elején, mint a végén. A beszoktatás idején különös figyelmet fordítunk arra, 
hogy minél rugalmasabb és alkalmazkodóbb heti rendet valósítsunk meg. 
 
A hetirend kialakításának elvei: 

- a hitélet megalapozása: heti egy alkalommal közös áhítat, heti egy alkalommal hittan; 
- a tevékenységek hetirendben elfoglalt helyét az eszközök csoportok közötti megosztása is befolyásolja (pl. 

testnevelés); 
- a tevékenységek összeegyeztetését kívánja meg a csoportok közötti áthallás kiküszöbölése (mozgás, ének  

zene, vers, mese) 
- egyeztetés szükséges a csoportok között a séták tervezéséhez a megfelelő kíséret biztosítása érdekében 

(külső világ tevékeny megismerése), 
- egyeztetés szükséges a logopédiai, tartásjavító torna foglalkozások időpontja miatt. 

 
A hetirend kialakítása az egyes óvodapedagógus feladata. Számtalan variációval az adott óvodai csoport és a 
gyermekek igényeinek, képességeinek figyelembevételével nemcsak a komplex foglalkoztatások helyei, de az 
időkeretek is megváltoztathatók. 
A tevékenység szervezésének formája témától függően változhat, az óvodapedagógus döntése alapján kötött vagy 
kötetlen: 
 
 

 

Korcsoport Kötött Kötetlen 

 

Kiscsoport 

- Testnevelés foglalkozás  
- Mindennapos testnevelés 
- Bibliai történetek, hittan 

              (5 - 15 perc) 

- Játékos fejlesztés 
- Ének, zene, énekes játék,gyermektánc 
- Verselés, mesélés, 
- Rajz, festés,mintázás, kézimunka 
- Külső világ tevékeny megismerése 

Középső  

csoport 

- Testnevelés foglalkozás  
- Mindennapos testnevelés 
- Ének, zene, énekes játék,gyermektánc 
- Bibliai történetek, hittan 

               (15 - 25 perc) 

- Játékos fejlesztés 
- Verselés, mesélés, 
- Rajz, festés,mintázás, kézimunka 
- Külső világ tevékeny megismerése 
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Nagycsoport 

- Testnevelés foglalkozás 
- Mindennapos testnevelés 
- Ének, zene, énekes játék,gyermektánc 
- Külső világ tevékeny megismerése 
- Bibliai történetek, hittan 

               (25 - 35 perc) 

- Játékos fejlesztés 
- Verselés, mesélés, 
- Rajz, festés,mintázás, kézimunka 
 

 
 
 

7.2. Az óvoda ünnepei 
 

”Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.” 
 (I. Kor 14, 40) 

 
Az ünnep jelentősége: 
A keresztyén óvodákban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az ünnep 
a teremtő Isten rendelése, aki megszentelte és megáldotta a 7. napot, ezzel elkülönítve a hét többi napjától. 
Óvodánk törekszik arra, hogy a családok a vasárnapot szenteljék meg, és Isten dicsőségére használják. 

 
Az ünnepek célja: 

- A református egyházban kialakult szép rendet megőrizni és továbbadni, 
- történelmünk kiemelkedő eseményeinek átörökítése, 
- óvodánk arculatának kialakítása. 
- Az óvodánkat választó családok közelebb kerülhessenek a református egyházhoz, az óvoda minden 

dolgozójához, és nem utolsó sorban egymáshoz.  
- A hagyományápolás közösségteremtő erejének kiaknázása.  

 
Az egyházi ünnepek alkalmával a bibliai történeteken keresztül beszélünk az ünnepi szokásokról, az ünneplés 
lényegéről. 

 
Három nagy ünnepkört tartunk számon: 

- Karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig) 
- Húsvéti ünnepkör (hamvasztó szerdától, áldozócsütörtökig) 
- Pünkösdi ünnepkör (áldozócsütörtöktől, advent első vasárnapjáig). 

 
Ünnepeink egy részét megemlékezés formájában visszük közel a gyermekekhez és a hittan keretében beszélgetünk 
az ünnepekhez kapcsolódó eseményekről. 

- Ide tartozik: 
- Október 31. Reformáció ünnepe 
- Március 15. 1848-49-es szabadságharc 
- Mikulás 

A gyermekek megismerik Miklós püspök történetét. A Mikulás nap megünneplése hagyomány óvodánkban. Az 
óvodapedagógusok által készített csomagokat ekkor kapják meg a gyermekek. Bábszínházi előadással, vagy a 
Mikulás látogatásának megszervezésével kedveskedünk óvodásainknak. 

- Advent (Jézus Krisztus születését megelőző négy hét)  
Óvodánk nagy hangsúlyt fektet az adventre. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék meg és úgy éljék át a biblikus 
adventet, mint Jézus Krisztus születésének várását. 
A december hónap a készülődés jegyében telik, melynek keretében: 
adventi kézműves napot szervezünk, melyre a szülőket is meghívjuk (koszorút, képeslapot, ajándékzacskót, 
mécsest, kísérőkártyát stb. készítünk) 
adventi naptárt vagy házikót készítünk, melynek segítségével közösen figyelemmel kísérjük az ünnep közeledtét. 

- Karácsony (Jézus Krisztus megszületésének, Isten testet öltésének ünnepe) 
- Virágvasárnap Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 
- Húsvét (Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe)  
A nagypéntek megelőzi húsvét ünnepét, ám mi az örömhírre tesszük a hangsúlyt, Jézus Krisztus feltámadott, így a 
gyermekekben nem keltünk félelmet, és az igazságot, sem torzítjuk el. Az ünnepet megelőző időszakban a 
gyermekek tevékenységei lehetnek: ágak rügyeztetése, tojásfestés, sütés, kosárfonás. 
- Pünkösd Szent Lélek kitöltetése 
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Egyéb óvodai programjaink: 
- Nevelési évnyitó Istentisztelet 
- Mihály napi vásár hete 
- „Az iskoláért, az óvodáért, a templomért”- jótékonysági bál 
- A farsang hete 

Február végén tartjuk melynek lényege, hogy egy téma köré szervezzük a beöltözést, és rendhagyó napot élünk át 
közösen; megszervezésénél arra figyelünk, hogy ne essen bele a böjti időszakba; megjelenő gyermeki 
tevékenységek: versenyjátékok, gyorsaságot, ügyességet fejlesztő játékok, vendégség a többi csoportban.  

- Anyák napja 
Az életet és szüleinket Istentől kaptuk, neki tartozunk hálát adni az Édesanyákért. Ezt a jeles eseményt rendhagyó 
módon szervezzük meg az óvodában. Kialakítjuk a vendégsarkot, ahová egyesével invitálják be a gyermekek 
anyukájukat és a nagymamákat. Ölben ülve, személyesen csak nekik mondják el a köszöntést. Utána süteményre, 
üdítőre vendégül látják egy másik csoportszobában. 

- Kirándulás a szülőkkel 
- Névnapok, születésnapok 
- Nevelési évzáró Istentisztelet 

 
 

7.3.  Az óvoda szakmai dokumentumai 
 

A pedagógiai, szakmai munkáért, a szakmai dokumentumok naprakész vezetéséért az óvoda vezetője a felelős. 
Alapvető szakmai dokumentumunk a helyi óvodai pedagógiai programunk. 
 
Az óvoda működési terve (éves munkaterv), mely a helyi pedagógiai programunkra és a minőség irányítási 
programunkra épül. Figyelembe véve a nevelési év aktuális tanügyigazgatási és szervezési feladatait. 
 
Felvételi és mulasztási napló 
Pontos, naprakész nyilvántartás az óvodába felvett gyermekek adatairól, napi jelenlétéről.  
 
Csoportnapló, melynek részei: 

- Csoportok éves terve (tevékenységi területek anyaga) 
- Csoportok éves szokás- szabályrendszere 
- Tevékenységterületek félévi ütemterve, mely az aktualitások jegyében rugalmasan változtatható 
- Nevelési tervek értékelése  
- Heti nevelési – tanulási terv  
- Heti rend, napirend  

 
A fejlődés nyomon követésének dokumentuma 
Egyéni fejlődési napló, melyet folyamatosan, de legalább félévente rögzítünk a gyermek fejlődéséről; ennek alapján 
készítjük az egyéni fejlesztési terveket, és félévente tájékoztatjuk a szülőket. 
A kimenet évében készült dokumentumot az iskola kérésére átadjuk, a Bethlen G. Református Általános iskolába 
kerülő gyermekek tanítóial konzultációt folytatnak a kibocsájtó óvodapedagógusok. 

 
 
 
 
 
8. Sajátos nevelési feladataink 

 

8.1. Gyermekvédelem az óvodában 
 

Hitünk szerint a gyermek nevelésfeladatát a családok kapták Istentől. Így a család számunkra olyan, amit óvni és 
védeni kell. Ebben segítségünkre van a fenntartó egyház, melynek felvállalt feladata, hogy a családok mögött és a 
nevelési intézmények mellett álljon. 
 
A gyermek fejlődését az óvoda csak a szülővel egyetértésben tudja biztosítani. A gyermekek védelmi rendszerében 
fontos feladatokat látunk el, mint nevelési intézmény. Az óvodánkban folyó gyermekvédelem célja, hogy a 
gyermekek problémáit minél korábban felismerjük, minél hatékonyabban kezeljük, megelőzzük súlyosabbá 
válásukat. 
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Kiemelten foglalkozunk a nagycsaládosok segítésével. 

- étkezési támogatásukat szorgalmazzuk a lakóhelyi önkormányzatnál, 
- figyelmüket felhívjuk a ruhavásárokra, 

Az óvodai nevelés alapprogramja megfogalmazza, hogy az óvoda óvó – védő funkciót is betölt. 
 

Ebből adódó feladataink: 
- a gyermeki jogok védelme, 
- minden gyermek részére biztosítani a fejlődéshez szükséges feltételeket, 
- biztosítani a lehetőségeket, hogy szükség esetén leküzdhesse születésénél, családi, vagyoni helyzeténél 

vagy bármely okból fennálló hátrányait, 
- családokkal, szülőkkel tapintatos, személyes viszony kialakítása, 
- titoktartási kötelezettségünk betartása, 
- közreműködés a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában. 

 
A gyermekvédelmi munka koordinátora a gyermekvédelmi felelős. 
Feladata: 

- a gyermekvédelmi esetek feltérképezése, feladatok meghatározása(esetmegbeszélések), 
- gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése, 
- illetékeseknek adatszolgáltatás, 
- környezettanulmányok készítése a hatóság felkérésére, 
- kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálat-, Családsegítő, a helyi Nevelési Tanácsadó 

területfelelősével, 
- pedagógiai munka koordinálása a gyermekvédelmi esetekben, valamennyi csoportban. 

 
8.2.  Óvodánk speciális szolgáltatásai 

 
Nevelési időben szervezett térítésmentes szolgáltatás: 

- Logopédia – speciális fejlesztés - akadályozott beszédfejlődésű gyermekek részére 
 

Nevelési időn kívül szervezett térítésmenetes szolgáltatások:  
- Néphagyományőrzés: néptánc - gyermektánc, 

kézműves műhely. 
- Angol nyelvvel való ismerkedés - nagycsoportosok számára 
- Zeneovi  (óvodapedagógusok végzik) 
- Vízhez szoktatás, úszás-oktatás, a lehetőségek függvényében (úszásoktató szakember végzi) 

 
 

9. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 
Az óvodáskor végére a gyermek belép az átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból iskolássá 
szocializálódik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 
iskolakezdésre.  
Az iskolai alkalmasság eldöntésébe az óvoda tanácsadó szerepet tölt be; a szülői döntés megkönnyítése érdekében 
(félévente) folyamatos, hiteles tájékoztatást adunk a gyermek fejlődéséről. 

- Kialakul a gyermekekben Jézus Krisztussal való kapcsolatteremtés igénye - az imádság iránti igény. 
- Az életükben megjelenik a keresztyén erkölcsi magatartás néhány jellemzője.  
- Tudják, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei. 
- Megfelelő szociális, kommunikációs képességekkel nyilvánulnak meg kapcsolataikban, a családban, 

közösségekben, baráti körben egyaránt. 
- Rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges feltételekkel:  

- testi, lelki és szociális érettség,  
- fejlett kommunikáció, a megváltozott élethelyzetben, közegben képes legyen a gyermek a személyét 

érintő kérdésekre bővített mondatban válaszolni, vegyen fel szemkontaktust 

- kudarctűrő képesség, 
- monotónia tűrésének képesség. 
(kiegészíthető a gyermekről készült feljegyzés, a fejlődés nyomonkövetése alapján) 

A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális szakemberekkel végzett pedagógiai munka mellett érhetik el csak a 
fentiekben leírt fejlettségi szintet.  
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10. Az óvoda kapcsolatai 

 
Óvodánk nyitott és kezdeményező a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. 

 
 

 Az óvoda és a Fenntartó Gyülekezet kapcsolata 
 

A gyülekezeten keresztül a gyermek tapasztalatot szerez arról, hogy a felnőttek éppen olyan bizalommal, szeretettel 
és alázattal fordulnak Istenhez, mint ahogyan azt az óvodai közösségben átélte. 
Örömmel hallja az óvodában megismert bibliai történeteket, aranymondásokat, s ezek megerősítést jelentenek, igazi 
kinccsé válnak számára. 
A gyülekezet tagjai megismerik óvodánk nevelőmunkájának áldásait, s felismerve e szolgálat fontosságát, segítik 
azt. 

 
A kapcsolattartás formái: 

- meghívjuk a gyülekezet lelkipásztorát, presbitériumát és az érdeklődő egyháztagokat az ünnepségeinkre, 
- nevelési évnyitó és nevelési évzáró Istentiszteletre megyünk a templomba, 
- reformáció idején nagycsoportosaink ellátogatnak a templomba, az iskolai rendezvényekre 
- a karácsonyi ünnepünkön részt vesznek a „Száz angyal hirdet jó hírt” c. műsorban, 
- a Fenntartó gyülekezet egyik lelkipásztora havonta egyszer felnőtt áhítatot tart óvodánkban, 
- évente egy alkalommal „Óvoda nap” szervezése a  Református templomban: egy csoport felkészülésével, a 

vasárnapi istentisztelet keretében, 
- a kiemelkedő jelentőségő intézményi eseményeinket hirdetik a vasárnapi 
o Istentiszteleten, 
- a gyülekezet evangélizációs heteit, rendezvényeit, koncertjeit hirdetjük az óvodában, 

 
 
 

10.1. Az óvoda és a családok kapcsolata 
 

A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, melyre szüksége van. 
A Biblia mikor nevelésről szól, mindig a családot helyezi előtérbe. A keresztyén pedagógustól ez fokozott alázatot 
kíván, a gyermekek életében nem mi vagyunk a legfontosabb személy, hanem a szülő. 
Feladat: a család és az óvoda együttműködésének megszervezése, a családok segítése a gyermek keresztyén 
lelkiségben való neveléséhez. Ezt nagy türelemmel, megértéssel és szeretettel kell végezni. 
A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, az együttműködés célja mindig a gyermek optimális fejlesztése. A 
szülő nevelőpartner ebben a folyamatban. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, feladat a nevelési 
szokásaik előítélet- mentes feltárása. 
A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatos konzultáció szükséges a szülőkkel. Fontos a hiteles tájékoztatás, a 
problémaérzékenység, a tapintat és az előremutató segítség. 
Feladatunk a szemléletformálás: az iskolára való előkészítés az óvodában nem külön feladat, foglalkozás, hanem a 

gyermeki személyiséget kibontakoztató 3-4 éves nevelési folyamat eredménye, az iskolai beilleszkedés közvetett 

segítésében az óvoda a családdal szorosan együttműködve végzi a nevelőmunkát. A szülőket tájékoztatjuk a kimenő 

gyermekek aktuális fejlettségi szintjét, fejlődési jellemzőit, fejlesztési feladatait tartalmazó dokumentum kérésének és 

iskolába általuk való továbbításának lehetőségéről. 

Az óvoda nyitott: a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget adni arra, hogy bármikor betekintést nyerjenek 
gyermekeik óvodai életébe. 
A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában törekszünk a nyitottságra és a kezdeményezésre. 
A jobb együttműködés megszervezéséhez ismerni kell:  

- a család értékrendjét, életvitelét, nyitottságát, 
- a család szerkezetét, generációk, szülők kapcsolatát, 
- a gyermek helyét a testvérkapcsolatban, 
- a szülők ambícióit, szokásait, hobbiját, 
- a szülők gyermekismeretét, nevelési kérdésekben való jártasságukat, elképzeléseiket, nevelési problémáikat, 
- a család anyagi helyzetét, (lakásmegoldás, munkanélküliség) 
- az óvodai neveléssel szembeni elvárásokat. 
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Az együttműködés és a kapcsolat formái: 
- május első hete az óvodai beíratás ideje- az első személyes kapcsolat felvétele, 
- beszoktatási idő- szülő és gyermek együtt ismerkedik a csoport szokásaival, szabályrendszerével, 
- összevont és csoport szülői értekezlet, 
- előzetes családlátogatások, (a gyermekek megismerése az óvodába kerülés előtt),  
- napi kapcsolattartás- szülő tájékozott legyen a gyermekével történt napi lényeges eseményekről, 
- nyílt napok, 
- munkadélutánok, 
- közös ünnepségek (egyházi, Anyák napja, Gyermeknap, évzáró stb.), 
- fogadóóra igény szerint, előre egyeztetett időpontban. 

Az óvodában a szülői képviseletet a Szülői munkaközösség látja el, választás útján. 
 

Beszoktatási rendszerünkben a fokozatosság elve érvényesül. A sikeres beszoktatáshoz minden résztvevőnek 
együtt kell működnie. 

 
A beszoktatást meghatározó elemek: 

- óvoda munkatársai, 
- az óvodába kerülő és a már bent lévő gyermekek, 
- az új óvodások szülei, családja 

Az óvodába kerülés az első komolyabb szeparáció (elszakadás) a családtól. Az elválás egyaránt megviseli a 
szülőket, a testvéreket és az óvodába kerülő gyermeket. A gyermek általában a következőt érzi: félelem, 
bizonytalanság, magány, szorongás. 

 
 

A beszoktatás előkészítése/javaslat a családban: 
- beszélgetés arról, hogy mi történik egy óvodában, kik lesznek ott, hol van az óvoda, 
- csak pozitív hangsúllyal kerüljön elő az óvodáztatás, soha ne fenyegetőleg, 
- próbálják a gyermekek bioritmusát az óvodai napirendhez igazítani, 
- augusztusban, az előre megadott napokon, használják ki az óvodai játszóterezés lehetőségét, töltsék az 

udvaron a délelőttöt, 
- lehetőleg kerüljék nyáron a nagyobb változásokat (költözés) 
- a nyári szülői értekezleten válasszák ki a gyermekük jelét, rajzolják, varrják fel az óvodai ruhákra, cipőkre, 
- egyeztessenek időpontot az óvodapedagógusokkal családlátogatásra, melyet a nevelési év elején 

megszervezünk, 
- előre egyeztetett időpontban érkezzenek meg szeptember 1-jén, amikor az óvodapedagógusok egyénenként 

fogadnak minden kiscsoportost és kísérőjét, 
- legyen határozott, de megértő gyermekével, ha tiltakozik az óvoda ellen 
- soha ne hagyja az óvodában búcsú nélkül a gyermekét, 
- tartsa meg ígéretét, hogy mikor jön a gyermekért, 
- számítsanak rá, hogy az első héten nincs az óvodában bent alvás, az altatás a 2. héttel kezdődik, 
- kérje ki az óvodapedagógusok véleményét és kérjen tájékoztatás gyermekéről 

A beszoktatási idő hosszúságát és módját (anyával, apával, nagyszülővel) az egyéni igényekhez igazítjuk. 
Sikeresnek tekinthető az a folyamat, melyben a rendszer szereplői a lehető legjobban együttműködnek és ennek 
eredményeképpen: 

- a beszoktatási folyamat végén a felek megismerik és elfogadják, megszeretik egymást, 
- a gyermekek és szüleik elfogadják a közösen megbeszélt szabályokat, 
- az óvoda dolgozói elfogadják a gyermekeket (és szüleiket), 
- korrekt információ áramlás alakul ki az érintettek között, 
- az esetlegesen felmerülő problémákra konstruktív megoldás születik, 
-  kialakul – rögzül a napirend, a házirend rutinszerűen működik, 
- a felek elégedettek, a gyermekek jól érzik magukat az óvodában, szívesen mennek reggelente. 

 
 

10.2. Kapcsolat az intézmény iskolájával  
 

Az óvoda napi kapcsolatban áll az intézményvezetéssel, az intézményvezető gondoskodik az információk oda-vissza 
áramlásának megfelelő minőségéről. Erről a szervezeti és működési szabályzatban rendelkeznek.  
Az óvodapedagógusok részt vesznek az intézmény rendezvényein, részt vállalnak a közös feladatokból.  
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A kapcsolattartás formái: 
- Logopédiai szűrés és ellátás 
- A nagycsoportos gyermekek számára iskolalátogatási alkalmak biztosítása. 
- Kölcsönös hospitálások szervezése az intézményegységek között, szakmai együttműködés. 
- Konzultáció óvodából iskolába érkező gyermek átmeneti állapotának jellemzőiről. 
- Korrekt információáramlás, folyamatos együttműködés az óvodapedagógusok és a tanítók között az 

óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése érdekében. Konzultáció az óvodai nevelésről, kölcsönös 
visszacsatolás. 

 
 
 

10.3. Társintézményekkel való kapcsolattartás 
 

A hétköznapi/alkalmi feladatok közös megoldása érdekében: 
- a település általános iskoláival 
- a város többi óvodájával, 
- az egyházmegye református óvodáival. 

 
 

10.4.  Kapcsolat a helyi közművelődési intézményekkel: 

- Helytörténeti Múzeummal, 
- Városi Könyvtár és Művelődési Házzal. 

 
Az intézmények programjaiból, szolgáltatásaiból úgy válogatunk, hogy az elősegítse nevelési feladataink sokoldalú, 
színes megoldását. Viszont kizárjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az óvoda pedagógiai elveivel, 
értékközvetítésével, tartalmával nem összeegyeztethetők. 
 
