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I.  BEVEZETŐ 
 
 

1.  Az intézmény küldetésnyilatkozata 
 

„Hirdetnem kell az Isten Országa evangéliumát.” 
(Lk 4,43) 

 
Küldetésünk csatlakozni Isten Országának Jézus Krisztus és az ő Egyháza általi 

hirdetéséhez. Küldetésünk a megszabadító üdvösség örömhírének átadása minden 
rendelkezésünkre álló nevelési és oktatási eszközzel.  
 Küldetésünk a Római Katolikus Egyház tanításának megtartása és továbbadása.  
Ez elsősorban Isten Igéjének és az imádságos szentségi életnek a hirdetését, megélését, és 
mintául adását jelenti. 
 Küldetésünk evangelizáló közösséggé válni és ilyenként folyamatosan növekedni, 
megújulni. Ezért elsősorban tudatos, következetes, de főként Istentől áldott önnevelésre kell 
törekednünk. Szükség van továbbá arra, hogy szaktudásunkat, egyéni értékeinket, 
erényeinket és képességeinket tőlünk telhetően az intézményi közösségnek, mint az Atya 
éltető és irgalmas szeretetéről, a Fiú üdvözítő áldozatáról és a Szentlélek egyesítő és 
megvilágosító erejéről tanúságot tévő közösségnek a szolgálatába állítsuk.1 
 Küldetésünk az Egyháznak az üdvösséget szolgáló küldetését sajátosan azzal 
teljesíteni, hogy intézményünkben a ránk bízottaknak részük lehet az igazságnak és a 
kegyelemnek isteni ajándékában. A katolikus óvodában, általános- és zeneiskolában valamint 
kollégiumban meghatározó jelentőségű, hogy mind a nevelés folyamatát, mind a világról, a 
valóságról szóló ismeretek átadását a Krisztusban gyökerező keresztény felfogásra építjük. 
 „A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 
kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi érték 
teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus óvodák, iskolák, kollégiumok 
legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az 
emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben 
betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgálatára kötelezi.” 2 
 

„Minden keresztény családban az egész egyház tükröződik vissza.” 
(EN VI. 71.) 

 
 Küldetésünk a családi nevelés segítése, kiegészítése a katolikus intézmény 
eszközeivel. Küldetésünk a sokféle család és családi élet nyitott elfogadása és ezzel együtt 
Krisztusban való növekedésük elősegítése. 
 Küldetésünk kiterjed növendékeink, diákjaink, de a magunk családjaira is. Segítenünk 
kell mindannyiunk családjait a megtartó hagyomány és a megélt szeretet elsajátításában 
illetve megtapasztalásában. 
 Fontos feladatunk, hogy családjaikkal összefogva a hitre és szeretetre épülő, reális, 
megvalósítható jövő képét adjuk fiataljainknak. Hitünk szerint minden gondolatunknak és 

 
1 VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi 
2 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal 
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tettünknek örök jövője van. Intézményünkben ezt az örök, isteni távlatot nyitjuk meg a 
gyermekek, a fiatalok előtt. 
 

„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” 
(Zsolt 51,12) 

 
„A katolikus óvodában, iskolában, kollégiumban a nevelésnek és az oktatásnak meg 

kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; a nevelőknek és oktatóknak pedig ki kell tűnniük 
becsületes életükkel és helyes tanításukkal.3” 

 „A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a 
neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem a 
szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonlatosságára”, hanem a 
mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában segíteni.”4 
 A krisztusi élet alapelveit állítja korunk uralkodó társadalmi és gazdasági szellemisége, 
valamint tömegkultúrája elé. Küldetésünk tehát a bölcs lelkiség kialakítása és alázattal való 
megélése az intézmény közösségében. 
  

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó adomány és minden tökéletes ajándék 
onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, 

sem fénynek és árnyéknak váltakozása.” 
(Jak 1,16-17) 

 

2.  A Pedagógiai Program törvényi háttere 
 
Az intézmény a mindenkori hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően működik.  

- 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 
- 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről  
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
- 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 
- 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról 
- 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és 

tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM 
rendelet módosítása 

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

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

- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról  

 
3 Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon) 
4 Idézet a KPSZTI - ajánlásból 
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II.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ  
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKEI 

 
 