A kapcsolattartás formái: 

- népművészettel kapcsolatos kiállítások látogatása, 
- múzeumi kiállítások látogatása, 
- gyermekműsorok megtekintése, 
- könyvtárlátogatások. 

 
 
 

10.5. Kapcsolat az egészségügyi szervekkel: 

 
Védőnőkkel, gyermekorvossal, fogorvossal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervével.  

 
A kapcsolattartás formái: 

- alkalmanként esetmegbeszélések, 
- tájékoztató előadások szervezése a szülőknek, 
- évente orvosi vizsgálat a gyermekeknek, 
- tanköteles korú gyermekek részére iskola alkalmassági vizsgálat, 
- évente hallásvizsgálat, testsúly, testmagasság mérése, 
- ismerkedés a fogorvos munkájával. 

     
 

10.6. Kapcsolat a szakmai szervekkel: 
 

- Igény szerinti iskolaérettségi vizsgálat lebonyolítása – a pedagógiai szakszolgálattal, 
- Református Pedagógiai Intézettel, 
- J-N-SZ Megyei Pedagógiai Intézettel,  
- Gyermekjóléti Szolgálattal,  
- A helyi önkormányzat oktatási és művelődési irodájával, 
- a Magyar Óvodapedagógiai Egyesülettel. 
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A kapcsolattartás formái: 
- Szakmai tevékenységünk fejlesztése, megújulása érdekében igénybe vesszük segítségüket. 
- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felkínált szakmai képzéseket, programokat és érdeklődésünknek, illetve 

a programunk megkívánta fejlesztési lehetőségeknek megfelelően részt veszünk azokon.  

10.7. Kapcsolatunk a civil szervezetekkel: 

Az óvoda pedagógiai programjában meghatározott célok elérése érdekében a kapcsolattartás szakmai alapú. 
Játszóházak, gyermekprogramok, közös rendezvények szervezése. 

- „Apáról fiúra Egyesület” 
- Kézműves kör Egyesület 

 
11. Óvodánk programjának megvalósításához biztosított eszközrendszer  

 
Óvodánk helyiségei és felszereltsége eleget tesz a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.sz. mellékletében előírtaknak. 
A csoportszobák játéklehetőségének feltételei, a fantáziát és a kreativitást kívánjuk bővíteni azokkal a gyűjtött 
anyagokkal, amelyek természetes állapotukban bármilyen eszközzé válhatnak a gyermeki világban.  
A világ tevékeny megismeréséhez új eszközöket, környezetismeret és matematika tárgykörébe sorolható, egyénileg 
használható fejlesztőjátékokat kívánunk beszerezni.  
A bábjátszás és dramatizálás lehetőségeit bővíteni kívánjuk részben általunk készített bábokkal, másrészt vásárolt 
maszk-készletekkel. 
Az óvoda rendelkezik a Mozgáskotta programhoz szükséges alapkészlettel. 
Feladatunk az udvari élethez szükséges, jelenleg rendelkezésre álló mozgásfejlesztő játékok folyamatos 
karbantartása. 
Könyvtárunk bővítése folyamatos.  
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III. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉG NEVELÉSI PROGRAMJA 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Az intézményi nevelés az alábbi modell szerint működik: 
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1.1. Az intézmény nevelési alapelvei és célrendszere 

Keresztény pedagógiánk súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása, helyes kifejezési formáinak 
megtanítása: 
- igényes környezetre, rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban),  
- együttműködésre, fegyelmezettségre nevelés, 
- személyes hitre nevelés, a hívő keresztyény ember szokásrendjének kialakítása, 
- a nemzeti identitás megalapozása a gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás 

gazdag eszközrendszerével. 
 

NAT 
Általános nevelési alapelvek/értékek 

Az intézmény saját általános nevelési alapelvei/értékei 

Demokratizmus, humanizmus 
 

Keresztyén értékrendet képviselő, református szellemiségű 
szeretetteljes nevelés, a Szentírás, a Heidelbergi káté és a II. 
Helvét hitvallás alapjaira építve. 
Megőrizve a magyar kultúra értékeit a társadalmi/gazdasági 
környezet elvárásaihoz alkalmazkodni képes hitüket gyakorló 
keresztyének nevelése. 

Az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a 
személyiség fejlődése  
A gyermeki személyiség elfogadása, tisztelete; 
szeretet, megbecsülés és bizalom; a nevelés által a 
gyermek személyiségfejlődésének segítése, egyéni 
készségeinek és képességeinek kibontakoztatása 

Közösségi együttműködés, szolidaritás, tolerancia 
 

Esélyegyenlőség 
A gyermeki jogok tiszteletben tartása  
Gyermekközpontúság, befogadás, 
előítéletmentesség; minden gyermek számára 
egyformán magas színvonalú, szeretetteljes nevelés 
biztosítása 

Egyéni bánásmód és fejlesztés, a tanulók személyiségének, 
képességeinek maximális kibontakoztatása a tanulói 
közösségekben a tanulók mindenek felett álló érdekeinek 
érvényesítésével 

NAT kiemelt értékek Az intézmény kiemelt értékei 

A gazdasági fejlődéshez nélkülözhetetlen tudás, 
viselkedés megszerzése 

Csoport/osztály/évfolyam/intézményi szintű együttműködés - 
nyitott, egymással toleráns személyiségek és keresztyén 
közösségek kialakítása 
Anyanyelvi, nemzeti környezetünk és hagyományaink iránti 
felelősség.  
Ökológiai szemlélet, a természet védelme, az élet tisztelete 
A tanulókkal és szülőkkel közvetlen korrekt partneri viszony 
kialakítása  

Az ország, a nemzet szűkebb és tágabb környezetének 
megismerése 

Nemzeti hagyományok ápolása 

Az Európai közösségéhez tartozás 

Munkában való megbízhatóság Cél- és feladatorientáltság a tanulási-tanítási folyamatokban;  
Szabályozott szervezeti működés, a szakmai és gazdasági 
folyamatok összhangja. 

Minőségi munkavégzés-eredményes gazdasági 
szerepvállalás 

A tanítási – tanulási folyamat hatékonysága   Differenciált tanuló foglalkoztatás/fejlesztés a csoport/ 
osztálytermi folyamatok legalább három szintjén. 
A megszerzett ismeretek, képességek sokoldalú 
alkalmazásának/ felhasználásának gyakoroltatása 

Egész életen át való tanulásra felkészítés 

Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása 

 

1.2. Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai és a NAT által megfogalmazott célok koherenciája 

Az erkölcsi nevelés 
Alapvető cél a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 
felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló 
gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 
életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 
életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi 
kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, 
tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 
fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 
tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő 
beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi 
személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az 
ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a 
lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 
hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, 
sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az 
ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a 
nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári 
magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok 
tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 
megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. 
A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai 
gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, 
a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és 
tanulásszervezési eljárások. 
 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 
fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 
készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület 
megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 
helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, 
hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva 
énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 
tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 
és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
 
A családi életre nevelés 
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, 
testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező 
átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre 
nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus 
családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a 
gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben 
felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 
 
A testi és lelki egészségre nevelés 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 
pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 
stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 
szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a 
tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A 
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 
megelőzésében. 

 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű 
vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy 
saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő 
magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Program, 2015. 

 

43 

 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 
felelős állampolgári léthez. 

 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a 
kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 
képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 
számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 
értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
 
Pályaorientáció 
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka 
világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok 
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, 
kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 
szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 
versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a 
vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a 
tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa 
és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 
összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer 
alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 
fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
 
Médiatudatosságra nevelés 
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos 
médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-
központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 
értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a 
nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 
médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 
A tanulás tanítása 
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, 
amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell 
tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és 
más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, 
szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 
helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 
elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 
növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 
1.3. Az intézmény jellegéből adódó sajátos nevelési célok 

- Keresztyén, hitét gyakorló tanulók nevelése az intézményben, olyan öntudatos magyar reformátusok 
nevelése, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek, akik képesek önállóan, logikusan gondolkodni, 
cselekedni, képesek a valódi értékek felismerésére. 

- A tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, speciális tehetségfejlesztő program működtetése. 
- A különleges ellátást igénylő tanulókkal való kiemelt törődés, gondoskodás. 
- A tanulók képességeinek és kompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 
- Alkotó pedagógiai klíma biztosítása 
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1.4.  A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának részletes szabályai 

Iskolai nevelési módszerek/eszközök: 

Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat,a kompetencia alapú 
nevelés-oktatás fokozatos bevezetésével. Az alábbi nevelési eljárásokat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében: 

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: 
- minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 
- érték-tisztázás, önismeret, bírálat, önbírálat; 
- beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 
- előadás, vita, beszámoló. 
Ösztönző módszerek: 
- helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 
- gyakorlás, követelés; 
- ellenőrzés, értékelés szóban vagy írásban, osztályozás; 
- játékos, dramatikus módszerek. 
A pozitív magatartásra ható módszereink: 
- helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; 
- osztályozás; értékelés 
- felszólítás. 
A negatív viselkedés kialakulását megelőzői módszerek: 
- felügyelet; 
- ellenőrzés; 
- figyelmeztetés; 
- intés, elmarasztalás, tiltás; 
- büntetés. 

 
1.5.  Az intézmény további céljai 

 

NAT célrendszer – 
kulcskompetenciák fejlesztése 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Intézményi célrendszer – a 
kulcskompetenciák tükrében 

Anyanyelvi kommunikáció   

fogalmak, gondolatok, tények, 
érzések, kifejezése, értelmezése 
vélemények kifejezése szóban és 
írásban 
helyes és kreatív nyelvhasználat 

I: Megfelelő szókincs, nyelvtan, nyelvi funkciók 
 ismerete, irodalmi és nem irodalmi szövegek,  
a kommunikáció változásai 
K: megfelelő, a helyzethez illeszkedő szóbeli és 
írásbeli kommunikáció alkalmazása, 
szövegfeldolgozás-információgyűjtés, 
segédeszköz használat 
A: pozitív, kritikus, építő jellegű párbeszédre való 
törekvés, az esztétikai minőség tisztelete, mások 
megismerésének igénye, társadalmilag felelős 
nyelvhasználat 

az anyanyelvi alapkészségek 
(olvasás, írás, fogalmazás) 
fejlesztésének kompetencia alapú 
megvalósítása, 
igényes szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség- kulturált 
kommunikáció kialakítása, 
az információk megfelelő 
értelmezése, kezelése 

Idegen nyelvi kommunikáció   

fogalmak, gondolatok, tények, 
érzések, kifejezése, értelmezése 
vélemények kifejezése szóban és 
írásban 
más kultúrák megértése, 
közvetítése 

 

I: szókincs, funkcionális nyelvtan, szóbeli 
interakciók főbb típusai, nyelvi stílusok, 
társadalmi hagyományok, kultúra 
K: szóbeli üzenetek megértése, beszélgetések 
kezdeményezése, folytatása, szövegolvasás, 
szövegértés, szövegalkotás, segédeszköz 
használat 
A: pozitív, a kulturális sokféleség tiszteletben 
tartása, érdeklődés a különböző kultúrák iránt 

egy idegen nyelvi alapszintű 
kommunikáció elsajátítása az 
alapfokú nyelvvizsga 
követelményei alapján 

Matematikai kompetencia   

matematikai gondolkodás 
fejlesztése, alkalmazása, 
mindennapi problémamegoldás 
(képletek, modellek, struktúrák, 

I: számok, mértékek, struktúrák, alapműveletek, 
matematikai reprezentációk, matematikai 
fogalmak, összefüggések, koncepciók 
K: a matematikai elvek, folyamatok alkalmazása 

a matematikai, logikai 
gondolkodás fejlesztésének 
kompetencialapú megvalósítása, 
a tanult ismeretek gyakorlati 
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NAT célrendszer – 
kulcskompetenciák fejlesztése 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Intézményi célrendszer – a 
kulcskompetenciák tükrében 

grafikonok, táblázatok 
alkalmazása 

a mindennapokban, az érvek láncolatának 
követése, értékelése, az eredmények indoklása, 
a matematika nyelvén való kommunikáció, 
segédeszközök használata 
A:  az igazság tisztelete, a dolgok logikus okának 
érvényességének keresése 

alkalmazása, az összefüggések 
felismerése, a problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztése 

Természettudományos 
kompetencia 

  

- ismeretek és módszerek 
felhasználásával a természetben 
lejátszódó folyamatok 
kölcsönhatásai, magyarázatai, 
előrejelzései 
- műszaki kompetencia: az emberi 
tevékenység okozta változások 
megértése, a fenntartható fejlődés 
egyéni és közösségi felelőssége 

I: természeti világ alapelvei, tudományos 
fogalmak,módszerek, technológiák 
K: a természettudományos és műszaki 
műveltség mozgósítása,gyakorlatias probléma 
megoldás, cselekvőképes a fenntartható fejlődés 
feltételeinek biztosítása terén 
A: kritikus és kíváncsi, az etikai kérdések iránti 
érdeklődés a biztonság és fenntarthatóság 
tisztelete 

- természettudományos komplex 
látásmód kialakítása 
- természet és 
környezetvédelemre nevelés 
- felelősség kialakítása a 
közvetlen környezet védelme, 
fejlődése iránt 

Digitális kompetencia   

- az információs társdalom 
technológiáinak magabiztos és 
kritikus használata a napi 
tevékenységekben 
- információk felismerése, 
keresése, 
tárolása,értékelése,előállítása 
 

I: IST(információs társ.techn.) szerepe, 
lehetőségei, főbb számítógépes alkalmazások, 
elektromos média útján történő kommunikáció, 
K: információkkal való műveletek: keresés, 
tárolás, előállítás,bemutatás, értékelés, internet 
szolgáltatások alkalmazása,kritikai gondolkodás, 
kutatás, kreativitás, innováció 
A: kritikusság, megfontoltság, felelősségteljes 
használat 

- számítógépes műveletek, 
elektronikus kommunikáció 
megvalósítása alapfokon 
- elektronikus információkkal való 
hatékony gazdálkodás a tanulási 
folyamatban  

A hatékony, önálló tanulás   

- kitartó tanulás egyénileg és 
csoportban, az idővel és az 
információkkal való hatékony 
gazdálkodás 
- a lehetőségek és szükségletek 
felismerése, a tanulás 
folyamatának ismerete 
- az előzetes tudás és tapasztalás 
felhasználása, 
- motiváltság és magabiztosság 

I: ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, 
készségeinek erős és gyenge pontjait, találja 
meg a számára megfelelő/elérhető oktatási, 
képzési lehetőségeket 
K:írás, olvasás, számolás, IST eszközök 
használata, együttműködés másokkal 
A: pozitív, tanulás iránti motiváció, új tanulási 
lehetőségek felkutatása, a tanultak széles körű 
alkalmazása 

- hatékony  önálló és egymástól 
tanulás megtanítása 
- a már megszerzett tudás 
alkalmazási képességének 
kialakítása 
- a szükséges információk 
megkeresésének, 
felhasználásának kialakítása 

Szociális és állampolgári 
kompetencia 

  

 
- harmonikus életvitel, közösségi 
beilleszkedés, a közjó iránti 
elkötelezettség és tevékenység 
- hatékony részvétel a társadalmi, 
szakmai életben, konfliktus 
kezelés 
- a közügyekben való aktív, építő 
részvétel 
 
 
 

Szociális 
I: a fizikai és mentális egészség, egészséges 
életvitel, normatudat, szabályok, alapvető 
társadalmi és kulturális koncepciók 
(esélyegyenlőség, megkülönböztetés-mentesség, 
stb), az európai társadalmak gazdasági-
társadalmi dimenziói, nemzeti és európai 
identitás 
K: hatékony kommunikáció, empátia, stressz és 
frusztráció kezelés, a változások iránti 
fogékonyság 
A: együttműködés, magabiztosság, integritás, a 
sokféleség elismerése, az előítéletek leküzdése, 
kompromisszum készség 
Állampolgári 
I: a demokrácia és állampolgárság, a nemzeti, 
európai, a világ történelmi 

- a társadalmi, gazdasági 
elvárásoknak megfelelő 
szabálykövetés, tolerancia 
kialakítása 
- felelősségtudat kialakítása a 
saját sorsa iránt 
- egészséges életvezetés 
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NAT célrendszer – 
kulcskompetenciák fejlesztése 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök Intézményi célrendszer – a 
kulcskompetenciák tükrében 

fejlődésének,eseményeinek tendenciáinak 
ismerete 
K: közügyekben való együttműködés, 
problémaérzékenység, döntéshozatal-szavazás, 
döntéselemzés 
A: az emberi jogok tisztelete, a sokféleség 
elfogadása, Európai Unióhoz és a nemzethez, a 
településhez tartozás nyitottsága, közösségi 
összetartozás, felelősségérzet 

Kezdeményezőkészség és 
vállalkozói kompetencia 

  

- a környezet megismerésével a 
kínálkozó lehetőségek 
megragadása 
- célorientáltság, egyéni tervek 
készítése és megvalósítása 

I: ön és társismeret, kapcsolatteremtés, 
kommunikáció, a pénz és gazdaság világa, az 
abban való tájékozódás, a vállalkozások jogi 
feltételei 
K: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 
delegálás,elemzés, kommunikálás, a 
tapasztalatok értékelése,kockázatelemzés, 
egyéni és csapatmunkában való részvétel 
A: függetlenség, kreativitás, innováció a 
személyes és társadalmi életben, célorientáltság, 
határozottság 
 

- a környezeti hatásokra való 
rugalmas reagálás képességének 
kialakítása 
- célorientált, motivált, kitartó 
feladatmegoldás elsajátíttatása 

Esztétikai-művészeti tudatosság 
és kifejezőképesség 

  

- az esztétikai megismerés 
fontossága,az érzések, élmények, 
elképzelések kreatív művészi 
kifejezése tradicionális 
művészetek nyelvén, a média 
segítségével 
- irodalom, zene, dráma,tánc, 
báb,vizuális művészetek, tárgyak, 
épületek, terek kultúrája, a 
modern kifejező eszközök – fotó, 
mozgókép 

I: a helyi, nemzeti, egyetemes kulturális 
örökség,az egyén és közösség világban elfoglalt 
helye,az esztétikum szerepe a minden napi 
életben 
K: művészeti önkifejezés, műalkotás elemzés, a 
művészetek és a gazdaság kapcsolatának, 
lehetőségeinek felismerése 
A: nyitottság, érdeklődés, esztétikai érzék 
fejlesztése, önismeret gazdagítása, emberi 
viszonyok fejlesztése 

- a művészetek felhasználása az 
önmegvalósítás folyamatában 
- a szabadidő kulturált, hasznos 
eltöltése, kreatív 
tevékenységekkel 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Fejlesztési feladatok, a nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai, sikerkritériumai 

 

A célok megnevezése A cél elérését szolgáló 
feladatok 

A célok, feladatok 
megvalósításának 
 eszközei, eljárásai 

Sikerkritérium 

Keresztyén, hitét 
gyakorló tanulók 
nevelése 
 

a Biblia megismertetése, 
dicséretek és zsoltárok 
megtanítása 
egyháztörténeti 
alapismeretek elsajátítása 
a Tízparancsolat 
szellemében való 
életvezetés, erkölcsi 

Hittanórai speciális módszerek,  
technikák alkalmazása 
A keresztség sákramentumának 
felvétele 
A konfirmációra való felkészítés 
Istentiszteleteken való részvétel 
Egyházi ünnepek megtartása 

Az iskola tanulói 
keresztyén hitükben 
megerősödve, aktív 
hitéleti  magatartást 
tanúsítva hagyják el az 
iskolát  
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A célok megnevezése A cél elérését szolgáló 
feladatok 

A célok, feladatok 
megvalósításának 
 eszközei, eljárásai 

Sikerkritérium 

értékrend  kialakítása 

A sajátos nevelési 
igényű tanulókkal való 
kiemelt foglalkozás 

A többségi tanítási órák és a 
habilitáció, rehabilitációs 
foglalkozások összhangja 
Pozitív diszkrimináció 

Egyéni fejlesztési tervek, 
egyéniesített eszközök, 
feladatlapok 

A tanórai munkában az 
SNI-s tanulók 
teljesítménye nem marad 
el feltűnően társaiktól, 
csökken a közöttük lévő 
tudás és készségbéli. 
különbség 

A tehetséges tanulókkal 
való kiemelt foglalkozás 

Tehetségfelismerés 
Tehetséggondozás 
tehetségkövetés 

Egyéni fejlesztési tervek 
Gyorsítás, dúsítás, gazdagítás 
modulrendszer 

A tanulók középiskolai 
eredménye nem romlik a 
nyolcadik év végihez 
képest. 

Az anyanyelvi 
alapkészségek (olvasás, 
írás, fogalmazás) 
fejlesztésének 
kompetencia alapú 
megvalósítása 
 

 Magabiztos betűismeret 
elsajátítása-olvasás,  írás, 
helyesírás jártasság szintű 
ismeretének kialakítása 
Jártasság kialakítsa: 
életkornak megfelelő 
többféle szövegtípus 
feldolgozása 

Betű hívóképek, szókártyák, képek, 
 szójegyzék, olvasólapok 
kompetencia feladattípusok 
megoldása 
válogató olvasás, kulcsszavak 
keresése, 
életszerű írásos feladatok adása 

Magyar nyelvi 
(elsősorban értő 
olvasásuk) tudásuk 
megfelelő szintű 
elsajátítása, amely 
megalapozza  más 
tantárgyak sikeres 
tanulását is. 

Igényes szóbeli és 
írásbeli kifejezőkészség- 
kulturált kommunikáció 
kialakítása 
 

Szókincsfejlesztés 
Szóbeli és írásbeli 
kifejezőképesség megfelelő 
szintre emelés 
Nyilvánosság előtt való 
szereplés képességének 
kialakítása 

Bábok, dramatikus játékok, 
párbeszédek, szituációs játékok, 
tollbamondás, nyelvhelyességi 
gyakorlatok, saját gondolatok, 
érzelmek megfogalmaztatása, 
vitakultúra gyakorlása, interjú 
készítés, prezentálás, kiselőadás 

A tanulók szóbelisége, 
kulturált kommunikációja 
méréssel bizonyítottan 
megfelel az életkori 
elvárásoknak. 

Az anyanyelvi 
információk megfelelő 
értelmezése, kezelése 

Szövegértés fejlesztése, 
típusfeladatok rutinszerű 
megoldása 
 

Eszközhasználat: lexikon, szótár, 
könyvtár, internet… 
helyes kérdések feltételének 
gyakorlása 

A tanulók tudnak egy 
szövegből adott szempont 
szerint kis 
hibaszázalékkal 
információt keresni, 
értelmezni. 

Egy idegen nyelvi 
alapszintű 
kommunikáció 
elsajátítása az alapfokú 
nyelvvizsga 
követelményei alapján 

Életszerű 
problémamegoldás, az adott 
idegen nyelv alkalmazni 
tudása receptív és 
beszédkészség fejlesztése 

Szituációs gyakorlatok, egyéni, 
páros csoportmunkák, interaktív 
technikák  

Az iskolát elhagyó tanulók 
a középiskolában nem 
rontanak tanulmányi 
eredményt idegen 
nyelvből. 

A matematikai, logikai 
gondolkodás 
fejlesztésének 
kompetencialapú 
megvalósítása  

Matematikai alapkészségek 
fejlesztése 
Műveletek pontos 
megoldásának elsajátítása 
szóban, és írásban 
 
 

Számkártya, korong, pálcika, 
színes rúd, mérőeszközök, 
számegyenes 
kompetencia feladatok gyakorlása, 
matematikai algoritmusok 
folyamatos gyakorlása 

Az elemi számolási 
készség/országos 
kompetencia mérés 
mutatói emelkedő (helyi 
és országos) százalékúak 
legyenek. 

A  tanult matematikai 
ismeretek gyakorlati 
alkalmazása, az 
összefüggések 
felismerése, a 
problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztése 

A matematika tanítása 
segítse a mindennapi 
problémahelyzetek gyakorlati 
megoldásának rendszeres 
gyakorlása- a mindennapi 
élet- összefüggések 

Analógiás eljárások, 
tevékenykedtetés, „ látom, hallom, 
mondom, csinálom” elve 
Grafikonok, ábrák olvasása, 
értelmezése 
Érvelés és bizonyítás 
terminológiája 

Az elemi számolási 
készség/országos 
kompetencia mérés 
mutatói emelkedő (helyi 
és országos) százalékúak 
legyenek. 

Természettudományos 
komplex látásmód 

Térbeli, időbeli 
tájékozódásra nevelés 

Képek, kirándulások, séták, 
gyűjtések, filmek, könyvek, 

A  tanulók képesek 
komplex feladatok 
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A célok megnevezése A cél elérését szolgáló 
feladatok 

A célok, feladatok 
megvalósításának 
 eszközei, eljárásai 

Sikerkritérium 

kialakítása Tantárgyközi tartalmak 
megismerése, 
ok-okozati összefüggések, a 
természeti világ alapelveinek 
megismertetése 
rész-egész viszonyának 
felismertetése  

természet a művészetekben 
Kísérletek, gyűjtőmunka 
Tanulói projektek, egyéni és 
csoportos feladatok 
 

megoldására, 
összefüggések 
felismerésére. 

Természet és 
környezetvédelem 
fontosságának 
megértetése 

Közvetlen környezetünk 
múltjának, jelenének 
megismerése 
Környezetünk tisztasága 
Lakóhelyi veszélytérkép 

Szelektív hulladékgyűjtés, 
udvargondozás az iskolában, 
tantermek, folyosók tisztaságának 
megtartása diákügyletei feladatok  
ellátása 
takarékosság a hétköznapokban 

Tanulóinkban kialakul a 
környezettudatos 
gondolkodásmód, ismerik 
a szelektív 
hulladékgyűjtés 
fontosságát. 

Felelősség kialakítása a 
közvetlen környezet 
védelme, fejlődése, 
fenntarthatósága iránt 

Tevőleges részvétel a 
környezeti  fejlesztésekben, 
az iskola szépítésében 
A rongálások megelőzésére 
nevelés 
  

Templomkert, iskolaudvar 
gondozása, egyéni munkavégzés 
(virág, palánta..) 
Felelősi rendszeren keresztül 
környezetünk megóvása, a tantermi 
dekorációjának rendszeres 
frissítése tanulói közreműködéssel 

A tanulók megóvják 
közvetlen környezetüket, 
csökken a szándékos 
rongálások száma. 

Számítógépes 
műveletek, elektronikus 
kommunikáció 
megvalósítása 
alapfokon 

Közismereti tanórákon az 
IKT alkalmazásával történő 
feladatmegoldás elsajátítása 

Kutatómunka, Internet, elektronikus 
szótár használata, egyszerű 
táblázatok készítése, adatok 
értelmezése, feldolgozása 

A számítógép eszközként 
való használata 
közismereti tanórákon és 
a másnapi 
felkészülésben. 

Elektronikus 
információkkal való 
hatékony gazdálkodás a 
tanulási folyamatban  

Közismereti órákon IKT 
alkalmazása a tanulói 
megismerési folyamatokban 

Páros és csoportmunkák, 
prezentációk készítése, 
anyaggyűjtés, rendszerezés adott 
témakörben, információ- kereső 
rendszerek megismerése 

Kis előadások, 
gyűjtőmunka alkalmával 
az elektronikus úton 
beszerezhető információk 
kezelése 

Hatékony  önálló és 
egymástól tanulás 
elsajátítása 

Énkép, önismeret kialakítása 
A tanulás tanítása, a 
koncentráció és figyelem 
fejlesztése, a kreatív 
gondolkodásra nevelés 
Koncentrált 
feladatmegoldásra szoktatás 

Tanulási technikák 
megismertetése, gyakoroltatása 
(egyéni és társas)önálló 
eszközhasználat 
elemzés, lényegkiemelés, 
jegyzetkészítési alapok 

Napi gyakorlat az 
osztálytermi 
folyamatokban az 
egymástól tanulás. 

A már megszerzett 
ismeret, készség , 
attitűd alkalmazási 
képességének 
kialakítása 

Gazdasági nevelés 
Gyakorlatias, probléma 
megoldó  gondolkodásmód 

 Szituációs játékok, életszerű 
feladatok adása minden tanórán 

Minden tanulási 
helyzetben, hétköznapi 
szituációkban képes a 
tudását/ismereteit 
kondicionálni. 

A szükséges 
információk 
megkeresésének, 
felhasználásának 
fejlesztése. 

Köznapi és médiás szövegek 
értelmezése 
Számítógép eszközszintű 
használata a mindennapi 
életben  
Szelektálás és lényeglátás 
képességének kialakítása 
Adatbázisok kezelésének 
elsajátítása 

Városi média, számítógép, internet A tanulók képesek önálló 
ismeretszerzésre, 
legalább 70%-ban 
megfelelnek az országos 
kompetenciamérés 
követelményeinek. 

A társadalmi, gazdasági 
elvárásoknak megfelelő 
szabálykövetés, 
tolerancia kialakítása 

Énkép, önismeret 
Hon és népismeret 
Európai azonosságtudat, 
egyetemes kultúra, 
kisebbségi és nemzetiségi 

Szituációs helyzetek, saját és más 
kultúrák értékeinek megismertetése 
szabályok ismerete, betartása 
gyakoroltatása szerepjátékokban, 
felelősség a közösen hozott 

A tanulók betartják az 
iskola házirendjét, 
csökkenő tendenciát 
mutat  az írásbeli 
figyelmeztetések száma. 
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A célok megnevezése A cél elérését szolgáló 
feladatok 

A célok, feladatok 
megvalósításának 
 eszközei, eljárásai 

Sikerkritérium 

társadalmak, kultúrák és a 
különbözőség elfogadtatása  
Takarékosságra nevelés 
egymás iránti felelősségre 
nevelés 

szabályok betartásában (házirend, 
etikai kódex)) 
 
 

Felelősségtudat 
kialakítása a saját sorsa 
iránt 

Aktív állampolgárság, 
demokrácia, nemzettudat 
erősítése, 
Református értékrend a 
gyakorlatban 

Diákönkormányzatiság  
Tízparancsolat értelmezése, 
hivatalos fogalmazványok 
elkészítése 

A tanulók tanulmányi 
eredménye, magatartás 
és szorgalom jegye 
tükrözze egyéni 
képességeiket 

 Egészséges 
életvezetés  

Testi, lelki egészség, 
egészséges napirend, 
táplálkozás 
A vallás és hit szerepe a lelki 
egészségben 
Drog- és alkohol-prevenció 

Bibliai történetek értelmezése, 
szituációs játékok 
Előadások, védőnői tanórák, 
előadások 
Sport, mindennapos testnevelés, 
testmozgás 

A személyi higiénia 
hiánya, dohányzás és 
alkoholfogyasztás miatt 
nem kerül sor 
osztályfőnöki vagy 
magasabb rendű 
figyelmeztetésre/illetve ez 
csökkenő tendenciát 
mutat. 

A környezeti hatásokra 
való rugalmas reagálás 
képességének 
kialakítása 

Helyes példakövetés, 
Sikerorientált magatartás, 
vitakultúra tanítása 

Dráma módszerek alkalmazása 
Társalgási szokások gyakoroltatása 
Problémahelyzet elé való állítás, és 
azok megoldása, tanulói projektek 
készítése 

A tanulók képesek egy új 
osztálytárs érkezését 
toleránsan fogadni, 
befogadók.. 

Célorientált, motivált, 
kitartó feladatmegoldás 
elsajátíttatása 

Felkészülés a felnőtt 
szerepre 
Tudatosság, rendszeresség 
az iskolai és az otthoni 
tevékenységekben 

pozitív motiváció, és megerősítés 
életkori sajátosságoknak megfelelő 
érzelmi, tapasztalati úton 
elsajátítható ismeretek adása 
havi terv, heti terv, órarend 

Az órai munka 
kihasználtsága, 
hatékonysága nő, 
nem/kevesebb idő telik el 
fegyelmezéssel. 

A művészetek 
felhasználása az 
önmegvalósítás 
folyamatában 

Európai azonosságtudat-
egyetemes kultúra 
különböző művészetek 
alapjainak megismertetése 
érdeklődési körnek 
megfelelő ösztönzés az 
önmegvalósításra 

tánc, zene, és vershallgatás, 
színház, és kiállítás látogatás 
szakkör, kézműves foglalkozás 
 

Saját önmegvalósításuk, 
kreativitásuk 
megmutatása tanulói 
kiállításokon, évi két 
alkalommal. 

A szabadidő kulturált, 
hasznos eltöltése, 
kreatív 
tevékenységekkel 

Délutáni foglalkozások 
tervezése 
A napközis szabadidő 
hasznos eltöltése 

Projektek, kreatív tevékenységek 
végeztetése 
Kirándulások, séták,Családi nap 

Projektek, kreatív 
tevékenységek 
végeztetése, 
kirándulásokon, családi 
napon az osztály 90%-a 
aktívan részt vesz 

 

 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A személyiségfejlesztéssel összefüggő feladatok minden pedagógus ismeretközlő tevékenységében tanítási gyakorlatában 
megjelenik, középpontban az egyéni tanulási utak, a tanulási motiváció fejlesztése áll. 
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Kulcskompetencia Képzési 
szakasz 

Készség és képességfejlesztés feladatai, a tanulói tevékenységben, 
tanulásszervezésben 

Anyanyelvi kommunikáció 1-4 A megismerő funkciók kiemelt fejlesztése, a kognitív tevékenységek 
megalapozása. 
Érzelmi intelligencia és a szocializáció fejlesztése a megismert szövegek 
felhasználásával - helyzetnek megfelelő kommunikációs fordulatok 
elsajátítása 
Jellembeli, akarati tényezők fejlesztésének tudatos irányítása-motiváció, 
kitartás, érdeklődés fejlesztése. 
 

5-6. Az anyanyelv eszközként való használata a megismerő, ismeretszerző 
tevékenységben. Érzelmi kötődés kialakítása a magyar nyelv és irodalom 
iránt. Irodalmi példaképek, emberi sorsok megismerésének segítségével 
viselkedésbeli, jellembeli tulajdonságok fejlesztése (kitartás, türelem, 
tiszteletadás, becsületesség, stb…). 

7-8. A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség felhasználása a jó és rossz 
megkülönböztetésének kifejtésére, az irodalmi példákból vett 
konfliktuskezelési technikák megismerése, gyakorlása, belsővé válása. 

   

Idegen nyelvi 
kommunikáció 

1-4. Idegen nyelvi alapszókincs elsajátításával, folyamatos fejlesztésével a 
kognitív tevékenységek fejlesztése. Beszélgetés kezdeményezése, 
folytatása és befejezése a mindennapi élethez kapcsolódó témákról 
alkalmat teremt szocializációs készségek, kapcsolatteremtés 
fejlesztésére, korrekt kommunikációra.  

5-6. A meglévő szókincs egyre bővülő mondatokká formálása, verbális 
interakció típusainak megismertetése, különféle témákról beszélgetés 
kezdeményezése, folytatása, befejezése. Országismereti  szövegek 
olvasása , megértése – az érdeklődés, kíváncsiság felkeltése más népek 
kultúrája iránt. 

7-8. A gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő kifejezésének 
fejlesztése. Kulturális különbségek iránti fogékonyság, tolerancia 
erősítése- jellembeli, viselkedésbéli előrelépés 

   

Matematika  1-4. Alkalmazóképes tudás az ismeretszerzésben, logikus gondolkodás, biztos 
számolási tudás elsajátítása. Problémamegoldás során együttműködési 
készség fejlesztése. 
 

5-6. Megismerésben a tapasztalatok felhasználása, a képzelet, az emlékezet, 
a gondolkodás fejlesztése. 

7-8. Problémakezelés és megoldás, motivált célorientált magatartás 
kialakítása. Tantárgyi kommunikáció a matematikai terminológia 
alkalmazásával. Az ismerethordozók használatával kreativitás fejlesztése. 
 

   

Természettudományos  1-4. A kritikus gondolkodás fejlesztése, a tanultak tapasztalatokkal való 
összevetése. Az összefüggések, az ok-okozat alapszintű megértetése. 

5-6. A tudományok ismeretével a közöttük lévő kapcsolódási pontok 
megkeresésével kognitív képességek fejlesztése 

7-8. Komplexitás, az ismeretszerzés eredményeinek kreatív felhasználása. A 
kíváncsiság, érdeklődés felkeltése az élő és élettelen természet iránt. 
Kölcsönhatások, összefüggések –logikus gondolkodás fejlesztése. 

   

Digitális  1-4. Koncentráció és figyelemfejlesztés, finom mozgások felhasználása a 
megismerő tevékenységekben. 

5-6. Konstruktivitás, logikus gondolkodás. Ítélő és döntőképesség fejlesztése. 

7-8. Kommunikációs képességek fejlesztése, a technikai eszközök 
használatához szükséges terminológia alkalmazásával. 
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Kulcskompetencia Képzési 
szakasz 

Készség és képességfejlesztés feladatai, a tanulói tevékenységben, 
tanulásszervezésben 

   

Hatékony, önálló tanulás 1-4. Önismeret énkép kialakítása. A tanuló helye az osztályközösségen belül. 

5-6. Saját értékekkel(pontosság, kitartás, kudarctűrés,stb...)való gazdálkodás, 
saját korlátok ismerete - reális énkép kialakítása. Akarat, szándék 
fejlesztése, a tanulás iránti motiváció kialakítása, az élethosszig tartó 
tanulás elvének megértetése. 

7-8. Saját tanulási stílus megismerése, tudatos tanulási technikák 
alkalmazása, fejlesztése. 

   

Szociális és állampolgári  1-4. Szokásrend és szabálykövetés az iskolai viselkedésben. Együttműködés a 
játékokban, feladatok megoldásában. Fegyelemre szoktatás. 

5-6. Iskolapolgári jogok és kötelességek szerepe a tanulók magatartási 
szokásaiban. Alkalmazkodás és együttműködési készségek fejlesztése 

7-8. Önértékelés, önszabályozás életkornak megfelelő szinten. 
Szervezőkészség fejlesztése. 

   

Kezdeményező képesség 
és vállalkozói 

1-4. Megismerő és befogadó készség fejlesztése. Kapcsolatteremtési 
gyakorlat kialakítása. 

5-6. A megszerzett tapasztalatok kreatív felhasználása új helyzetekben, 
problémaérzékenység, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
A személyes ráfordításra, befektetésre való nevelés. 

7-8. Bátor kiállás, érdekérvényesítés, asszertív magatartás kialakítása. 
Kitartás, határozottság fejlesztése. Konfliktuskezelési technikák 
elsajátítása. 

   

Esztétikai és művészeti 
tudatosság és 
kifejezőképesség 

1-4. A művészi kifejezés iránti nyitottság, érdeklődés kialakítása. Érzelmi 
intelligencia fejlesztése a műalkotások elemzésén keresztül. Kézügyesség 
fejlesztése 

5-6. Értelmi, érzelmi, akarati, jellembeli tényezők fejlesztése a művészetek 
eszközeivel. Kézügyesség fejlesztése 

7-8. Értelmi, érzelmi, akarati, jellembeli tényezők fejlesztése a művészetek 
eszközeivel. 

 

3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Legfontosabb célkitűzéseink 

- Egészséges életmód iránti igény kialakítása 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 
- Jártasságok, készségek kialakítása 
- Egészséges életmódhoz szükséges szokások gyakoroltatása 
- Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat  
- Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket és azok veszélyeit 
- Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket 
- Az egészséges és tiszta környezet iránti szükséglet kialakítása 
- Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása 
- Testmozgás fontosságának tudatosítása. 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladataink 

- Az egészséges életmódra nevelés az iskolai élet minden területén fontos feladat. 
- Az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása. 
- Egészségvédő lehetőségek bemutatása. 
- Közérthető ismeretek nyújtása az egészség megvédése, és visszaszerzése érdekében. 
- Alapvető érték az élet és az egészség, ezek megóvására magatartási alternatívák ajánlása, gyakorlás, 

példamutatás.  
- Egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, helyes szokások folyamatos gyakoroltatása és ellenőrzése. 
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- Tanulók ösztönzése – közös véleményformálással, tanácsadással – az egészségvédő magatartás 
szabályainak megtartására. 

- Segítség nyújtása az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód kialakításában. 
- Mozgás és játék lehetőségének biztosítása a szabad levegőn. 
- A kultúrált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés iránti igény felkeltése. 
- Tanulóink fogyasztási szokásaikban helyezzék előtérbe az egészséges élelmiszereket. 

Személyi higiéné kialakításának feladatai: 

- Helyes tisztálkodási és fogápolási igények kialakítása, technikák elsajátítása. 
- Az időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködési szokások kialakítása.  
- Gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozása módjainak tanulása, ismerete, 

betartása. 
- Káros élvezeti szerek veszélyeinek és fogyasztásuk következményeinek megismerése. 
- Rendszeres fogorvosi szűrés és tájékoztatás, szükség esetén kezelések igénybevétele. 
- Egészségügyi szolgáltatások rendszeres biztosítása, szükség szerint igénybevétele. 

Mentálhigiéné feladatai 

- Biztonságos, nyugodt, bizalommal teli, elfogadó, szeretetteljes légkör biztosítása tanulóink, dolgozóink 
számára. 

- Ésszerűen tervezett oktató és nevelőmunka, mely biztosítja tanulóinknak az egyenletes terhelést. 
- A veszélyeztetett és halmozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése és folyamatos segítése.  
- Megfelelő segítségnyújtás a lelkileg sérült tanulóknak. A lelkileg egészséges tanulók mentális épségének 

megőrzése. 
- Személyre szabott beavatkozási lehetőségek alkalmazása, kiegészítése különböző terápiák javaslatával. 
- Lehetőségek biztosítása, és személyes példamutatás a szabadidő helyes, egészséges eltöltésére. 

Családi életre nevelés feladatai 

- A tanulók alkalmassá tétele a tartalmas, egyenrangú, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és 
fenntartására.  

- Lássák, hogy a család életünk alapvető, legfontosabb közössége. Kívánatos családmodell iránti igény 
felkeltése és kialakítása. 

- A családi életre nevelés fontos területe a szexuális nevelés. Ismerjék és értsék meg testük működését, a 
nemiségnek az emberi életben betöltött szerepét. 

- Ismeretek nyújtása a nemi úton terjedő betegségekről, ezek következményeiről, és megelőzési 
lehetőségeiről. 

- Legyen fogalmuk a fogamzásgátló módszerekről, a tudatos családtervezésről. 

Egészségnevelés prevenciós programja 

- Egészséget károsító tényezők megismertetése, a veszélyek feltárása, különös tekintettel a káros 
szenvedélyek, alkohol, dohányzás, drog hatásainak feltárása osztályfőnöki órákon, lehetőség szerint a 
tanórákon a tananyaghoz kapcsolódva 

- Védőnő felvilágosító, segítő tevékenysége 
- A rendőrség preventív programjainak beiktatása 

Külső kapcsolataink 

- ANTSZ Törökszentmiklós Városi Intézete 
- Vöröskereszt Városi Szervezete 
- Iskola- egészségügyi ellátás 
- Törökszentmiklós város rendőrsége 
- Gyermekvédelmi Szolgálat 
- Nevelési Tanácsadó 
- Cigányönkormányzat 
- Szülői közösség 
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Egészségnevelést szolgáló szabadidős tevékenységek 

 
- Szervezett játékos sportfoglalkozások 
- Játékos foglalkozások az udvaron 
- Osztálykirándulások 
- Természetismereti vetélkedők 
- Témanapok – természeti ünnepekről való megemlékezés 
- Iskolai családi nap 
- Sportversenyek 
- Az iskola kertjében virágültetés tavasszal, gondozásuk folyamatosan 
- Szelektív hulladékgyűjtés 
- Az iskola folyamatos természetbaráttá, ízlésessé, otthonossá tétele 
- Téli gondoskodás énekesmadarainkról 
- Kerékpáros ügyességi verseny a Rendőrkapitányság rendezésében 
- Tűzvédelmi bemutató 
- Iskolai nyári táborok 
- Gyógytestnevelés 

 

A mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását segítő program 

- 1-4 évfolyamon a mindennapos testnevelés biztosítása,  
- Az 5-8. osztályos tanulók számára a kötelező testnevelés órákon kívül a  tánc, a tömegsport, foglalkozások és 

az edzések biztosítják a mindennapos testmozgás lehetőségét, 
- intézményen belüli és intézmények közötti játék- és mérkőzés lehetőségek biztosítása, kihasználása, 
- szabadidős foglalkozások, kirándulások. 
 