1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 
 
 A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Jézus Krisztus. Hitünk szerint ez a 
következő tételekben fejthető ki. 
 Nevelésünk egyik fő értéke és célja a kölcsönösség. Az üdvösség nézőpontjából 
egyformán fontos a pedagógiai munkának mindkét oldala: a növendékek nevelése és az 
általuk (valamint egymás által) való nevelődés. Különleges hangsúlyt kap továbbá nevelő 
munkánkban a közösség bensőséges összetartozása, a nevelési intézmény (óvoda, általános- 
és zeneiskola, kollégium) és a család egymásra utalt kapcsolatának erősítése. 
 Nevelésünk másik fő értéke és célja a hitre való nevelés. Isten igazságára való 
nevelés – elsősorban Isten Igéjével. Imádságra nevelés – elsősorban imádsággal. Szentségi 
életre nevelés – elsősorban a szentségi élet példájával. 
 Lelkiségünk forrása a Szentírás, mint az élő Isten kinyilatkoztatása, különösképpen 
pedig Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan azt a Katolikus Egyház értelmezi és tanítja.  
Ezen belül meghatározó számunkra a Ciszterci Rend lelkisége, mely intézményeiben a schola 
charitatist, a szeretet iskoláját kívánja megvalósítani.  
 Nevelésünk harmadik fő értéke és célja az egyén kiteljesedése. Az egyén 
kiteljesedését Krisztusban való növekedésként kell értenünk. Ez azt is jelenti, hogy 
nevelőmunkánk során a gyermekek és a nevelők egyéni képességeinek minél magasabb 
szintű kibontakoztatásával egyenértékűnek valljuk a közösségi értékek kialakítását, Isten és 
az egyén, az egyén és a társadalom, az ember és természeti környezete közötti harmonikus 
kapcsolat alapjainak lerakását. 

Nevelési-oktatási célunk végtelenül magas: Krisztus teljességéig kell kölcsönösen 
kibontakoznunk és kibontakoztatnunk. (Ef 4,11-13) De azt is tudjuk, hogy nem vagyunk 
magunkra hagyva a cél elérésében, Isten irgalma és szeretete vezet oda mindannyiunkat. 

Mindezeknek színtere a katolikus óvoda, iskola és kollégium, „mely fölkínálja korunk 
embereinek a maga nevelési elgondolását” és így „sajátos módon részt vállal a kulturális 
párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember teljes 
kibontakozásához vezet.” 
 A katolikus iskola (óvoda, kollégium) „megteremti az evangéliumi szabadság és 
szeretet légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük 
kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben 
lettek. Az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség hírével, hogy a hit fénye járja 
át a világról, életről és emberről fokozatosan szerzett ismeretüket.”5 
 A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. „Az iskola azért 
tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert.”6 Minden tudás, amely mögött nem 
áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. század történelme számos esetben 
példázza, hogy az erkölcsileg kontrollálatlan tudomány milyen súlyos pusztításokra képes. 

 
5 Gravissimum- Edicationis Monumentum m.8. 
6 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 29. oldal 
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Ezért minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi háttérrel 
kell átadni. 
 A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a 
szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. 
Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a 
középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre 
jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 
 

1.1. Alapelvek 
 
 Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt 
kapnak katolikus intézményünk egész pedagógiai működésében. 

 

• Hitünk, reményünk, szolidaritásunk Isten megelőző szeretetének megtapasztalására 
épül, tehát nem csak mi keressük őt, hanem sokkal inkább keres ő bennünket. (1Jn 
4,19) 

• Egyetemesen, katolikusan gondolkodunk, ez tesz minket nyitottá, valamint a világot 
és kapcsolatainkat távlatosan szemlélővé. 

• Az intézményi pedagógiai folyamatok a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt 
tanulási eredmények elérését, a szülők, tanulók és munkatársak elégedettségét és az 
egyházi, fenntartói elvárások teljesülését szolgálják. Az intézményi pedagógiai 
folyamatokban kiemelt szerepet kap a teljes személyiség fejlesztése (a viselkedéssel 
szemben). Különös tekintettel a teljesítmény, a magánélet és a kapcsolatok 
összhangjára, távlati célként pedig az üdvösségre való eljutásra.   

• Személyesség, kölcsönösség, segítés és támogatás, tisztelet, rend, 
kiegyensúlyozottság, családiasság, stabilitás és felelősség jellemzik a munkánkat. 

• Nem az egyes nevelő, pedagógus neveli a ránk bízott gyermekeket, hanem a nevelők 
közössége, amely nemcsak munkaközösség, de sokkal inkább tanúságtévő 
szeretetközösség. 

• A gyermek személyisége nagyrészt a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai 
által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a 
pedagógusokra. „A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben 
az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”7 

• A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 
szokásautomatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell 
szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

• A zenei nevelésben nagy hangsúlyt kap az órák művészi légköre, és a kívánatos 
„kimenet”, a művészi előadás folyamatosan magas szintű példaként való 
megformálása. 

• A nevelési eszközök közül lehetőleg a pozitív megerősítést helyezzük előtérbe. Arra 
kell azonban törekednünk, hogy a dicséret valóban mindig indokolt legyen. 

• Az intézmény vallásos és köznevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, 
eljárások kiválasztását, alkalmazását. Különös tekintettel a stratégiai 
dokumentumokban megfogalmazott keresztény oktató-nevelői szempontokra. 