A kulcskompetenciákhoz rendelt feladatok az egészségfejlesztés során 

 
 
 
 
 

kulcskompetencia Készség és képesség fejlesztés feladatai, a tanulói tevékenységben, 
tanulásszervezésben 

Anyanyelvi kommunikáció Egészséges életmódhoz kapcsolódó megfelelő szókincs kialakítása, fejlesztése. Értelmes, 
érthető beszéd, vita, kiselőadások, szöveges munkák prezentációk. A témához 
kapcsolódó szövegek feldolgozása. 
Vázlatkészítés 

Idegen nyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések, ismeretek kifejezése a témával kapcsolatban, csoportbontásban, 
differenciált módon. 
Életszerű, természetes beszédhelyzetek; táplálkozás, orvosnál, bevásárlás, stb. 

Matematika Grafikonok elemzése, számítások: az ideális testsúly, kalória értékek, az egészséges és 
egészségtelen táplálékok árkülönbözete.  

Természettudományos Emberi test részeinek, életműködéseinek megismerése. Egészséges életmód kialakítása. 
Táplálékaink és a szervezetre gyakorolt hatásai. 
Káros szenvedélyek hatásai, elkerülésük lehetőségei. 
Környezettudatos magatartás kialakítása 

Digitális Számítógép használata az oktatási folyamatban 
Internet  
Kiselőadások  
Bemutató programok 

Hatékony önálló tanulás Harmonikus személyiség kialakítása az egyenletes leterhelés biztosításával 

Szociális és állampolgári Olyan viselkedésformák elsajátítása, melynek segítségével a társadalom hasznos tagjává 
válhat. 
Mások elfogadása és tisztelete. 



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Program, 2015. 

 

54 

 

4. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

 
Az intézményi közösségépítés célja: 

- keresztyén intézményi közösség kialakítása református szellemiségű neveléssel, 
- a gyülekezetbe való bekapcsolódás segítése  
- demokratizmus, humanizmus alapjainak megismertetése a tanulókkal, összhangban az egyéni/emberi 

méltóság tiszteletben tartásával,   
- az alapvető intézményi közösségek (osztályok, csoportok) együttműködésen alapuló kialakítása útján, 
- a tolerancia, egymás elfogadása alapján szerveződjenek a tanítási-tanulási folyamatok. 

.  
A fenti célok érdekében ellátandó feladatok: 

- az erkölcsi ismeretek átadása és gyakorlati helyzetekben való alkalmazása, 
- a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató kapcsolatteremtő, kapcsolatépítő játékok, 

gyakorlatok alkalmazása, 
- az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség fejlesztése, 
- a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, 
- a bűnmegelőzés, 
- a drogprevenció. 

 
Osztály: 
A közösség építés legkisebb, legalapvetőbb egysége. Itt alakítjuk ki a szokásrendeket, gyakoroltatjuk a társas 
érintkezési formákat és használjuk a társas tanulási módokat. A családot bevonjuk az iskolai programokba: 
alapítványi bál, ünnepségek, projektek, családlátogatás, irányított beszélgetések, fogadóórák, nyílt tanítási napok. 
Elkészült és a környezeti változásokhoz aktualizált, az iskola minden évfolyamára kidolgozott illemtani csomag, 
amely felmenő rendszerben fejleszti a tanulók kulturált viselkedését.  
 
Épületegység: 
Iskolánk több feladatellátási helyen működik. A kisebb közösségek számára a nagyobb közösségben való 
tevékenykedés lehetőségeként ünnepségeket, projekteket, versenyeket szervezünk. Az épületegységekben ügyeleti 
rendszer működik. A reggeli áhítatokat az épületegységben tartózkodó osztályok számára közösen tartjuk. A 
folyosón minden osztály faliújságon mutatja be életének eseményeit. 
Az alsós napközis csoportokban megtanulják a gyermekek a közös tanulás módszereit, az egymáshoz való 
alkalmazkodást a tanulás, közös étkezések , a szabadidő eltöltése során. 
 
Diákönkormányzat (Diákpresbitérium): 
A DÖK optimális működése jól szabályozza a tanulók joginak, kötelességeinek érvényesülését, valamint a diákok 
szabadidős tevékenységeinek szervezését. Az iskolai közösség összetartozását ünnepségeken és a versenyeken a 
tanulói egységes nyakkendőt viselése is kifejezi. Az  iskola közösségét a hétkezdő áhítatok közös éneklései is építik. 
Itt ismerheti meg a tanulóközösség a versenyek eredményeit, az aktuális mindenkit érintő tudnivalókat.  
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Gyülekezet, egyházközség:  
A vasárnapi gyermek Istentiszteleteken és a templomi bemutatkozásokon, imaheteken, szeretetvendégségeken a 
tanulók bekapcsolódnak a felnőtt gyülekezet egyházi életébe. Megtanulják az önzetlen adakozást, a gyülekezetben 
való viselkedést, a tiszteletadás bizonyos formáit. 
 
Város:  
Törökszentmiklós település közösségi színtereinek megismertetése és az itt alkalmazott viselkedés gyakoroltatása 
az osztályfőnökök és a napközis tanítók feladata. Törekszünk a városi események, a város más intézményeiben 
folyó tevékenység megismerésére, műsorokkal a nagyobb közösségben való részvételre, a helyi médiában való 
szereplésre.  
 
Magyarország, egyházmegye: 
A hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóság és a társadalom felelősségtudatának fejlesztése érdekében 
ösztönözzük az etikus gazdasági és társadalmi viselkedésmódok megismerését. Támogatjuk mindazokat az 
értékeket, amelyek a magas szintű szaktudáshoz a javakkal való okos gazdálkodáshoz a munkában való 
megbízhatósághoz, a munkaútján történő értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez és a gazdaság világában 
való eredményes szerepvállaláshoz kapcsolódik. Fontos szerepet szánunk az egyházmegye, az ország és tágabb 
környezete, a Kárpát-medence megismerésének, a nemzeti hagyományoknak, a református szellemiség 
érvényesülésének valamint a nemzeti identitás fejlesztésének. Módot adunk arra, hogy a tanulók ismereteket 
szerezzenek a hazánk területén élő kisebbségek életéről, kultúrájáról is. 
 
Európai Unió: 
Összpontosítunk az európai humanista értékrendre és azokra, tartalmakra, amelyek Európához tartozásunkat 
erősítik. Az állampolgári nevelés egyszerre jelenti a nemzet és az Unió polgárainak nevelését.  
 
 
Emberiség: 
Elő kívánjuk segíteni a más népek történetének, hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 
ismeretét és megbecsülését, ezzel a különböző kultúrák iránti nyitottságot, megértést szolgálva. Ráirányítjuk a 
figyelmet az emberiség előtt álló, közös, globális problémákra.  

Fejlesztési 
területek 

Évfolyam Feladatok A megvalósítás 
színtere 

Felelősök 

Társas 
kapcsolatok  

1-5.  zökkenő mentes 
beilleszkedés segítése  

osztály, napközi,  
szakkör, család 

osztályfőnökök, napközis nevelők 
 szakkör vezetők, DÖK vezető 

1- 8. Szokásrendek 
folyamatos kialakítása 

osztály, napközi,  
szakkör, család 

osztályfőnökök, napközis nevelők 
 

Az iskola elvárásainak 
elfogadtatása a 
családdal 

szülői értekezletek, 
fogadó órák, egyéni 
értékelő beszélgetések 
a szülőkkel 

osztályfőnökök, szaktanárok, 
iskolavezetés 

Baráti kapcsolatok 
figyelemmel kísérése, 
ápolása                                             

Közösségi 
tevékenységek 

osztályfőnökök, csoportvezetők 

Erkölcsi 
ismeretek, 
normák 
közvetítése 

1- 8. A Tízparancsolat 
megismertetése, mint 
alapvető erkölcsi 
norma.                        

osztályfőnöki, hittan, 
 környezetismeret, 
magyar nyelv és irod. 
órák 
 DÖK,család 

osztályfőnökök, napközis nevelők,  
szakkör vezetők, DÖK vezető 

Az társadalmi 
együttélés 
szabályainak 
megismertetése, 
gyakoroltatása.                                                                       

osztálykeretek, 
közösségi 
tevékenységek 

osztályfőnökök, csoportvezetők 

A bűn és büntetés közti 
kapcsolatok feltárása. 

Tanórai és azon kívüli 
tevékenységek 

osztályfőnökök,szaktanárok 

A Házirend 
megismertetése és 
alkalmazása.        

Tanórai és azon kívüli 
tevékenységek 

osztályfőnökök,szaktanárok 

Illemtani szabályok Tanórai és azon kívüli osztályfőnökök,szaktanárok 
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Fejlesztési 
területek 

Évfolyam Feladatok A megvalósítás 
színtere 

Felelősök 

megismertetése                                     tevékenységek 

Közösségi 
érzés, tudat 
kialakítása, 
fejlesztése 

1- 8. Közösségi programok 
szervezése:                                              
- hagyományőrzés                                                                    
- hagyomány teremtés                                                         

osztály épületegység 
iskola,  gyülekezet 

osztályfőnökök, napközis nevelők,  
szakkör vezetők, DÖK vezető 

A társas 
viselkedés 
kultúrájának 
kialakítása, 
fejlesztése 

1. – 8. A viselkedési 
szabályok 
gyakoroltatása         
 Házirend szabályainak 
betartása (templom, 
gyülekezet)                                      

Minden iskolai 
rendezvény 
 

osztályfőnökök, napközis nevelők,  
szakkör vezetők, DÖK vezető 

4– 8. A DÖK működésének 
közösségfejlesztő 
hatása                      

  

 

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

 

Feladatok Tanítók 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgyak munkaterv szerinti 
szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  Óravázlatot készít a másnapi tanítási 
órák megtartására. Elkészíti a munkaterv által meghatározott szempontok alapján az osztálya 
rendezvénytervét, megtervezi osztálya programjait. Szükség szerint speciális nevelési, egyéni fejlesztési 
tervet készít. 

Szervezés: Szervezi tantárgya/osztálya tanításával kapcsolatos tanórai (ismeretszerzés, gyakoroltatás, ellenőrzés, 
értékelés) és azon kívüli pedagógiai tevékenységeket (versenyeztetés, hátránykompenzáció, ünnepi 
műsor, stb…), iskolai rendezvényeken templomi szereplés, szakkörök, „osztálybulik”, sportfoglalkozások, 
kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatásokon a közreműködést. Szervezi a hozzá tartozó PR 
munkát. 

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály adott tantárgyi tudásának fejlődését, tanulmányi munkáját, a tanulók 
tevékenységét, figyelembe véve a közoktatási törvény, a NAT, a PP, előírásait, követelményeit. 
Tervszerűen irányítja az osztálya közösségi életét, a tanulók személyiségfejlődését, összehangolja az 
iskolai, egyházi, és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. Biztosítja az osztály 
bekapcsolódását az iskola és az egyház nevelési rendszerébe. 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a tantárgyi tanórákat. Felkészíti tanítványait a helyi és 
országos mérésekre. Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról tájékoztatja az 
iskolavezetést és a szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában, a munkaterv szerinti felelősi 
rendszerben aktívan részt vesz. Szükség esetén helyettesítést lát el. Rendszeresen ellenőrzi az általa 
tartott tanórák termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi előírások betartását. Szükség esetén orvost hív, 
betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat. Munkájáról rendszeren beszámol a 
munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek Vezeti a tantárgyával / osztályával összefüggő tanügyi 
dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. Használja az aktuális projektek fenntarthatósági 
szakaszában az indikátoroknak megfelelő módszertani eszközöket. Vezeti a szükséges munkaügyi 
nyilvántartást. Szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lát el.  Elkíséri az osztályát a templomi 
szereplésekre, ünnepekre. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülői házzal: fogadó óra, szülői 
értekezlet, egyéni elbeszélgetés. 
Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni nyomon követés dokumentumait, az osztálynaplót, a 
bizonyítványt, a törzslapot, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja az ezzel kapcsolatos teendőket 
(felszólítás, feljelentés), szükség szerint felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. Figyelemmel 
kíséri az ellenőrző bejegyzéseit. Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal.  Elkíséri az osztályt 
kirándulásra, igény és lehetőség szerint színház-, és múzeumlátogatásra. Megtartja az „osztálybulikat”, 
sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős foglalkozásokat.  Rendszeresen ellenőrzi, értékeli a tanulók 
szorgalmát, magatartását, közösségi és tanulmányi munkáját, arról tájékoztatja az iskolavezetést és a 
szülőket. Negyedévente személyesen értékeli a szülőnek a tanuló fejlődését. Figyelemmel kíséri a 
tanulók iskolai és iskolán kívüli életét, egészségi állapotukat, rendszeres szabadidős tevékenységét, 
családi körülményeit és azok változásait. 
Figyelemmel kíséri és elemzi tanulóinak személyiségének fejlődését, változásait. Tartja a kapcsolatot az 
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osztályban tanító nevelőkkel, velük rendszeresen konzultál.  

Feladatai: Szaktanárok 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgy munkaterv szerinti 
szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  Óravázlatot készít a másnapi tanítási 
órák megtartására. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít. 

Szervezés: Szervezi tantárgya tanításával kapcsolatos tanórai (ismeretszerzés, gyakoroltatás, ellenőrzés, értékelés) 
és azon kívüli pedagógiai tevékenységeket (versenyeztetés, hátránykompenzáció, ünnepi műsor, stb…), 
iskolai rendezvényeken templomi szereplés, szakkörök, „osztálybulik”, sportfoglalkozások, DÖK, 
utazások, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatásokon a  közreműködést.  

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály adott tantárgyi tudásának fejlődését, tanulmányi munkáját, a tanulók 
tevékenységét, figyelembe véve a közoktatási törvény, a köznevelési törvény, a NAT, a PP előírásait, 
követelményeit. 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a tantárgyi tanórákat. Felkészíti tanítványait a helyi és 
országos mérésekre. 
Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról tájékoztatja az iskolavezetést, 
osztályfőnököket, és a szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában aktívan részt vesz. 
Szükség esetén helyettesítést lát el. 
Rendszeresen ellenőrzi az általa tartott tanórák termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi előírások 
betartását. 
Szükség esetén orvost hív, betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
Munkájáról rendszeren beszámol a munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek 
Vezeti a tantárgyával összefüggő tanügyi dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. Vezeti a 
szükséges munkaügyi nyilvántartást. Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni nyomon követés 
dokumentumait, az osztálynaplót, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja az ezzel kapcsolatos 
teendőket. Figyelemmel kíséri az ellenőrző bejegyzéseit. Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal 
Szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lát el. 
Használja az aktuális projektek fenntarthatósági szakaszában az indikátoroknak megfelelő módszertani 
eszközöket. 

Feladatai: Osztályfőnökök 

Tervezés: Az érvényes tantárgyfelosztásnak megfelelően elkészíti az általa tanított tantárgy munkaterv szerinti 
szempontokat érvényesítő tanmenetét az adott tanulócsoportra.  Óravázlatot készít a másnapi tanítási 
órák megtartására. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít. 
Az osztályfőnök elkészíti a munkaterv által meghatározott szempontok, a rendezvényterv, az osztály 
neveltségi és szociometriai helyzete szerinti tanmenetet az adott osztályra. Óravázlatot készít minden 
osztályfőnöki órára, és egyéb szervezett foglalkozásra, kirándulásokra. Szükség szerint speciális 
nevelési, egyéni fejlesztési tervet készít. Tervezi az osztálya és a tanulók pedagógiai mérését, a mérések 
elemzését és visszacsatolását. 

Szervezés: Szervezi az osztály nevelésével kapcsolatos tanórai és azon kívüli pedagógiai tevékenységeket 
(versenyeztetés, hátránykompenzáció, ünnepi műsor, , stb…), iskolai rendezvényeken templomi 
szereplés, szakkörök, osztályrendezvények, sportfoglalkozások, DÖK, utazások, kirándulások, táborok, 
színház- és múzeumlátogatásokon a  közreműködést.  

Irányítás: Irányítja az egyes tanuló, az osztály tudásának fejlődését, tanulmányi munkáját, a tanulók tevékenységét, 
személyiségfejlődését, figyelembe véve a közoktatási, köznevelési törvény, a NAT, a PP, előírásait, 
követelményeit. 
Tervszerűen irányítja az osztálya közösségi életét, a tanuló személyiségfejlődését, összehangolja az 
iskolai, egyházi, és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. Biztosítja az osztály 
bekapcsolódását az iskola és az egyház nevelési rendszerébe 

Végrehajtás: Megtartja a tantárgyfelosztás és órarend szerinti a osztályfőnöki és fejlesztő órákat. Felkészíti tanítványait 
a helyi és országos mérésekre. 
Rendszeresen ellenőrzi/ értékeli a tanulók teljesítményét, arról tájékoztatja az iskolavezetést és a 
szülőket.  
Az intézményi/munkaközösségi munkatervi feladatok megvalósításában, a munkaterv szerinti felelősi 
rendszerben meghatározottak szerint aktívan részt vesz. 
 Rendszeresen ellenőrzi osztálya termének rendjét, a baleset és tűzvédelmi előírások betartását. 
Szükség esetén orvost hív, betartja a balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, elsősegélyt nyújt. 
Munkájáról rendszeren beszámol a munkaközösség-vezetőnek/iskolavezetésnek. 
Vezeti az osztályával összefüggő tanügyi dokumentumokat, azokat határidőre elkészíti. Vezeti a 
szükséges munkaügyi nyilvántartást. 
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Szünetekben meghatározott rend szerint ügyeletet lát el. 
Megtartja az osztályfőnöki órákat. Elkíséri az osztályát a templomi szereplésekre, ünnepekre. 
Családot látogat szükség szerint.  
Folyamatosan tartja a kapcsolatot a szülői házzal: fogadó óra, szülői értekezlet, egyéni elbeszélgetés. 
Vezeti, és határidőre elkészíti az egyéni nyomon követés dokumentumait, az osztálynaplót, a 
bizonyítványt, a törzslapot, regisztrálja a hiányzásokat, és adminisztrálja az ezzel kapcsolatos teendőket 
(felszólítás, feljelentés), szükség szerint felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. Figyelemmel 
kíséri az ellenőrző bejegyzéseit. 
Tervezi együttműködve a családdal és a tanulóval együtt a továbbtanulást, és adminisztrálja a 
továbbtanuláshoz szükséges dokumentumokat. 
Tartja a kapcsolatot a fejlesztő pedagógusokkal.  
Elkíséri az osztályt kirándulásra, igény és lehetőség szerint színház-, és múzeumlátogatásra. Megtartja 
az „osztálybulikat”, sportfoglalkozásokat, egyéb szabadidős foglalkozásokat. 
Figyelemmel kíséri, szervezi a DÖK-ben végzett munkát. 
 Rendszeresen ellenőrzi, értékeli a tanulók szorgalmát, magatartását, közösségi és tanulmányi munkáját, 
arról tájékoztatja az iskolavezetést és a szülőket. Negyedévente személyesen értékeli a szülőnek a tanuló 
fejlődését. 
Figyelemmel kíséri a tanulók iskolai és iskolán kívüli életét, egészségi állapotukat, rendszeres szabadidős 
tevékenységét, családi körülményeit és azok változásait. 
Figyelemmel kíséri és elemzi tanulóinak személyiségének fejlődését, változásait. 
Tartja a kapcsolatot az osztályban tanító nevelőkkel, velük rendszeresen konzultál. 
Használja az aktuális projektek fenntarthatósági szakaszában az indikátoroknak megfelelő módszertani 
eszközöket. 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanulók részére biztosított tevékenységek 

6.1.A gyermek és ifjúságvédelmi munka, melynek célja: 

- az intézmény tanulóinak  körülményeik /szociális, családi helyzetük miatti  hátrányos helyzetéből adódó 
nehézségeire, problémáira megoldást keressen segítő közreműködéssel, 

- közreműködjön veszélyeztetettség megszüntetésében, megelőzésében, 
- a kialakult hátrányos helyzet lehetőség szerinti csökkentése, enyhítése. 

Az iskola gyermekvédelmi 
tevékenység területei: 

feladatok az intézmény 
valamennyi tanulójára  

Az ifjúságvédelem általános feladatai 

A gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok feltárása 

 

Intézményi egészségnevelési/  
 mentálhigiénés/ drogprevenciós 
programok működtetése 

 

Kapcsolattartás: a gyermekjóléti szolgálattal,  a 
Kormányivatallal,  a Nevelési Tanácsadóval, az 
iskolaorvossal, védőnővel, hitoktatókkal. 

 
A gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok lehetőség 
szerinti megszüntetése 

 

A gyermekek/tanulók mindenek 
felett álló érdekeinek biztosítása 
 

    

 Kezdeményezés a kiegészítő családi pótlék, 
valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
folyósítására. 
 

Javaslat a tanuló védelmi rendszerbe történő 
bekerülésére 

 Közreműködés a szülői kötelezettségekkel 
(iskolai életmódra történő felkészítés, 
tankötelezettség teljesítése) összefüggő „figyelő 
szolgálatban”.  

Szükség esetén hatósági intézkedést 
kezdeményezése. 

A szülők figyelmének felkeltése gyermekjóléti 
támogatások lehetőségeire. Igény esetén 
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Az iskola gyermekvédelmi 
tevékenység területei: 

feladatok az intézmény 
valamennyi tanulójára  

Az ifjúságvédelem általános feladatai 

közreműködés az ügyintézésben. 

 A GYIV felelős fogadó órájáról a tanuló 
ellenőrzőjében tájékoztatás a szülőnek 

Tanulói tájékoztatás gyermekvédelmi feladatot 
ellátó intézményekről. 

 
6.2 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának programja 
 

A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nem, vagy csak részben tudnak eleget tenni az iskolai követelményeknek, 
a teljesítményproblémához gyakran viselkedési zavarok is társulnak. A tanulási nehézségek sajátos esete áll fenn, 
amikor ép érzékszervek birtokában, normál, esetenként kimagasló intelligenciaszint mellett sem képes a gyermek az 
alapkészségek elsajátítására. 
Tanulási kudarcnak van kitéve iskolánkban az a tanuló, aki 

- a napi egyéni segítségnyújtás ellenére sem tud a követelményeknek megfelelni, 
- SNI kategóriába tartozik, BTM nehézséggel küzdenek , 
- nem megfelelő időben történt a beiskolázás,  
- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók . 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

A felzárkóztatás segítésének intézményi 
lehetőségei 

A hátrányok enyhítése érdekében a következő szolgáltatásokat nyújtjuk 

A beiskolázottak korai szűrése 
 
A pedagógusok és a nevelési tanácsadókban 
működő  szakemberek együttes munkája 
Az egyéni képességekhez alkalmazkodó tanulás 
megszervezése, tanulói fejlődés egyéni 
nyomonkövetése 

Felzárkóztató foglalkozások 
Továbbtanulás irányítása, segítése 
Csoportbontások (differenciált képességfejlesztés) 

 

A két tanítós modell 
A napközi otthon 
A tanulószoba 
A diákétkeztetés 
Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 
eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
A szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 
A családlátogatások 
Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 
A tankönyvvásárlási kedvezmények 
Az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott kedvezmények 
Szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti 
szolgálattal  

 

6.3. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek, a sajátos nevelési igényű 
tanulók együttnevelése, együttoktatása 

 
Az intézmény felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését, együttoktatását, mint tanulásszervezési 
formát. A sajátos nevelési igényű tanulók az iskolában töltött idő teljes keretében a többi tanulóval azonos iskolai 
osztályban, minden tanórai foglalkozáson együtt vesznek részt társaikkal, képességeiknek megfelelő mértékben.  A 
sajátos nevelési igényű tanulók befogadása az osztálytanítók, osztályfőnökök, szaktanárok, az iskolavezetés 
együttes felelőssége.  
 
A tanulási nehézséggel és zavarral küzdő tanulók nevelése oktatása során alkalmazott módszerek célja, jelentősége 
Legfontosabb feladatunk, hogy megszerezze azoknak az ismereteknek a maximumát, amelyeket adottságai, 
képességei lehetővé tesznek számára. Olyan alapkészségeket, képességeket alakítsunk ki, melyekkel további 
ismereteket lesz majd képes elsajátítani. Ehhez feltétlenül ismernünk kell a gyermek képességeinek struktúráját, 
ezek szintjeit. Találjuk meg azokat a vivő funkciókat, amelyekre támaszkodva kibonthatjuk, felépíthetjük a lemaradó 
területeket. 
Előfordul, hogy egy-egy képesség megreked és nem fejlődik tovább. Ilyenkor megfelelő segédeszköz használatának 
elsajátítása segíti a további ismeretszerzés folyamatát. Ahhoz, hogy a gyermek együttműködő, megfelelően 
motiválható legyen, juttassuk sikerélményhez. Találjuk meg a dicséret, jutalmazás lehetőségét: pl. egy számára 
nehéz – másoknak könnyű – feladat megoldásában, valamely készségtárgy sikeres művelésében, vagy emberi 
értékeiben. Értékelésnél tartsuk szem előtt, hogy a gyermek teljesítményének csak egy része a tanulmányi munka, 
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hogy néhányuknak a kicsi előre lépéshez is nagy erőfeszítésre van szüksége. Közvetítsük feléjük elfogadó 
szeretetünket, következetes elvárásainkat. 
Végső cél a harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség kialakítása. Legyenek tudatában értékeiknek, tanuljanak meg 
bánni gyengeségeikkel. Tanulják meg a megfelelő segédeszköz használatát. Önértékelésük legyen reális. Érezzék 
magukat az osztály. iskola, gyülekezet hasznos és boldog tagjának. 

 
Alapelvek: 

- A sajátos nevelési igényből adódó hátrányok csökkentése, ellensúlyozása 
- A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságok figyelembe vétele 
- A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei 
- Önállóságra nevelés elve 

Célok: 
 

- Az esélyegyenlőség alapjainak megteremtése 
- A tényleges iskolai és társadalmi beilleszkedés 
- Megfelelő emberi kapcsolatok létesítése, fenntartása 
- Önálló értékteremtés és önbecsülés kialakítása 
- Kudarctűrő képesség fejlesztése 
- Sokoldalú személyiségfejlesztés 
- A másság elfogadása az integráció minden résztvevője részéről 
- A toleranciakészség fejlesztése 
- A szemléletváltás elősegítése annak érdekében, hogy a fogyatékosságból eredő társadalmi hátrányok 

enyhüljenek 
 

Feladatok: 
Feltételek megteremtése: 

- Jogi és pénzügyi támogatottság megteremtése 
- Intézményi szervezeti változások generálása 
- Nyitottság és motiváltság a hagyományos oktatási eljárások mellett új tanulásszervezési, tanulásirányítási 

módszerek bevezetésére 
- Differenciáló, önértékelésre is alapozó pedagógia alkalmazása 
- A változásra, változtatásra (módszer, eszköz, tananyag, stb.) való kézség fejlesztése 
- A gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus együttműködése 
- Szemléletváltás a teljes tantestületben 

 
Az integráció szubjektív tényezői: 

- A tananyag mennyiségének, minőségének meghatározásakor a rugalmasság elvének betartása. 
- A tanulásban, tanításban a hosszabb idősávok biztosítása, lassabb tempó alkalmazása 
- Differenciált módszerek alkalmazása a tanagyag tartalmában, felosztásában, szintjében,valamint az óra 

szervezésében, alkalmazott módszerekben, a számonkérés típusában 
- Nyitottság a pedagógiai változásokra, 
- A pedagógiai  kompetenciák fejlesztése, képzések szervezése, támogatása. 

 
A befogadott tanulók köre 
Az iskola a sajátos nevelési igényű tanulók közül azok inkluzív nevelését, oktatását tudja felvállalni, akik a Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosok, és/vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar). 

 
A befogadott tanulók értékelése 
Tantárgyi értékelés 

- Osztályfoknak megfelelően 
- A szakértői bizottság mentesítési javaslatainak figyelembe vételével 
- Minden tanuló értékelése önmagához viszonyítva történik 
- A mentesítés alá eső tantárgyakból félévkor és év végén a szülővel folytatandó személyes konzultáció, 

szöveges tájékoztatás alapján 
 Rehabilitációs foglalkozáson való részvétel értékelése 

- Félévenként 
- Szülők tájékoztatása fogadóórán 

A sajátos nevelési igényű tanulók és a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése tanórákon  
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- A tanulókban rejlő egyéni különbségek meghatározása 
- A különbségekből adódó egyéni igények meghatározása 
- Az igényekhez illeszkedő célok megjelölése 
- Az igényekhez illeszkedő módszerek megválasztása (egyéni, mikrocsoportos, beszéden alapuló, 

cselekedtetésen alapuló stb.) 
- Az igényekhez illeszkedő eszközök biztosítása 
- Az igényekhez illeszkedő tevékenységek kiválasztása 

Differenciálási lehetőségek a tanításban 
- Tartalom szerint (tevékenység azonos , a tartalom eltér) 
- Érdeklődés szerint (tevékenység azonos , a tartalom választható) 
- Tempó szerint (eltérő idő ráfordítás) 
- Tevékenységi szint szerint (változik a tevékenység) 
- Információszerzés formája szerint (különböző stratégia, irányított tevékenység) 
- Tanítás stílusa szerint (bemutatás / auditív – vizuális – kombinált – taktilis észlelés/) 
- Minősítés módja szerint (szóbeli-írásbeli, érdemjegy-szöveges értékelés) 
- Munkaszervezés szerint (frontális, kooperatív, csoportos, egyéni) 
- Válaszadás szerint (szöveges, ábrázolásos, írásos-szóbeli feleletválasztás) 

Tantárgyi eljárások 
- Tárgyi felépítés lépésrendjének magyarázata, tanítása 
- Fogalom-rendszer kialakítása 
- Ok-okozati összefüggések keresése, megfogalmazása 
- Lényegkiemelés-vázlatkészítés 
- Szóbeli anyag bevésésének segítéséhez másodlagos jelrendszer beiktatása (rajz, kép) 
- Szemléletes rögzítés 
- Eszközhasználatának biztosítása 
- Hosszabb idő biztosítása az önálló munkához (felelés, dolgozatírás) 
- Választási lehetőség biztosítása (szóbeli vagy írásbeli felelet) 
 
 
 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások tartalma: 
 
A foglalkozások egyéni fejlesztési tervek alapján történnek. A fejlesztési terv alapját a szakértői vélemény adja. 
Diszlexia, diszgráfia 

- Testséma ismeret kialakítása 
- Téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten 
- A vizuo-motoros koordináció gyakorlása 
- A látás, hallás, mozgás koordinált működtetése 
- Az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újra tanítása) hangoztató-elemző vagy diszlexia prevenciós 

módszerrel 
- Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai pályafutása alatt 
- Kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 
- Idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív úton 
- Segítő környezet biztosítása a tanuló részére 

Diszkalkulia 
- testséma kialakítása 
- téri relációk elsajátíttatása 
- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelvezet tudatosítása 
- a szerialitás erősítése  
- a számfogalmak kialakítása, bővítése 
- az érzékelés – észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a beszéd összehangolt, intenzív 

fejlesztése 
- segítő, kompenzáló eszközök használatának segítése 
- az alapműveletek fogalmi kialakítása, vizuális megerősítése, sokoldalú gyakorlásuk a már birtokolt 

számfogalmakkal építkező számkörökben 
- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása 

 
 

Beszédfogyatékosság 
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A beszédfogyatékosság típusának megfelelő logopédiai terápia alkalmazása. 
A sajátos nevelési igényű tanulók visszahelyezését segítő program a fentiek szerint történik. 
 
 
 

 6.4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
 

Tehetséggondozó program az iskolában 
 
Tudatosan biztosítjuk az átlagosnál egy-egy területen jobb képességekkel rendelkező tanulók fejlesztését. 
A tehetséggondozó program 1987/88-as tanévtől működik. A program kidolgozását és működtetését a Debreceni 
Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének támogatásával végezzük. A program megújítása a komplexitás 
irányában folyamatos. 
A program elsődleges célja, a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb 
pedagógiai módszerek, eszközök alkalmazásával. Fontos a személyiség fejlesztése /pl. önismeret, alkalmazkodás, 
moralitás, viselkedéskultúra/. 
 
A program jellemzői: 
Gyorsítás: A tanulók jó képességeikből adódóan gyorsabb tempóban képesek elsajátítani az ismereteket. Így a 
felszabaduló időben több lehetőség nyílik a gyakorlásra, egy téma sokoldalúbb megközelítésére.  
Dúsítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges tanulók számára, melyek a 
gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik illetve fejlesztik. 
Speciális stratégiák: A tehetségesekkel való foglalkozás megköveteli a pedagógusoktól, hogy a kiemelkedő 
képességű tanulókat megfelelően leterhelje, testhezálló feladatok adásával. Olyan stratégiák alkalmazása mely 
során szükség van a problémák elemzésére; a megoldás igényli a tanulóktól az általánosítást, szintetizálást, az 
értékek vizsgálatát stb. 
A tevékenységhez fűződő viszony, vagy motiváció: 
Nagyon fontos szerepe van a tanulók feladatelkötelezettségének, hiszen számtalan esetben tapasztaljuk, hogy a 
gyerek intellektuális képességeit mérő teszt eredmények jók, mégsem teljesít jól tanulmányi munkája során. 

 
Program megvalósulása 
 
Tanulásszervezési eljárások: 
Az alsó tagozaton kéttanítós modell segítségével, differenciált tanulásszervezési eljárások, módszerek 
alkalmazásával a tanulók egyéni fejlesztése történik. 
A 3-4.évfolyamaon a délutáni napközis foglalkozások keretében a korai tehetség-felismerés,- gondozás történik. 
A felső tagozaton a délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű 
teljesítése. Ennek érdekében alkalmazzuk a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb 
elsajátítása, elmélyítése lehetőséget biztosít a differenciált munkára, többletismeretek szerzésére. Az idegen nyelv 
oktatása emelt szinten történik. Angol nyelv heti 4 órában, csoportbontásban, a német nyelv heti 2 órában. 
A délutáni foglalkozásokon érdeklődésüknek megfelelően kapnak lehetőséget az egyéni fejlődésre matematika, 
természettudományok, magyar nyelv és irodalom, valamint társadalomtudományok területén. Kiemelt szerep jut a 
képességfejlesztésnek, a tanulástechnikának az 5.-6. osztályokban, míg 7.-8. osztályokban a felvételi előkészítés is 
zajlik. Lehetőség nyílik sportfoglalkozásra, modern tánc és néptánc megismerésére. A képességek fejlesztése 
speciális modulok segítségével is történik. 

 
Programba való bekerülés 
A tanulók kiválasztása a megismerő képességek (figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás) szintje, 
szövegértés, helyesírási és matematikai ismeretek, valamint a 4. osztályos félévi eredmény alapján, tanítói javaslat 
alapján történik. 
 
 
 
Értékelés 
Ötödik osztály első félévében az alapozó szakaszban a tanulók szöveges értékelést kapnak. A továbbiakban 
osztályzattal értékeljük őket. 
A felvételt nyert tanulóknál a tanév elején a következő hatásvizsgálatokra kerül sor: intelligencia, a tanulás 
motivációja, tanulási stratégiák, szorongásvizsgálat, személyiségvizsgálat. Négy év múlva ugyanezen vizsgálatok 
ismétlése történik. A hatásvizsgálatok a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszékének vezetője irányításával folyik.  
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A tehetséggondozás általánosan megvalósuló területei, az osztályok típusától függetlenül: 
Tanítási órákon: 

- a differenciált osztálymunka 
- páros és csoportmunka 
- egyénre szabott fejlesztés 
- csoportbontás – nyelvi órákon 
- kooperatív tanulási technikák alkalmazása 
- kompetencia alapú oktatási módszerek  
- tanulói kiselőadások, prezentációk 
- differenciált házi feladat 

Tanórán kívüli tevékenységekben 
- délutáni foglalkozások – blokkok, modulok  
- szakkörök 
- sportkör 
- edzés 
- művészeti körök 
- könyvtári szolgáltatások 
- mentorálás 
- felkészítés versenyekre 
- levelezős feladatok megoldása 
- részvétel a versenyeken 
- napközi és tanulószoba 
- osztályprogramok 
- osztály és iskolai kirándulás 
- szervezett színház és hangverseny látogatás 

 
A tehetséggondozásban alkalmazott további elemek: 

- projektmódszer, 
- témanap, 
- témahét, 
- kisprojektek, közepes projektek, 3 hetes projekt, 
- IKT eszközök beépítése a tanulási-tanítási folyamatba. 

 
 A kulcskompetenciákhoz rendelt feladatok a tehetséggondozás folyamatában 

Kulcskompetenciák A készség és képességfejlesztés feladatai a tanulói 
tevékenységben, tanulás szervezésben 

Anyanyelvi kommunikáció Értelmes, érthető, tiszta beszéd 
Jó előadókészség, nyilvánosság előtti szereplés 
Kulturált írásbeli és szóbeli kifejezőkészség 
Gyors értő olvasás, biztos helyesírás 
megfelelő szövegértés, szövegalkotás szóban és írásban 

Idegen nyelvi kommunikáció Csoportbontásban, differenciált módon 
Életszerű, természetes beszédhelyzetekben 

Matematika Összetett matematikai műveletek 
Szöveges feladatok megértetése, megoldatása 
Összetett gondolkodási műveletek 
Kompetencia alapú feladatok 
Logikai műveletek 
Pontosság  

Digitális IKT eszközök használata a tanítási-tanulási folyamatban 
Internet  

Természettudományos Természettudományos látásmód 
Környezettudatos magatartás kialakítása 

Hatékony, önálló tanulás Megismerő képességek fejlesztése 
Önismeret  
Személyiségfejlesztő gyakorlatok 
Tanulási stratégiák elsajátítása 
Tanulási stílus kialakítása 
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Szociális és állampolgári Együttműködés, kapcsolatteremtés, konfliktuskezelés 

 

 

Olvasóvá nevelés programja az iskolában 

 

A változtatás szükségessége 
A világszerte, így hazánkban is évek óta tapasztalható jelenségre – miszerint a gyermekek egyre kevesebbet 
olvasnak – mi is felfigyeltünk az elmúlt esztendőkben. Tapasztalhattuk az olvasottság szintjének fokozatos romlását, 
a tanulók szókincsének gyérülését és gyakran az olvasás technikai nehézségeit is.  
A riasztó tendencia javításának szándékával intézményünk, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola, Óvoda olvasóvá nevelő programot kezdeményezett. Ennek keretében a gyermekek, a szülők és az intézmény 
pedagógusai együtt vesznek részt az olvasmányok felfedezésében, közös élménnyé változtatva az olvasást. Már 
egészen korán, az óvodás korban igyekeznek megalapozni a könyv, az olvasás, a versek, mesék szeretetét, majd a 
következő lépcsőben az alsó tagozatos gyermekek szüleikkel és tanítójukkal együtt dolgozzák fel a kiválasztott 
műveket. Ezt követően biztosítjuk a közös olvasás folytonosságát a felső tagozatban is. A 10-12 éves korosztály 
életkori sajátosságainak figyelembe vételével „kóstoltatjuk” tovább a jó könyv, a közös olvasmányélmény ízét abban 
a reményben, hogy egy következő életszakaszba lépve is igényük marad az olvasás. 

 
Az olvasóvá nevelő program intézményi céljai: 

- a gondjainkra bízott gyermekek olvasóvá nevelése az óvodás kortól a kamaszkorig, a szülők bevonásával;  
- a tanulók értő olvasásának fejlesztése; 
- a tanuláshoz szükséges ismeretszerző készségek kialakítása illetve fejlesztése a különböző 

életszakaszokban; 
- a szépirodalom kínálta nevelési lehetőségek felhasználása a személyiségfejlesztésben, a 

tehetséggondozásban, s egyben hasznos szabadidős program nyújtása a gyermekeknek. 
 

A program bevezetésének indokoltsága: 

- az iskola belső mérési rendszerének keretében végzett, az értő olvasást mérő tapasztalatok: 
- a tanulók egy része nem olvas megfelelő szinten, folyékonyan; 
- sok esetben az olvasás technikai megvalósítása is nehézkes; 
- a tanulók többségének gyér a szókincse, kifejezési nehézségekkel küzd; 
- az értő olvasás az információkeresés szintjén marad, nehezen adják vissza az olvasottak tartalmát, 

nem képesek magyarázatra, összegzésre 
- a sikeres tanulmányi munka megalapozása, később segítése a tanulás-módszertani fejlesztés révén 
- a tehetséggondozás komplex intézményi rendszerének kibővítése, a fejlesztési lehetőségek szélesítése    

 
 

Feladatok: 

- az intézményi célok szem előtt tartásával az olvasmányok, a pedagógiai módszerek, eljárások kiválasztása, 
megtervezése a gyermekek életkori sajátosságainak, érdeklődésének figyelembe vételével; 

- a programban érintettek tájékoztatása, motiválása, bevonása a közös tevékenységbe; 
- a program lépéseinek következetes végrehajtása, ügyelve a fokozatosságra, a megfelelő időbeosztásra és a 

fejlesztendő képességekhez adekvát feladatok, módszerek alkalmazására; 
- a tapasztalatok összegyűjtése, elemzése, értékelése és beépítése a későbbi fejlesztő tevékenységekbe 

  

Résztvevők, partnerek: 
- az intézményünkben tanuló óvodás, alsó tagozatos és 5-6. évfolyamos gyermekek és szüleik; 
- intézményünk pedagógusai 

 
 

A szülőkkel való kapcsolattartás: 
A program kiemelt célja a szülői házzal való szoros kapcsolattartás, az otthoni és iskolai nevelési terep 
összekapcsolása. Ezáltal nemcsak a szülők és pedagógusok együttműködése erősödik, hanem lehetőség nyílik arra 
is, hogy a szülők jobban megismerjék gyermekeik gondolkodását, érzelmeit, folyamatosan nyomon követhessék 
intellektuális és emocionális fejlődésüket egy- egy életszakaszban. Mindez a szülő – gyermek kapcsolat szorosabbá 
válását is eredményezi.  
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A szülők megismertetése a programmal a szülői értekezleteken történik. Feltétlenül érezniük kell, hogy az 
eredményesség érdekében szükség van a segítségükre, és ők is sokat tehetnek a sikerért. Igaz, hogy a különböző 
életkori szakaszokban más és más a rájuk háruló feladat, de erre közösen fel tudunk készülni.  
Az olvasóvá válás folyamatában felbecsülhetetlen értéke van a családban tapasztalt mintának, az olvasási 
szokásoknak. Már a legkisebbeknek is részesedniük kell az olvasás – vagy inkább mesehallgatás – élményében. Az 
óvodás gyermekek szüleit a szülői értekezleteken tájékoztatják az óvodapedagógusok a program célkitűzéseiről, 
segítségüket kérve a sikeres megvalósításhoz. Bár a kiválasztott olvasmányok meghallgatása, feldolgozása az 
óvodában történik, a szülőknek is fontos szerepük van az eredmények elérésében. Az otthoni mesélések, 
beszélgetések, a meséhez kapcsolódó játékok a fejlesztés értékes lehetőségei. Mindehhez módszertani segítséget 
is kaphatnak a szülők az óvónőktől. A fogadóórák keretében egyénenként is megbeszélhetik a tapasztalatokat, 
eredményeket, problémákat. A foglakozások során készült munkákat pedig folyamatosan megtekinthetik a 
faliújságon.  
Az 1-2. évfolyamon még mindig nagy szerepe van a felolvasásnak, és még jelentősebb a szülő szerepe. Az első 
iskolaévek, az olvasás – írás megalapozása minden gyermek életében jelentőségteljes és nehéz időszak. Nem 
mindegy, hogyan éli meg a kisgyermek: érezve a felnőttek törődését, segíteni akarását, vagy magányosan 
küszködve, esetleg csak kioktató szavakat hallva. Ha közösen töltött kellemes, játékos percek kapcsolódnak hozzá, 
az élmény erőt ad a további tanuláshoz, olvasáshoz.  
A program e szakaszában a szülő megkérdezik otthon a gyermeket az iskolában feldolgozott meséről, meghallgatják 
a történetet, megnézik az arról készült rajzokat. A későbbiekben közösen olvassák el a kiválasztott történetet, 
beszélgetnek róla, együtt készülnek az iskolai mesedélutánra. Az olvasásba lassan bekapcsolódhatnak a gyermekek 
is. Ez kiváló alkalom az olvasás gyakorlására. Természetesen a szülő mindezzel egyfajta ellenőrző szerepet is 
betölt, de játékos keretek között. Az ő feladata az is, hogy a gyermek tartsa a megbeszélt időkereteket az otthoni 
olvasás során.  A 2. évfolyamtól rendszeressé váló könyvtári órák lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a gyermekek 
megismerjék a könyvtárakat (a városi könyvtárt is), megtanulják a kölcsönzés szabályait, önállóan is 
választhassanak olvasmányokat. 
A 3-4. évfolyamos tanulók tevékenységében megjelenik a saját motiváció, ennek kifejlesztése és erősítése válik 
kiemelt feladattá. A szülő szerepe is ennek megfelelően változik: segíti gyermekét az önálló kutatásban, a 
projektmunkák elkészítésében, ezalatt jobban megismerheti a gyermek érdeklődését, sőt terelgetheti is azt. Az 
otthoni olvasás történhet felváltva, vagy iskolai olvasódélután keretében. Az élményt erősítheti a szülő aktív 
részvétele az olvasmány feldolgozásában, az olvasódélutánokon. 
A 4. évfolyamon lehetőség a szülői együttműködésre az olvasónapló igényes, szép vezetéséhez nyújtott segítség. 
Sőt, megkérhetjük őket arra, hogy egy-egy fejezethez maguk írják a projektet. (Hogyan élték meg ők az adott fejezet 
olvasását?) 
Az 5-6. évfolyamon tekintetbe kell vennünk, hogy ebben a korban a gyermek és a szülő, a gyermek és a tanár 
kapcsolata is módosul, egyre inkább megjelenik az önállósodás igénye. Ugyanakkor a serdülőkor felé haladva a 
kortársak iránti magatartás és érdeklődés is változik. Így természetesen más jellegű lesz a szülő tevékenysége is: a 
gyermek önálló munkájához szükség szerint segítséget nyújtani. Segíthet az olvasmány kiválasztásában, az olvasás 
ütemének tartásában. A közös olvasás során szerepcsere történik, a gyermek a felolvasó, esetleg mindketten 
önállóan olvassák a művet. Lényeges viszont, hogy az olvasottakat megbeszéljék. A szülők a kapott segédlet 
alapján segítenek gyermekeiknek a mű értelmezésében, kicserélik a könyv nyújtotta élményeiket. Az ismeretlen 
szavak, fogalmak jelentését megmagyarázzák vagy a gyermekkel közösen kikeresik, és együtt készülhetnek a közös 
iskolai záró rendezvényre. (Készíthetnek olvasmánynaplót, rajzot, makettet, betanulhatnak jeleneteket stb.) A könyv 
befejeztével pedig egy záró rendezvényen az összes olvasó (gyermek, szülő és tanár) együtt beszélheti meg és 
dolgozhatja fel az olvasottakat egy vidám, játékos foglalkozáson. 
 

A program tartalma 

ALSÓ TAGOZAT 

Cél:  
- a szülőkkel együttműködve a gyermekek figyelmének ráirányítása arra, hogy az olvasás örömforrás is, mely 

színesíti mindennapi életünket; 
- a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése, kiemelten az értő olvasást, a szóbeli kifejezőkészséget és a 

szókincsbővítést  
 

Feladat: 
- az olvasás biztonságos technikájának megalapozása; 
- az olvasott szöveg értelmezésének, felidézésének folyamatos gyakoroltatása; 
- az olvasás, a könyvek megszerettetése a jól kiválasztott olvasmányok tudatos pedagógiai módszerekkel 

történő feldolgozása során  
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Az 1-2. évfolyam: 
 
A megvalósítás általános elvei, feladatai: 
 

      1. évfolyam 
- Az első évfolyam feldolgozási szakaszai a négy évszak köré csoportosulnak, egy-egy jellemző témakör 

kiválasztásával (állatmesék; téli mesék, versek, karácsonyi ünnepkör; farsang időszaka, tavaszi versek, 
mesék; magyar népmesék). 

- A reggelek mindennapos mesehallgatással kezdődnek az iskolában. Ezeket a meséket nem követi rögtön a 
feldolgozás, hanem érlelődnek a gyermekekben. Érzéseiket, fantáziáikat a nap folyamán a Kincses füzetben, 
rajzos formában jeleníthetik meg a tanulók.   

- A szülők a nap végén megnézik a Kincses füzetet, megkérdezik gyermeküket a hallott meséről, és engedik, 
hogy elmesélje a történetet. 

 
      2. évfolyam 

- A második osztályos kisgyermekek életkori sajátosságaihoz már jobban igazodhat a havi bontású feldolgozási 
szakasz metodikája, az olvasandó irodalmi művek terjedelme természetesen ezekhez az időszakokhoz 
igazodik. Irodalmi műnek az ő esetükben a mesék (tündérek, boszorkányok, királyfik, és királylányok) világát 
tekinthetjük, hiszen ezek azok, amelyeket – az olvasás készségének birtokában – önálló élményként is 
megélhetnek. 

- Az adott hónap elnevezése után a hónaphoz tartozó két mese kiválasztása történik. A mese feldolgozásához 
szükséges feladatsor nem feltétlenül írásbeli feladatmegoldásokból áll.  

- A hónap végén mindig egy „mesedélután” zárja a feldolgozást napközis foglalkozás keretében, ahol a 
gyerekek, szülők, tanítók közösen újraélhetik a hónap meséit. 

- A szülő otthoni meseolvasás keretében megismerteti a kisgyermeket a mesével, majd segíti őt a 
mesedélutáni „szereplésre” való felkészülésben.  

 
A folyamat várható eredménye: 

- javul a tanulók olvasási, szövegértési szintje; 
- belső igényükké, tudatos szabadidő-töltéssé válik az olvasás; 
- kevesebb lesz a magatartási probléma; 
- javul a szülőkkel való együttműködés; 
- gyarapodik és választékosabb lesz a tanulók szókincse, érzelmeik árnyaltabbá válnak; 
- nő a projektkészítési tapasztalatuk 
 

A 3-4. évfolyam 

A megvalósítás általános elvei, feladatai: 

      3. évfolyam 
- Harmadik osztályos kisgyermekeknél már feltételezzük a valamilyen szintű önálló olvasásra való igény 

megjelenését, náluk az olvasóvá nevelés már több síkon is futhat. Cél továbbra is a közös olvasás 
élményének, és az olvasottak közös megosztási lehetőségének a megteremtése. E mellett azonban ennek a 
korosztálynak már lehetőséget kell teremteni arra is, hogy érdeklődésüket kinyilváníthassák, és 
kíváncsiságukat kielégíthessék, természetesen az olvasással. 

- A „kíváncsi fal” rendszeresítése: a kisgyermeket természetes kíváncsiságából adódóan sok minden érdekli, 
ezért alkalmat kell teremtenünk arra, hogy a gyerekek olvasás, kutatás által választ kapjanak az őket érdeklő 
kérdésekre. Az őt érdeklő kérdésről a tanuló tanári és szülői segítséggel önálló projektmunkát végez. 

- A tanév során két könyv feldolgozása történik havi bontásban (5-5 foglalkozás). Minden hónapra 
meghatározzuk az elolvasásra szánt mennyiségét. A hónap zárásaként egy olvasódélután keretében 
összegzik az olvasottak tartalmát, és a feldolgozás által elvégzett feladatok is bemutatásra kerülnek. 

 

      4. évfolyam 
- Negyedik évfolyamon már kialakulhat az osztályokban egy „olvasni szerető” mag, akikre építkezve könnyebb 

az olvasás rendszeres, örömteli időtöltéssé varázslása a többiek számára is. Már a tervező munka 
folyamatába is be lehet őket vonni, mit szeretnének olvasni, és hogyan szeretnék feldolgozni az olvasott 
művet. 
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- A feldolgozási szakaszok maradnak a fél éves időszakok, a feldolgozás módja viszont lehet már náluk 
„komolyabb” lendületű, mélyebb értelmezésű.  

- A projektmunkák célja, az olvasott művek sajátos, egyéni formában történő megjelenítése, pl. egy egyéni 
olvasónapló formájában, ami a kisgyermekek egyéni stílusát is jól tükrözheti. Fontos, hogy a munka legyen 
folyamatos. Célszerű erre egy állandó füzetet rendszeresíteni. 

- A tanító feladata a gyermekek egyéni munkájának koordinálása, az adott projekt kérdésekkel való irányítása. 
A projekt feleljen meg az életkori sajátosságoknak, és a gyermek ne céltalanul „kutakodjon” több oldalas 
szövegekben. E célból tegyünk fel 4-5 lényeges adatra utaló kérdést, és erre keresse a tanuló a választ. 
Mindig legyen olyan kérdés, amely a gyermek egyéni véleményére kíváncsi. 

 
A folyamat várható eredménye: 

- javul a tanulók olvasási, szövegértési szintje; 
- belső igényükké, tudatos szabadidő-töltéssé válik az olvasás; 
- kevesebb lesz a magatartási probléma; 
- javul a szülőkkel való együttműködés; 
- gyarapodik és választékosabb lesz a tanulók szókincse, érzelmeik árnyaltabbá válnak; 
- nő a projektkészítési tapasztalatuk 
 

Felső tagozat (5-6. évfolyam) 
Cél: 

- a 10-12 éves tanulók olvasás iránti igényének felkeltése, a belső indíttatású, motivált olvasás megalapozása, 
és egyben annak biztosítása, hogy életkoruknak megfelelő, igényes irodalommal találkozzanak;  

- az olvasás és olvasmány-feldolgozás során a gyermek – szülő – pedagógus hármas egységének, együtt 
munkálkodásának megteremtése;  

- a közös élmény és hasznos elfoglaltság lehetőségeinek felhasználása a kiskamaszkori problémák sikeresebb 
megoldásához; 

- az irodalmi élmény segítségével a tanulók szókincsének, szövegértésének, verbális és nonverbális 
kommunikációjának fejlesztése, érzelmeinek gazdagítása 

 
Feladat: 

- az olvasóvá nevelés folyamatában a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztése, különös tekintettel az 
anyanyelvi kompetencia alapképességeire (kommunikációs képesség, szókincs, szövegértés); 

- a tanulók önálló ismeretszerzéséhez szükséges képességek támogatása a tevékenységekben (szövegértés, 
lényegkiemelés, feljegyzés- és vázlatkészítés,kézikönyvhasználat, a modern elektronikus adathordozók 
használata); 

- az emocionális képességek fejlesztése az irodalmi minták segítségével 
 

A megvalósítás általános elvei, feladatai: 
- Mindkét évfolyamon négy szakaszban két-két könyvet ajánlunk fel egyszerre „kóstolásra”, s ebből a tanuló 

választja ki a neki jobban tetszőt. Az egyik olvasmány érzelmesebb, a másik kalandosabb tartalmú, 
kimondatlanul is megcélozva ezzel a két nemet. Természetesen, ez nem jelenti azt, hogy a lányok csak az 
egyik, míg a fiúk kizárólag a másik művet olvashatják. Ellenkezőleg: ez lehetőséget nyújtana arra is, hogy 
minden gyermek a saját ízlésének, érdeklődésének, lelki alkatának megfelelőbb könyvet választhassa. Sőt, 
ha ideje, kedve engedi, mindkét művet elolvashatja, illetve részt vehet közös feldolgozásukban. 

- Magyar és külföldi szerzők ifjúsági regényeit vegyesen kínáljuk nekik. Az első alkalmakkor igyekszünk arra is 
figyelni, hogy se a terjedelem, se a mű nyelvezete ne rójon túl nagy feladatot a kis olvasókra. 

- Az osztályfőnököknek illetve az iskolai könyvtárosnak is jelentős szerep jut az érdeklődés felkeltésében és 
ébren tartásában. Az időnkénti kedvcsináló részletek vagy a gyermekek olvasmányélményeinek közös 
meghallgatása biztosan inspirálja majd a lankadókat is. Az olvasókör indulásáról plakátok, szórólapok is 
tájékoztatnak. 

- A gyermekek kiválasztják (esetleg a szülőkkel együtt) a nekik tetsző olvasmányt, és ezt a család 
megvásárolja, vagy pedig kölcsönzi az iskolai könyvtárból. Körülbelül 2 hónap alatt a tanulók és szüleik 
közösen elolvassák a művet. (A legjobb megoldás, ha a tanulók olvassák fel a szöveget.) A szülők a kapott 
segédlet alapján segítenek gyermekeiknek a regény értelmezésében, megbeszélik a könyv nyújtotta élményt.  

- Az olvasás során két-három alkalommal (a könyv jellegétől függően) a tanulók foglalkozásokon vehetnek 
részt. Ezeken az alkalmakon megbeszélik, játékos formában értelmezik az elolvasott szakaszokat. Ez 
védelmet nyújthat a lemorzsolódás ellen, és ösztönözhet a folytatásra is. A könyv befejeztével pedig egy záró 
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rendezvényen az összes olvasó (gyermek, szülő és tanár) együtt beszélheti meg és dolgozhatja fel az 
olvasottakat egy vidám, játékos foglalkozáson. 

- Az olvasókör internetes oldalt is indíthat, ezen egymással is megbeszélhetik a tanulók élményeiket, 
kérdéseiket, bemutathatják saját projektjeiket. 

- A záró délutánon, később a faliújságon, esetleg az iskola közössége előtt is dicséretben részesülnek a 
legszorgalmasabb olvasók, illetve az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokat legkreatívabban, legnagyobb 
lelkesedéssel stb. megoldók. A legtöbbet olvasó tanulók kiérdemelhetik az arany, ezüst vagy bronz fokozatú 
„Könyvkóstoló” címet, illetve elnyerhetik az „Arany könyvjelző” kitüntetést. 

- A hagyományosan a tanév utolsó heteiben megrendezett tehetségnapon az olvasókör tagjai is 
prezentálhatják kutatásaikat, projektmunkáikat. 

 
A folyamat várható eredménye: 

- javul a tanulók olvasási, szövegértési szintje; 
- belső igényükké, tudatos szabadidő-töltéssé válik az olvasás; 
- kevesebb lesz a magatartási probléma; 
- javul a szülőkkel való együttműködés; 
- gyarapodik és választékosabb lesz a tanulók szókincse, érzelmeik árnyaltabbá válnak; 
- nő a projektkészítési tapasztalatuk 

 

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

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanuló tanórán kívüli szabadidős tevékenységének 
segítésére a diákönkormányzat működik. 

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati 
vezetőség irányítja.  

A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért nevelő segíti. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzat vezetője látja el. A diákönkormányzatot 
megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogot az iskolavezetéssel együtt gyakorolja a diák 
önkormányzat. Minden döntési folyamatnak része a diákönkormányzat véleménye. Javaslattételi, véleményezési és 
egyetértési joga gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 
véleményét, a képviselők kikérik az osztályok véleményét, ennek összegzése kerül az iskolavezetés elé.  

Az iskolai diákközgyűlés 

- Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
- A diákközgyűlés összehívásáért a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős. 
- Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, de diák-küldöttgyűlésként is működhet.  
- A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat vezetője beszámol az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, áttekinti a tanulói jogok iskolai érvényesülését. 
- A tanulók javaslatait, kéréseit, kérdéseit a közgyűlés közvetíti az iskolavezetés felé. 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

Iskolánk akkor működik még eredményesebben, ha tanulóink érdeklődésére épít, és figyelembe veszi a szülői 
érdekeket is. A gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és 
pedagógus közösségünk koordinált, aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös 
nevelési felelősség, a személyiség kölcsönös tiszteletben tartása,  korrekt együttműködés és kommunikáció, 
nyitottság az esetleges problémák megoldásának keresésében, megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 
koordinált pedagógiai  tevékenység,feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás.  
A szülők részéről – a sikeresebb nevelőmunka segítéséhez – az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

- együttműködő magatartást, a problémák nyílt jelzését, megbeszélését, 
- a gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérését,  
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- a gyermekek tanulmányi munkájához szükséges felszerelések biztosítását, 
- aktív részvételt az iskolai szülői értekezleteken és rendezvényeken, 
- nevelési problémák, családi nehézségek őszinte jelzését, közös megoldás keresését, 
- véleménynyilvánítást, visszajelzést az iskola működésével kapcsolatosan, 
- szponzori, szervező segítségnyújtást. 

 
A szülőkkel való kapcsolattartáshoz az alábbiakkal járulunk hozzá: 

- nyílt napok, nyílt órák szervezése, 
- rendszeres tájékoztatás tanulóink előmeneteléről, magatartásáról, 
- előre tervezett szülői értekezletek (évente 2 alkalommal), 
- értékelő beszélgetések a tanuló egyéni előrehaladásáról, 
- rendkívüli szülői értekezletek, 
- fogadóórák (évente 2 alkalommal), egyéni pedagógusi és vezetői fogadóórák egyeztetett időpontban, 
- előadások szervezése igényelt téma szerint, 
- pályaválasztási tanácsadás, 
- családlátogatás, 
- gyermekvédelmi felelősök szociális és nevelési problémákban nyújtott támogatása, 
- Szülői Szervezeti megbeszélések (évente legalább 2 alkalommal). 

 
A szülői ház és iskolánk együttműködésének további lehetőségei: 

- közös rendezvények szervezése a diákok, a szülők és a pedagógusok részvételével, 
- a gyülekezeti közös részvétel, 
- családi nap, 
- alapítványi bál, 
- iskolai kirándulás,  
- projekt napok. 

 
A szülő kérheti: 

- gyermeke napközi otthoni ellátását, menzai szolgáltatást 
- megfelelő ok esetén gyermeke felmentését egyes tantárgyakból, vagy a mindennapi iskolába járás alól a 

törvényi kereteknek megfelelően 
- felmerülő problémáinak megoldásához segítséget kérhet 

- szaktanártól,  
- osztályfőnöktől, 
- gyógypedagógusoktól/fejlesztő pedagógustól, 
- iskolatitkártól, 
- az iskola vezetőitől. 

A tanuló és pedagógus együttműködésének további lehetőségei 
- A diákönkormányzat képviselőinek részvétele a diákok többségét érintő változtatások előtt a tanári 

értekezleten, vagy vezetőségi értekezleten. 
- Iskolai diákfórum megszervezése az Országos Diákparlamentek előtt. 
- A DÖK segítő tanár folyamatos kapcsolattartása az iskola vezetőségévek, a diákok kéréseinek 

továbbítása 
- Diákrendezvényeken pedagógusok aktív részvétele (farsang, DÖK nap, osztályrendezvény, 

kirándulás, táborok) 
- Diákok bevonása az intézmény értékelésbe a minőségirányítási programnak megfelelő ütemezés 

szerint. (IMIP) 

A nyilvánosság biztosítása hirdetések, helyi média, gyülekezeti alkalmak és web lap útján történik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai  
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A mérési – értékelési rendszer intézményi célja kiszámítható, tervezhető mérések, értékelések rendszerének 
intézményi szintű működtetése annak érdekében, hogy a helyzetelemzés, tervezés objektív tényeken alapuljon; a 
folyamatos fejlesztés irányai megalapozott legyen. 
A pedagógiai mérés-értékelés célja:  

- átfogó, az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés, 
- az önértékelési képesség kialakítása, s ezen belül az önálló tanulásra való képesség és igény 

kialakítása, 
- a tanuló egyéni előrehaladásának figyelemmel kísérése,  
- a felmerülő problémák feltárása, 
- a jól teljesítők megerősítése, 
- a lemaradó tanulók segítése. 

 
 A pedagógiai mérés-értékelés alapelvei :  

- a mérés-értékelés legyen objektív, érvényes, megbízható, 
- alkalmazzunk sokoldalú, változatos értékelési formák, 
- feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgy jellegének, 
- ösztönző hatású, előre mutató és személyre szóló legyen, 
- folyamatosság, kiszámíthatóság, tárgyszerűség jellemezze, 
- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményét minősítse (tanulók egyéni 

eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz - hozzáadott érték). 
 

A pedagógiai mérés-értékelés feladatai: 
- a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve országos 

eredményekhez, 
- a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 
- a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak kijelölése, 
- a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 
- a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 

érdemjeggyel. 
 
 
 
 Az intézmény mérési rendje 
 
 

Mérési naptár- alsó tagozat 
 

DIFER 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. Megjegyzés 

Számolási alapműveletek 
 

 április  K: májusi 
vizsga 

 

szöveges feladatok nyitott 
mondatok mértékváltás 

     

Olvasás 
- néma értő 
- hangos  (olv.technika) 

 április  májusi vizsga  

másolás/helyesírás 
 

 április április   

nyelvtani ismeretek 
 

  április   

Hittan 
 

  április   

Illemtan 
 

május május május április  

életünk és környezetünk 
(hagyományaink is) 

  április   
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Mérési naptár- felső tagozat 

 

 5. oszt 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. Megjegyzés 

Matematika 
Alapműveletek 
Próba komp. mérés 

okt.-nov. (i) 
május(i) 

Február (i) 
kompetencia 
május 

Április (i) 
(komp.mérés 
próba 

november vége 
(I) 
komp.mérés 
év végi vizsga 

 

Olvasás december  
komp.mérés 

   

Helyesírás/nyelvtan április (i)  komp.mérés 
év végi vizsga 

 

Irodalom május (Sz) május (Sz)   

Történelem  április (Sz) április (i) év végi vizsga  

Idegen nyelv május szóbeli  május szóbeli év végi vizsga  

Életünk és környezetünk  május 
sz+gyak. 

   

Hittan  ápr. konf. bibliaismeretes év végi vizsga  

Biológia 
Fizika 
Kémia 
Földrajz 

   
május 

 
év végi vizsga 

 

 
 
Vizsgarendszer 
 

Nyolcadik évfolyam: 
A vizsgák szóbeli és írásbeli típusúak, kötelező és választható jellegűek. 
Szóbeli vizsgát tesznek a tanulók magyar irodalomból, a tanult idegen nyelv(ek)ből, hit- és erkölcstanból. 
Írásban vizsgáznak magyar nyelvtanból, történelemből, matematikából, földrajzból, biológiából, fizikából és kémiából. 
Informatikából a tagozatos tanulók kötelezően, a nem tagozatosak választhatóan gyakorlati vizsgát tesznek. 
 
A vizsgák lehetséges időpontját az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Tantárgy A vizsga típusa Vizsga-időpontok (május-június, hetek) A vizsga  
jellege 

szóbeli írásbeli 1. 2. 3. 4. 1. K 

magyar irodalom X       K 

magyar nyelvtan  X      K 

történelem  X      K 

matematika  X      K 

angol X       K 

német X       K 

hittan X       K 

földrajz  X      K 

biológia  X      K 

fizika  X      K 

kémia  X      K 

számítástechnika gyakorlati      K  

 
Május 4. hete: kompetenciamérés hete 
A vizsgabeosztást a szaktanárokkal egyeztetve, a megjelölt időpontokat figyelembe véve az osztályfőnökök 
javasolják, az igazgató hagyja jóvá. 
A szóbeli vizsgákon a tanulók háromtagú bizottság előtt felelnek. A bizottság elnöke (a nevelőtestület megfelelő 
szakos tagja), az osztályt tanító nevelő és az igazgatóság egy tagja. 
Írásban a kijelölt napon, egyidőben vizsgáznak az évfolyam tanulói. A vizsga időtartama 45 perc. 
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Negyedik évfolyam: 
Szóbeli vizsgát tesznek a tanulók olvasásból. Írásban vizsgáznak magyar nyelvtanból és matematikából. 
 
A vizsgák időpontját az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Tantárgy A vizsga típusa Vizsga-időpontok (május-június, hetek) A vizsga  
jellege 

szóbeli írásbeli 1. 2. 3. 4. 1. K 

Matematika  X      K 

Nyelvtan  X      K 

Olvasás X       K 

 
A szóbeli vizsgákon a tanulók háromtagú bizottság előtt felelnek. A bizottság elnökét az igazgató bízza meg, 
(lehetőleg a nevelőtestület megfelelő szakos tagja), az osztályt tanító nevelő és az igazgatóság egy tagja. 
Írásban a kijelölt napon, egyidőben vizsgáznak az évfolyam tanulói. A vizsga időtartama 45 perc. 

 
 

10. A felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi szabályai  

Az iskolába való jelentkezést iskolanyitogató foglalkozások előzik meg. Itt a gyermekek, szülők megismerkednek 
iskolánk értékrendjével, az egyházi iskola elvárásaival. Úgy kérik gyermekük felvétellét, hogy tudatában vannak az 
ezzel járó egyéb a vallásgyakorlás feladataival. 

Az intézménybe való felvételt írásban a jogszabályoknak megfelelően kell kérni, arra írásos választ kapnak a szülők. 
A beíratás rendjét a hatályos jogszabályok határozzák meg. 

 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  
-  ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  
- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;  
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 
A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, biológia, testnevelés és 
osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi tanterveknek megfelelően történik. A tanulmányi 
kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítására. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 
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Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Biológia - rovarcsípések 
 - légúti akadály  
- artériás és ütőeres vérzés  
- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések  
- vegyszer okozta sérülések 
 - savmarás  
- égési sérülések  
- forrázás  
- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések  
- forrázás 

Testnevelés magasból esés 

Környezetismeret, technika közúti balesetek 

 
A foglalkozások során a tanulók konkrétan ismerjék meg:  

- a korszerű elsősegélynyújtás elsajátításának jelentőségét; 
- saját ténykedésük lehetséges életmentő értékét; 
- az újraélesztés fogalmát és az idő határaiból következő emberi kötelezettséget;  
- az alapvető életműködések biológiai lényegét; 
- az alapvető életműködések legfőbb zavarait;  
- az elsősegélynyújtás általános szabályait;  
- a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat;  
- a segélyhívás helyes módját. a mentőszolgálat felépítését és működését 

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 
rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;   

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;  
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel,  
- fejleszteni kell a gyermek biztonságra törekvő viselkedését 

 
A kulcskompetenciákhoz rendelt feladatok az egészségfejlesztés során 

kulcskompetencia Készség és képesség fejlesztés feladatai, a tanulói tevékenységben, 
tanulásszervezésben 

Anyanyelvi kommunikáció Egészséges életmódhoz kapcsolódó megfelelő szókincs kialakítása, fejlesztése. 
Értelmes, érthető beszéd, vita, kiselőadások, szöveges munkák prezentációk. A témához 
kapcsolódó szövegek feldolgozása. 
Vázlatkészítés 

Idegen nyelvi kommunikáció Gondolatok, érzések, ismeretek kifejezése a témával kapcsolatban, csoportbontásban, 
differenciált módon. 
Életszerű, természetes beszédhelyzetek; táplálkozás, orvosnál, bevásárlás, stb. 

Matematika Grafikonok elemzése, számítások: az ideális testsúly, kalória értékek, az egészséges és 
egészségtelen táplálékok árkülönbözete.  

Természettudományos Emberi test részeinek, életműködéseinek megismerése. Egészséges életmód kialakítása. 
Táplálékaink és a szervezetre gyakorolt hatásai. 
Káros szenvedélyek hatásai, elkerülésük lehetőségei. 
Környezettudatos magatartás kialakítása 

Digitális Számítógép használata az oktatási folyamatban 
Internet  
Kiselőadások  
Bemutató programok 

Hatékony önálló tanulás Harmonikus személyiség kialakítása az egyenletes leterhelés biztosításával 
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IV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

 

1. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a 
kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 
elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 
választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 

 

A Nat műveltségterületeinek megjelenése az 1–8. évfolyam tantárgyi rendszerében 

 

A Nat műveltségi területei Tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 
Ember és társadalom  
Művészetek: (Dráma és tánc)  
Informatika (Könyvtári informatika) 

Magyar nyelv és irodalom  

Élő idegen nyelv Idegen nyelv 

Matematika Matematika 

Ember és társadalom Történelem  
Hit- és erkölcstan 
Egyházi ének 

Ember a természetben 
Ember és társadalom 

Életünk és környezetünk 
Fizika  
Biológia  
Kémia  

Földünk – környezetünk Földrajz 
Életünk és környezetünk 

Művészetek Művészetek 
Egyházi ének 

Informatika* Informatika 

Életvitel és gyakorlat Életünk és környezetünk 

Testnevelés és sport Testnevelés  

*Megjegyzés: Az Informatika műveltségterület tanítási tartalmai alkalmazás jelleggel valamennyi tantárgy tanításában jelen 
vannak  
 
Az alsó tagozat óraterve 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

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

Matematika 4 4 4 4 

Idegen nyelv    2 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Szociális és állampolgári Olyan viselkedésformák elsajátítása, melynek segítségével a társadalom hasznos tagjává 
válhat. 
Mások elfogadása és tisztelete. 
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Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

     

Hit és erkölcstan 2 2 2 2 

Egyházi ének  1 1  

     

Heti kötelező óra 22 23 21 24 

Informatika  1 1 1 1 

Választható (matematika, angol) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25+1 25+1+1 25+2+1 26+2 

Összes óra 24+2h 25+3 23+3 26+2 

Tehetséggondozás   1 1 

     

     

 

A felső tagozat óraterve-tehetséggondozó osztály 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8.evf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 3+1 4 

Történelem és állampolgári  
ismeretek (hon és népismeret) 

2 
 

2 2 2 

Idegen nyelv 3+2 4+2 4 3+1 

Matematika 4 4 3 3+1 

Informatika  1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Biológia    2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Enek-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika, életvitel, gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 

Dráma és tánc/ honismeret 
kötelezően választandó 
nepismeretesnépismeret 

1    

Tehetseg gondozás kötelező 1 1 1 1 

tehetseg választott 
 

1 1 1 1 

2. idegen nyelv   2 2 
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Összes óra 31 32 34 32 

     

Lehetséges óra 30+2 28+2 31+2 31+2 

tehetséggondozás 1 1 1 1 

Verseny, sport, kézműves     

 
A felső tagozat óraterve szintcsoportos osztály  

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8.evf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 3+1 4 

Történelem és állampolgári  
ismeretek (hon és népismeret) 

2 
 

2 2 2 

Idegen nyelv 3 4 4 3+1 

Matematika 4 4 3 3+1 

Informatika  1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Biológia    2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Enek-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika, életvitel, gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 

Dráma és tánc/ honismeret 
kötelezően választandó 
nepismeretesnépismeret 

1    

kötelező korrepetálás 1 1 1 1 

tehetség választott 
 

1 1 1 1 

     

     

Összes óra 29 30 32 33 

     

Lehetséges óra 30+2 28+2 31+2 31+2 

     

Verseny, sport, kézműves     
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2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, 
figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

 

A tankönyvek megrendelése a jogszabályban előírtak szerint az iskolában történik. A könyvek átadása a mindenkori 
jogszabály alapján történik. A tankönyvekre a munkaközösség-vezető a szaktanárral együtt tesz javaslatot. 
A tankönyvek kiválasztásában a következő szempontok érvényesülnek 
A tankönyv  

- szerepeljen a hivatalos tankönyvjegyzékben; 
- tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez; 
- tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen; 
- adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást; 
- alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy szakaszában; 
- gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon; 
- a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák elsajátítását; 
- adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása; 
- alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására; 
- segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését; 
- jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen; 
- tetszetős, tartós kivitelű legyen; 
- ára legyen mérsékelt. 

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik. 
 
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki a hatályos jogszabályban biztosított normatív kedvezmény igénybevételére 
vonatkozó igényt a megfelelő időben nyújtotta be, rendelkezik a szükséges érvényes igazolásokkal. 

 

3.A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

 

Szabályozva az 1. pontban 

 

4.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, testnevelés óra megtartásával 
biztosítjuk, heti 3 alkalommal. A heti 3 testnevelés óra a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó 
rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, oktatással; történik, a további két  iskolai sportkörben 
történik. A versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói 
sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete 
által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

A gyógytestnevelésben részt vevő tanulók mindennapos óraszámába bevonódik a gyógytestnevelés órák száma, az ő 
óraszámuk így teljesül. 

 

5.A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

Napközi otthon, tanulószoba– megfelelő létszám esetén a közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők 
igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőtől negyedik osztályig napközi otthon, ötödiktől 
nyolcadik osztályig tanulószoba működik. 

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 
tehetséges tanulók gondozását, valamint a rászorulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán 
kívüli tehetséggondozó, képességfejlesztő blokkok, modulok, felvételi előkészítő és felzárkóztató foglalkozások 
segítik. 

Szükség szerint a tanulók igénybe vehetik a pedagógiai szakszolgálat speciális szolgáltatásait. A felzárkóztató 
foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 
alapján a pedagógiai vizsgálatokat követően a szakemberek, pedagógusok jelölik ki. A tanulók részvétele a 
felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli 
kérelmére az iskola igazgatója adhat. 
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Iskolai sportkör – Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör csoportjainak foglalkozásai a 
tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 
különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök – A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 
jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési 
kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki 
nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók – 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. 

Kirándulások – évi egy alkalommal iskolai kirándulás szerveződik, amin a részvétel minden tanuló számára ajánlott. 
Osztálykirándulások osztályonként projektnap keretében, a munkatervben tervezetten szerveződhetnek, évi egy 
alkalommal, igazgatói engedéllyel. 
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás – Egy-egy tantárgy néhány témájának 
feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 
előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül 
esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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 stb.) A 
tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
Iskolai könyvtár – A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az 
iskolai könyvtár a tanulók számára a könyvtár ajtaján kifüggesztett rend szerint tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait 
csak az iskolai dolgozók és az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév 
elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 
Családi Nap – melyet évente egyszer, szombati napon a témahét zárásaként szervez az iskola és a Szülői 
Szervezet. 
Tehetség-bemutató, melyet évente egyszer a szülők számára szervez az intézmény, ahol a tanulók vers, zene, tánc, 
egyéb … bemutatását tekinthetik meg a szülők. 
 
A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók az iskola nevelési programja és helyi tanterve szerint választhatják, a 
tehetséggondozó programban kötelezően választják. 

 

 

5.1. „Ügyes kezek, okos fejek” 
  

A tehetséggondozó program megújításaként a negyedik évfolyamon második éve célirányosan kerül sor a 
tehetségígéretek felkutatatására. Többféle tanórán kívüli foglalkozást ajánlunk fel, amelyben kipróbálhatja magát a 
tanuló. Ezek a délutáni foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, mindig ugyanazon a napon. A 
negyedik évfolyamon tanuló két osztályból vegyesen vesznek részt a tanulók ezeken az alkalmakon. Általában két 
foglalkozás zajlik egyszerre, amelyek ciklikusan ismétlődnek. A tanulók választás alapján iratkoznak be az egyes 
foglalkozásokra. Ez a program az „Ügyes kezek, okos fejek” címet viseli, és az alábbi foglalkozásokat tartalmazza. 
Játékos matematika,  
Nagy felfedezések,  
A világ csodái,  
Könnyedén angolul,  
Különleges állatok, növények,  
Olvasókör, 
Kézműves műhely, 
Színjátszó kör.  
A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a felső tagozaton tanító kollegák is részt vesznek, ezáltal 
megismerik a tanulókat, egy előzetes kapcsolat alakul ki közöttük. A foglalkozások alatt információkat szerzünk a 
tanulók érdeklődéséről, az egyes témák iránti motiváltságáról, szocializációjáról. A két negyedikes osztályból 
kialakított közös csoportok jó alkalmat teremtenek a leendő osztálytársak közelebbi megismerésére, a feladatok 
megoldásában való együttműködések által közös élmények szerzésére. 
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5.2. Modulrendszer 
 

A tehetséggondozás célja: 
- tantárgyi keretek között célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az egyéni 

képességek, érdeklődés kibontakoztatására, az alapkészségek további fejlesztésére.  
- megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az önálló információszerzés és 

felhasználás módszereire, a középiskolai tanulmányokra.  
- esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. 
- alapfokú nyelvvizsgára való lehetőség szerinti felkészítés, 
- informatika vizsgára való felkészítés 
- a továbbtanulási és az országos kompetencia mérés eredményeinek megtartása. 
- egyéni képességek szerinti, egyéni fejlesztés 
- alapkészségek kiemelt fejlesztése. 

A délelőtti tanítási órákon elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése. Ennek 
érdekében alkalmazzuk a csoportos és egyénre szabott fejlesztést. A tananyag gyorsabb elsajátítása, elmélyítése, 
illetve többletismeretek szerzése differenciált munkával valósul meg. Ezt szolgálja az idegen nyelv emelt szintű 
oktatása is. Az iskola délutáni, szabadidős szolgáltatásai között kínál egy speciális választható modulokból álló 
rendszert, amely lehetővé teszi számítástechnikából az ECDL vizsga, valamint angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga 
letételét, középiskolára előkészítő, versenyre felkészítő szakköröket, táncoktatást, sportköröket, könyvtári, 
internetezési lehetőséget. A modulok a délutáni foglalkozásokat ölelik fel. A modulok egy részén való részvétel 
minden tanuló számára kötelező, míg másokat – kötelezően vagy szabadon – választhat.  

2009. szeptemberében az országban elsőként Miniszteri Elismerő Oklevelet és Kitüntetést kapott az iskola a 
tehetséggondozás területén 22 év óta végzett kiemelkedő munkájáért. 

 

 
A délutáni foglalkozások modulrendszere 
2013-2014. tanévtől felmenő rendszerben 

 
5.évfolyam 

K 
modul 1 modul 2 modul 3 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

KV 

modul 4 modul 5 

Játékos 
logika 

Informatika, ECDL Természet- 
ismeret 

Az ókor 
művészete 

V 

Mozgáskultúra: kölyökkézilabda, kézilabda , tánc, labdarúgás, floorball, atlétika, torna 

Stratégiai játékok, sakk 

Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia 

6.évfolyam 

K 
modul 6 modul 7 modul 8 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

KV 

modul 9 modul 10 

Honismeret, 
helytörténet 

Kommunikáció, etikett Informatika, ECDL Mindennapi 
környezetünk 

V 

Mozgáskultúra kölyökkézilabda, kézilabda , tánc, labdarúgás, floorball, atlétika, torna 

Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás 

Kereszténységünk: konfirmáció 

7.évfolyam 

K 
Modul 11 Modul 12 Modul 13 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

KV 
modul 14 modul 15 

Informatika, ECDL Érdekes 
kísérletek 

Nyelvi kommunikáció Testi-lelki 
egészség 

V 

Mozgáskultúra: kölyökkézilabda, kézilabda , tánc, labdarúgás, floorball, atlétika, torna 

ECDL, olvasókör, előkészítő 

Művészet, egyháztörténet 
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8.évfolyam 

K 

Modul 16 Modul 17 Modul 18 
 

Életpályaépítés Kitekintés a világirodalomba Képességfejlesztés 

KV 
Modul 19 Modul 20 

Érdekes matematika Idegennyelv Európai Únió Informatika, ECDL 

V 
Mozgáskultúra: kölyökkézilabda, kézilabda , tánc, labdarúgás, floorball, atlétika, torna 

Nyelvvizsgára készítő, születésünk – jövőnk titka 

 

 

6.A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, 
diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

A tanulói számonkérés, beszámoltatás formái 
 
Szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és 
kérdésekre adott válaszok alapján. 

Írásbeli beszámoltatás: egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok /feladatlapok, tesztek/ 
megoldásán keresztül. 
 
Gyakorlati számonkérés: a kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a témakörökben, 
amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra. 
 
Önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 
 
Óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 
 
Önálló portfóliók készítése. 
 
Témazáró dolgozat, egy nagyobb témakör tárgyalása után 

- Témazáró dolgozat témáját, idejét 5 munkanappal korábban közölni kell. A naplóba az egyeztetés miatt, 
bejegyzésre kerül. 

- Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. 
- A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül közölni kell a tanulóval. Amennyiben 

határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-e. 
- A témazáró dolgozat jegye kétszeres súllyal számít az év végi elbírálás során. 
- A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 
történő átváltását a tantárgynak megfelelő  arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. 

 
Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja 

- Segítse az iskolai nevelés-oktatás folyamatát 
- Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 
- Személyre szabott legyen 
- Vegye figyelembe a gyermek fejlődését. 

 
Az értékelés folyamata 

- Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a szaktanárok 
véleményét.  

- Az írásos fegyelmező intézkedések (figyelmeztető, intő, rovó) és a dicséretek, az osztályozó napló 
feljegyzések rovatába bejegyzésre kerülnek, dátummal ellátva.  

- Az osztályzatok bekerülnek a tájékoztató füzetbe. 
- Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének figyelembevételével – az 

osztályfőnök érdemjegyet javasol 
- A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 
- Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 
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7.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Tanév elején szintfelmérés eredménye alapján bonthatók az osztályok kezdő és haladó szintű csoportokra az alábbi 
tantárgyakból: angol nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom.  
Az adott félévben végzett munka, és a félévi és év végi tudásszint-mérés eredményeit figyelembe véve az 
osztályozókonferencia dönteni arról, hogy a tanuló melyik csoportban folytassa tovább tanulmányait, a csoportok 
átjárhatók. 
 
Tanév végén a tanulók körében igényszint felmérést végzünk, melyet alapul veszünk a következő tanév tanórán 
kívüli foglalkozásainak megtervezésekor. Tanév elején a tanulók a felkínált lehetőségek (szakkörök, felkészítő 
foglalkozások stb.) közül választhatnak, a választást írásos szülői beleegyezéssel is megerősítik. 
A foglalkozások szakkörök száma az intézmény anyagi és személyi feltételeinek függvénye. 

 

8. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

8.1.Az egészségnevelésben legfontosabb célkitűzéseink 

- Egészséges életmód iránti igény kialakítása 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 
- Jártasságok, készségek kialakítása 
- Egészséges életmódhoz szükséges szokások gyakoroltatása 
- Tanulóink ismerjék meg - életkoruknak megfelelően - saját egészségi állapotukat  
- Ismerjék meg az egészséget károsító tényezőket és azok veszélyeit 
- Legyenek képesek elutasítani a számukra károsat, az egészség képviseljen értéket 
- Az egészséges és tiszta környezet iránti szükséglet kialakítása 
- Egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása 
- Testmozgás fontosságának tudatosítása. 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos legfontosabb feladataink 

- Az egészséges életmódra nevelés az iskolai élet minden területén fontos feladat. 
- Az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása. 
- Egészségvédő lehetőségek bemutatása. 
- Közérthető ismeretek nyújtása az egészség megvédése, és visszaszerzése érdekében. 
- Alapvető érték az élet és az egészség, ezek megóvására magatartási alternatívák ajánlása, gyakorlás, 

példamutatás.  
- Egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, helyes szokások folyamatos gyakoroltatása és ellenőrzése. 
- Tanulók ösztönzése – közös véleményformálással, tanácsadással – az egészségvédő magatartás 

szabályainak megtartására. 
- Segítség nyújtása az egészségvédő öntevékenységben és az egészséges életmód kialakításában. 
- Mozgás és játék lehetőségének biztosítása a szabad levegőn. 
- A kultúrált étkezési szokások, az étkezések rendjének kialakítása, és az ízléses terítés iránti igény felkeltése. 
- Tanulóink fogyasztási szokásaikban helyezzék előtérbe az egészséges élelmiszereket. 
 
 
 

8.2.A környezeti nevelés alapelvei 
 
Fenntartható fejlődés erősítése: a környezeti nevelés a fenntartható fejlődés feltételeinek megvalósítását szolgálja. 
A Teremtő a Föld őrzőjévé és gondozójává tette az embert, nem pedig a természet legyőzőjévé. Tudatosuljon, 
hogy kötelességünk környezetünk védelme, hiszen az ember, társul szegődött a teremtésben, folyamatosan 
átalakítja környezetét, de nem teheti tönkre semmilyen gazdasági, társadalmi, politikai céltól vezérelve.  
 
Biológiai sokféleség nélkül nincsen emberi létezés. A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, 
melynek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönösségét, helyét és 
szerepét a környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új környezeti magatartási és életviteli 
mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. 
E cél eléréséért biztosítanunk kell tanulóink számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassák a pozitív érzelmi 
hozzáállást, elkötelezettséget, a környezet megvédéséhez szükséges értékrendszert, készséget, tudást.  
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A környezetben előforduló természeti és civilizációs veszélyhelyzetek megismerése, azok túlélési lehetőségei. 
Rész – egész viszonyának megértése, az ember saját környezetének része. Nélküle nem tud létezni, így védelme, 
fenntartása minden ember kötelessége. Környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

Problémamegoldó szemlélet 
 
A környezeti nevelésnek a valós életben kell gyökereznie. A problémák egyedül nem megoldhatók, ezért a 
környezeti nevelés fontos célja az együttműködésre nevelés, az egymásra figyelés, egymás elfogadása, a 
társadalomba való beilleszkedés képességének fejlesztése. Mivel a jövő ökológiai problémái előre sok esetben 
nem láthatóak, ezért fontos az problémamegoldó gondolkodás, kreativitás képességének kialakítása és 
fejlesztése. (matematikai kompetencia) 

 
 

Környezeti nevelési program céljai 
- Ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 
- Rendszerszemléletre nevelés 
- Fenntarthatóságra nevelés 
- Érzelmi, értelmi környezeti nevelés 
- Tapasztalaton alapuló kreatív környezeti nevelés 
- Tolerancia kialakítása 
- Környezettudatos magatartás, életvitel segítése 
- Személyes tapasztalatszerzési lehetőség nyújtása 
- Egyéni, közösségi felelősségérzet kialakítása, fejlesztése 
- Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések megláttatása 
- Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, konfliktuskezelés fejlesztése 
- Globális összefüggések megértése 

 
 

9.A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80.§ (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős 

miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés 

tantárgyat tanító pedagógus végzi. A tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9.§ (9) bekezdése szerint 

a tanulók fizikai állapotának ás edzettségének mérésében a nappali rendszerű oktatásban tanulók vesznek részt. 

A Magyar Diáksport Szövetség bevonásával kialakításra került a fizikai állapot új mérési rendszere. A fizikai fittségi 

méréshez (NETFIT - Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat és 

a mérések lebonyolítását az intézményeknek az aktuális tanévben január 5. és május 27. között kell végezniük. A 

NETFIT® program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és 

az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében.  

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző 
fittségi tesztek tartoznak. 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
Testmagasság mérése 
Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
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Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 
Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem  

A NETFIT® az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől függően – további egy, 
illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és „fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

 

A NETFIT® helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalmazott módszereket: 

- Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 
- A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre. Felhasználása az 

őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az év közbeni alkalmazással folyamatközpontú értékelési 
lehetőséggé válik. 

- A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 
- Nem szabad elfelejteni, hogy a teszteredményeket a testnevelésórán végzett „munka” mellett számos 

genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak nincs ráhatásuk. 
- Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden egyes NETFIT® 

tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 
- A NETFIT® folyamatos alkalmazása lehetőséget teremt az eredmények portfóliószerű gyűjtésére és speciális 

szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató eszközzé formálja azt. 
- A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végrehajtási módjainak 

ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés és önértékelés módja, az 
önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív 
értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, 
vagyis beszámíthatók a féléves és év végi értékelésbe egyaránt. 

     A NETFIT® lehetővé teszi a diákok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket online környezetben, az összes 

mérési eredmény figyelembevételével kezelni tudják. A szülők számára is biztosítja, hogy követni tudják gyermekeik 

fizikai fittségi adatait, és tájékozódni tudjanak fejlődésükről. A mérések, és adminisztrációs feladatok végrehajtása 

után az elektronikai rendszerben egy mérési azonosítóval juthatnak be, amelyet gyermekük a testnevelő tanárától 

kap majd meg.                                                                                                                                                                                                                      

10.A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az intézmény megfelelő szakmai feltételek mellett helyben biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelését. Ehhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.  
Az intézmény eredményei az országos kompetencia mérésben jók. Minden évben az országos átlag körüli 
eredményt ért el.  

 
 

Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése: 
 

Az intézmény folyamatosan felméri az intézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát.  Éves 
munkatervében tervezi a szükséges tanulásszervezési és módszertani lépéseket az esélyegyenlőség elvének 
biztosítása érdekében az alábbi területeken: 

- A lemorzsolódás kockázatában érintett tanulók mentorálása 
- Egyéni fejlesztési terv alkalmazása 
- Pedagógiai módszertani fejlesztés 
- Pályaorientációs programok  
- A napközis foglalkozás és a tanulószoba lehetőségének felajánlása és biztosítása. 
- A szakkörökbe történő bevonás 
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- A segítő programokban való részvétel bővítésére, a programok népszerűsítésére az érintettek körében 
(Arany János Program, Útravaló program, fenntartói és civil kezdeményezések, stb.) 

- Pedagógus továbbképzések igénybevétele a hiányterületeken, módszertani adaptáció megtervezése és 
megvalósítása a tantestület aktív bevonásával. 

- A kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelése a szülőkkel és segítő szolgáltatásokkal, 
társadalmi partnerekkel 

 

11.A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez 
kapcsolódó elvek 

 
Magatartás és szorgalom értékelésének alapelvei és célja 

- Segítse az iskolai nevelés-oktatás folyamatát 
- Segítse a tanulók önértékelésének fejlődését 
- Személyre szabott legyen 
- Vegye figyelembe a gyermek fejlődését. 

 
Az értékelés folyamata 

- Az osztályfőnökök havonta értékelik a tanulók magatartását és szorgalmát, kikérve a szaktanárok 
véleményét.  

- Az írásos fegyelmező intézkedések (figyelmeztető, intő, rovó) és a dicséretek, az osztályozó napló 
feljegyzések rovatába bejegyzésre kerülnek, dátummal ellátva.  

- Az osztályzatok bekerülnek a tájékoztató füzetbe. 
- Félévkor és év végén – a havi jegyek és a szaktanárok véleményének figyelembevételével – az osztályfőnök 

érdemjegyet javasol 
- A magatartás és szorgalom jegyekről a félévi és év végi osztályozó konferencia dönt. 
- Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van. 

 
Magatartás minősítése 
példás: 

- Az a tanuló, aki a házirendben megfogalmazott neveltségi követelményeknek, közösségi magatartási 
szabályoknak eleget tesz. 

- Az iskolai feladatokból önként részt vállal azokat teljesíti. 
- Társaival és a felnőttekkel szemben udvarias, segítőkész. 
- Nincs igazolatlan mulasztása. 
- Fizikai és szellemi erőfeszítésre egyaránt példát mutat.  
- Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben.  

jó:  
- Neveltségi szintjében, társas kapcsolataiban apróbb hiányosságok tapasztalhatóak, de törekszik ezek 

kijavítására.  
- Iskolai közösségi feladatokat önként is vállal, vagy a számára kijelölteket precízen elvégzi.  
- A házirendet igyekszik betartani, fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő és ezek is kismértékűek.  
- Fegyelmi fokozata legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztető.  

változó:  
- Magatartásában több - kevésbé súlyos - fegyelmezési probléma adódik, többször vét a házirend és a 

közösségi magatartás szabályai ellen.  
- A közösség munkájában való részvétele hullámzó.  
- Társaival szemben időnként durva, goromba. Önértékelése kialakulatlan, felelősségérzete, rendszeretete 

ingadozó.  
- Legmagasabb fegyelmi fokozata igazgatói figyelmeztető.  
- Igazolatlan mulasztása van 

rossz:  
- Fegyelmezetlen magatartásával árt a közösségnek, társainak rossz példát mutat.  
- A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja.  
- A közösségi élet nem érdekli, a munkát inkább hátráltatja, mint segíti.  
- Társaival sokszor durva és goromba.  
- A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik.  
- Igazolatlan mulasztásaiért szabálysértési eljárás indult ellene 
- Legmagasabb fegyelmi fokozata az előzőket meghaladja.  
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Szorgalom minősítése 
példás: 

- Kötelességteljesítése kifogástalan.  
- Képességeihez mérten iskolai munkáit, házi feladatait a legjobban látja el.  
- A munkában kitartó, a tőle telhető legjobb eredmény elérésére törekszik.  
- Törekszik a pontos esztétikailag is tetszetős hiánytalan munkavégzésre.  
- Felszerelése hiánytalan.  
- Többlet feladatokat vállal, feladatait önállóan és megbízhatóan elvégzi.  

 
 

jó: 
- Iskolai munkáját, házi feladatait maradéktalanul elvégzi, de ezek esztétikuma kevésbé érdekli. 

Képességeihez mérten megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik.  
- Órákon való aktivitása, a munkához való viszonya némileg a tőle elvárható szint alatt marad.  

változó:  
- Munkavégzésében törések mutatkoznak, a hanyag és jó munkák egymást váltogatják. Gyakran dolgozik 

képességei alatt. Önállótlan, szétszórt.  
- Felszerelése hiányos, rendszeres figyelmeztetést igényel.  

hanyag:  
- Képességeihez és körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi előrehaladása 

érdekében.  
- Képességei alatt teljesít, a munkavégzésben megbízhatatlan, pontatlan, munkái gondatlanok, hanyagságról 

árulkodnak.  
- Kötelességtudata hiányzik, munkafegyelem rossz, felszerelése hiányos.  

Az értékelt félévben illetve a tanév végén kettőnél több elégtelen szaktárgyi minősítése van. 

 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
- példamutató magatartást tanúsít 
- és folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 
- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 
- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy 

előadásokon, bemutatókon vesz részt 
- vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhe 

az iskola elismerésben részesíti. 
 

Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
- szaktanári  
- osztályfőnöki  
- igazgatói 
- nevelőtestületi dicséret. 

 
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a 
tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért 
- példamutató magatartásért 
- kiemelkedő szorgalomért 
- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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Tanulmányi és sportversenyek résztvevőinek jutalmazása tanév közben 
 
Városi/kistérségi versenyek: 

            1. Igazgatói dicséret 
            2. – 3. Osztályfőnöki dicséret 
            4. – Szaktanári dicséret 

Megyei/területi/régiós versenyek: 
           1. – 6. Igazgatói dicséret 
           7. – 10. Osztályfőnöki dicséret 
          11. – Szaktanári dicséret 

Országos versenyek: 
          1. – 3. Nevelőtestületi  dicséret 
          4. – 10. Igazgatói dicséret 
         11. – Osztályfőnöki dicséret 

Református megyei versenyek: 
         1.-3 Igazgatói dicséret 
         4. – 6.  Osztályfőnöki dicséret 
         7.  –10. Szaktanári dicséret 

 

Egyházkerületi versenyek: 
         1-4. Igazgatói dicséret 
         5. -10  osztályfőnöki dicséret 
 

Református országos versenyek: 
         1. – 6.  Igazgatói dicséret 
         7.-10. Osztályfőnöki dicséret 
 
Tanév végi jutalmazások 
 

Az iskola legjobb tanulója cím: 
„Az iskola legjobb tanulója” címet az a tanuló kaphatja, akinek érdemjeggyel történő tanév végi minősítése nyolcadik 
osztály év végéig minden tanév végén az összes tantárgyból jeles, magatartása, szorgalma példás. 
Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 
 
Általános dicséret: 
A tantárgyak felénél legalább eggyel több tantárgyból kitűnő értékelést vagy osztályzatot kapott, magatartása, 
szorgalma példás. 
Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: a tanulók nevének felolvasása az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten, az oklevél átadása a 
bizonyítvánnyal együtt az osztályközösség előtt az osztályfőnök által. 
 
Tanév végén legeredményesebb vizsgázó 8. évfolyamos tanuló: 
Díja: oklevél, tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 
 
Év végi házi tanulmányi versenyek (legjobb helyesíró, matematikus, fizikus, német nyelvet legjobban tudó, angol 
nyelvet legjobban tudó, legjobb hittanos, legjobb zsoltáréneklő) 
Díja: oklevél,  tárgyjutalom 
Átadás: az ünnepélyes tanévzáró Istentiszteleten a templomban 

 
Az alábbi tanulók fényképe és neve egy tanéven keresztül látható az iskola folyosóján elhelyezett tablókon: 

- Országos levelező versenyeken: I-V. helyezés 
- Országos versenyeken: I-X. helyezés, református országos versenyek: I-VI. 
- Megyei versenyeken: I-VI. helyezés, református megyei verseny:  I.-III. 
- Városi, körzeti verseny: I. helyezés 
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12. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

A hit és erkölcsi nevelés, az evangélium hirdetése, a Biblia történetei segítségével megismertetni a gyermekekkel 
Isten gazdag világát, az Ő tetteit. Minden pedagógus és minden studium feladata, annak sajátos eszközeivel. A 
tanítási órákon, órán kívüli foglalkozásokon, az iskolai élet minden egyes színterén célunk az imádkozás 
ajándékának megmutatása, a gyülekezeti életbe való bevezetés. 

 

 

 

 

13. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A tanuló átvételére – az iskolatípus változtatása nélkül– a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az átvételi 
kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. 

 

14. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 

 

A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során minden tanuló minden 
hónapban legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért kell minden területen törekedni arra, 
hogy rendszeres legyen a szóbeli számonkérés is, mert ez fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a 
szókincsüket, módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. Valamennyi pedagógus köteles 
a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében 
is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni. 

 
A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal: 

- heti egy óraszám esetén legalább havi egy alkalommal kerüljön rá sor, minden más esetben természetesen 
többször. 

 
A számonkérés formái 
A tanórákon szóban és írásban számolnak be a tanulók a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de 
a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  
 
Szóbeli számonkérés:  

- szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és 
kérdésekre adott válaszok alapján 

- óraközi munka: az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége 
- önálló kiselőadás egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

 
Írásbeli számonkérés: egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. Fajtái: 

- írásbeli felelet (max. 15 – 20 perc időtartamban) 
- házi dolgozat 
- témazáró dolgozat (45 perc időtartamban) 
 

Gyakorlati számonkérések: 
- A számonkérés ezen formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható 
- Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése is 

 
Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje 
 Formái: 

- írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba 
- házi dolgozat 
- témazáró dolgozat 
- év eleji és év végi felmérések 

 
Írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai  

- Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen.  



Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Program, 2015. 

 

88 

 

- Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról.  
- Házi dolgozatot egy félévben legfeljebb egyszer írassunk.  
- Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően évente 3-4 alkalommal kerüljön sor.  
- Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni.  
- A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, és azokat a naplóban dokumentálni  
- kell.  
- Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése. 

Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk.  
- Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre 

be kell jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata témazáró értékű jegynek felel meg. 
 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya:  
A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatnak.  
A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők osztályzatánál az alábbi százalékos teljesítményeket 
kell figyelembe venni:  

 

1.évfolyam és a 2. évfolyam 1. féléve 2.évfolyam 2. féléve és a 3 – 8. évfolyamon 

0 – 40 % Nem felelt meg 0 - 40 % elégtelen (1) 

41 – 75% Megfelelt 41 – 60 % elégséges (2) 

61 – 75 % közepes (3) 

76 – 90 % Jól megfelelt 76 - 90 % jó (4) 

91-100% Kiváló 91 – 100 % jeles (5) 
 

Értékelés módjai  
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos 
ellenőrzését és értékelését. Az értékelés kiterjed az iskolai élet egészére: a tanulmányi, a szabadidős, illetve a 
közösségi munkára. A tanulmányi munka értékelésének alapja a tantárgyanként megfogalmazott 
követelményrendszer. A nevelők a tanulók tanulmányi előmenetelének és teljesítményének értékelését, minősítését 
elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 
követelményekhez. Emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak – 
fejlődtek-e, vagy hanyatlottak – az előzőértékelés óta. Az ellenőrzés és értékelés csak akkor tölti be szerepét, ha 
folyamatos, objektív és előre meghatározott, és az ismertetett követelményeken alapul.  

 

Szöveges értékelés 
Az értékelés ezen módját az első évfolyamon és a második évfolyam első félévének végéig alkalmazzuk. A 

szöveges értékeléssel lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek érdeklődésének, 

adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátságainak, saját fejlődési ütemének, stb. figyelembe vétele. A hangsúly 

az érés, fejlődés, a tanulás folyamat jellégének az elfogadásán van. Ezeken az évfolyamokon az értékelés a 

gyermek önmagához képest mért fejlődését állítja középpontba: 

- Szöveges bejegyzés a naplóban és a tájékoztató füzetekben negyedévente  
- Fél év végén: tájékoztató füzetekben – fejlesztő értékelés 
- Év végén: bizonyítványban – fejlesztő értékelés  

 
Értékelés érdemjeggyel 
A pedagógus a tanulók teljesítményét a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Alsó tagozaton a 
második évfolyam második félévének kezdetétől, valamint a 3-4. évfolyamon, felső tagozaton 5-8. évfolyamon 
használjuk az értékelés ezen módját. 
 
Az érdemjegyek tartalma:  
5 (jeles):  
Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, 
tanórai aktivitás.  
4 (jó):  
Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható kifejező készség, az önálló ismeretszerzés 
képessége, tanórai aktivitás.  
3 (közepes):  
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Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a beszámoltatások alkalmával tanári segítség 
igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható külalak. Önálló tanulásra, ismeretszerzésre csak segítséggel képes, 
ismereteiről nem tud összefüggőszöveg formájában számot adni.  
2 (elégséges):  
Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, ismereteinek alkalmazásában önállótlan, 
füzetvezetése tanulását nem segíti. Számonkérések alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre 
válaszolva tud ismereteiről számot adni.  
1 (elégtelen):  
Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló ismeretfeldolgozásra segítséggel sem képes, 
taneszközei hiányosak. Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. Tanára segítőkérdéseire sem tud 
válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok szövegét sem érti.  
A házi feladat és a felszerelés hiányára illetve a tanuló magatartására nem adható tantárgyi elégtelen, kivétel az a 
házi dolgozat, melynek értékelését a szaktanár előre jelzi.  
Értékelés osztályzattal 
 
A tanuló osztályzattal történő értékelésére félév végén a tájékoztató füzetben, a tanév végén a bizonyítványban kerül 
sor. A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott teljesítményt minősíti. Az osztályzat az érdemjegyeken 
alapul, melyek közül a témazáró dolgozatok, a félévi- és év végi dolgozatok súlyozottan számítanak.  

 

15. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
és korlátai 

 
A tanulók tanulási folyamatának szerves része az otthoni önálló tanulás, a házi feladatok elvégzése. Alapelv, hogy a 
házi feladat a tanítási órán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó: 

- gyakorlás, írásban vagy szóban, 
- a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása, bevésése, mélyítése, rendszerezése, ismétlése, 
- önálló a tananyaghoz tartozó kutatómunka, előadás, portfólió készítése, 
- a tantervben meghatározott definíciók, memoriterek megtanulása, 
- az év végi vizsgákra való felkészülés tanári iránymutatás alapján, 
- házi olvasmányok, rövid cikkek irányított feldolgozása 
- önálló könyvtári, vagy elektronikus gyűjtőmunka. 

A feladatok kijelölésénél törekednünk kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, 
rendszeresen tanuló diákok esetén az életkoruknak megfelelő legyen.  

- A házi feladat tantárgyanként nem haladhatja meg alsó tagozatban a 20 percet, felső tagozatban a 30 percet. 
Ez magában foglalja az írásbeli és szóbeli feladatokat is. A jobb képességű tanulóknak differenciált 
feladatokkal biztosítjuk a fejlődést, az önmaguk képességeihez mért előrehaladást. Ez szorgalmi feladatként 
jelentkezik.  

- A napközi otthonos nevelőknek biztosítaniuk kell a másnapi felkészülést a délutáni tanulás keretei között.  
- Az átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell adnunk.  
- Az órarend összeállításánál – objektív lehetőségek figyelembe vételével – a nagyobb és kisebb otthoni 

felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk.  
- Tanév elején az osztályfőnökök javaslatot tesznek a tanulóknak otthoni felkészülésük egyenletes heti 

elosztására. Javaslatukat a szülőkkel is egyeztetik.  
- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében, pénteken csak annyi feladatot adunk, amelynek mennyisége 

nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el hosszabb tanítási szünet esetén is. 
- A szünetre adott feladatok önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek, adjanak lehetőséget a megszerzett tudás 

alkalmazásár 
A házi feladat mennyisége a tanuló életkorának és a tantárgy jellegének megfelelő. 

 

16. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

- A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási 
miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott 
követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette.   

- A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján 
bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell 
megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

- Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez elégtelen 
osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.   
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- A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 
megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az 
előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;  

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;  

-  az adott tantárgy éves óraszámának a 30%-át meghaladta a hiányzása  

-  magántanuló volt.  

- Az első évfolyamon a közoktatási törvény előírásának megfelelően a tanuló csak abban az esetben nem léphet 
magasabb évfolyamba, ha  

- az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott.  

- a szülő s szorgalmai időszak vége előtt (legkésőbb az osztályozó értekezletet megelőző napon) írásban kérte 
az évismétlést  

- A helyi tantervben nem szabályozott esetekben a köznevelési törvény és a kerettantervek kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló rendelet előírásait kell alkalmazni. 

- Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató 
intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti 
azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – 
figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az 
az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 
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V. Záró rendelkezések 

 

Az intézmény pedagógiai programjának legitimációja és módosításának szabályai 

 

A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása 

A pedagógiai program érvényessége:  
2015. május  ……………….visszavonásig 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: a mindenkori ellenőrzési tervben meghatározottak szerint történik 
 
A pedagógiai program módosításának lehetséges okai: 

 törvényi előírás (kormányrendelet) 

 ágazati/környezeti változások, a települési igények átalakulása 

 nevelőtestületi javaslat. 
 
Az intézmény pedagógiai programját a diákönkormányzat 2015. év május hó 11. napján tartott ülésén véleményezte és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 11. nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
       Diákönkormányzatot segítő pedagógus              Diákönkormányzat vezető 
 
Az intézmény pedagógiai programját a szülői szervezet 2015. év május hó 11. napján tartott ülésén véleményezte és 
elfogadásra javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 11. nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
  szülő                 Szülői Szervezet elnöke 
 
 
Az intézmény pedagógiai programját a nevelőtestület 2015. év május hó 12. napján tartott ülésén elfogadta és jóváhagyásra 
javasolta. 
 
Kelt: Törökszentmiklós, 2015. év május hó 12. nap. 
 
…………………………………………………………   ………………………………………………… 
  pedagógus                Virágné Katona Zsuzsanna 
                  igazgató 
 
 
A Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda Pedagógiai Programját a fenntartó………számú határozattal  
 

______ év _______________ hó _____ napján jóváhagyta. 
 
 

 
Kelt: …………………………., 2015. év ………………..hó ……….nap.  
 
    
        …………………………………………….. 
                                                                                                               Szabó József 
          elnök-lelkész 
 

 