 
7 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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• Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek. Értékkonfliktus esetén azonban a 
morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség 
harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél, az Istennek tetszőt (az örök értéket) 
a „hasznosnál” (a mulandónál). 

• A nevelési folyamatban döntő a követelményeknek belátáson alapuló betartásának 
belső igénnyé válása, és ezáltal a pontosság, a fegyelem, az önfegyelem kölcsönös 
gyakorlása. 

• Igényes (nevelési-oktatási) követelmények meghatározása és a nekik való megfelelés 
csak következetes pedagógiai munkával lehetséges. 

• A katolikus intézmény kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 
számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi 
tudáshoz és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így 
meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás 
elősegítésében. 

 
1.2. Az intézményi élet nagyobb csoportjai 
 
 A diákok csoportját (az óvodás gyermekektől az érettségiző kollégistákig) azért bízta 
ránk az Úristen, hogy személyiségük kiteljesítésével az ő terveit szolgáljuk. Ennek kölcsönös 
tudata lehet felelősségünk és megbecsülésünk érvényes alapja. 
 El kell érnünk, hogy a sokféle családból, lakóhelyről és esetleg tanintézményből 
érkezett sokféle növendék nyitott szívvel és elmével fogadja el nevelési céljainkat. 
 A családok együttműködése nélkül az óvodai, iskolai, kollégiumi nevelőmunka nem 
lehet hatékony. Az intézmény egyházi szelleme csak akkor teljesedhet ki, ha a szülők is 
közösséget alkotnak. 
 Az intézmény és a szülők optimális esetben egymást kiegészítő tevékenységet 
folytatnak. Az óvoda, az iskola, a kollégium nem veheti át teljesen még időlegesen sem – 
csak végső kényszerhelyzetben – a szülők feladatát, gyermekük nevelését, mert a 
gyermeknevelés sajátosan az övék. A szakmaiságért, a pedagógiai munkáért azonban 
elsősorban az intézmény felelős. A nevelés sajátos kontextusát, amelyben a családi és az 
intézményi nevelés megfelel egymásnak és kiegészíti egymást, csakis együtt alakíthatják ki. 
 „A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az 
iskolákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk 
teljesítésében.”8 
 A nevelők, pedagógusok csoportja „működteti” az intézményt és ők a letéteményesei 
a jelen dokumentum alapján folyó mindennapos munkának. Önnevelésük, önképzésük 
elengedhetetlen. A lelki-szellemi nevelésükbe, tanúságtévő közösséggé alakításukba 
fektetett idő és energia megtérül, mivel ez semmi mással nem helyettesíthető. 
 A pedagógusok, de az intézmény dolgozói általában is legyenek közösségalakítók, 
egymással és a gyermekekkel, diákokkal személyesen törődők. Legyenek becsületes, 
humánus, példaadó életvitelűek. Legyenek békeszeretők, viszályokat kerülők, elsimítók.  

A pedagógusok módszertani kultúrája és keresztény szemlélete terjedjen ki a 
személyes és szociális képességek fejlesztésére az életkori adottságokhoz igazodva.  
A különböző tagintézmények pedagógusai egymás között is megosztják tapasztalataikat 
folyamatosan kapcsolatot tartva. 

 
8 CIC 796. 1. § 
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 A – bármilyen szintű – vezetők legyenek Istennek, az Egyháznak, az intézménynek és 
a rájuk bízottaknak elkötelezettek. Határozottak, következetesek és céltudatosok. 
Személyükkel és életükkel meggyőzők. Vegyék igénybe és egy jól mérlegelt célszerű határig 
várják is el a rájuk bízottak jóindulatú segítségét. 
 
1.3. A fentiek mellett pedagógiai tevékenységünk (és elvárásaink) fő területei 
 

• katolikus keresztény értékrend, 

• a szülőkkel, családokkal, a tagintézményekkel, a partneriskolákkal, az egyházi 
személyekkel és közösségekkel való gyümölcsöző együttműködés, 

• egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat, 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, 

• intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében, 

• a keresztény erkölcsi normák betartása és betartatása, 

• az egyéni és közösségi érdekek egyensúlya, 

• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele, 

• építés a nevelők és a gyermekek öntevékenységére, önszerveződő képességére. 
 

 
2.  Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljai 
 

Célunk, hogy biztosan megalapozzuk tanítványaink testi-lelki-szellemi fejlődését.  
Célunk, hogy elkötelezett krisztushívőként, koruknak és egyéniségüknek megfelelő 

mértékben kiteljesedett személyiségű, biztos értékrendű, egészséges, művelt és szabad 
fiatalokként hagyják el intézményünket. 
 Célunk, hogy tanítványaink morális kérdésként kezeljék a tanulást és egyéni 
tehetségük kibontakoztatását. 

 Célunk, hogy a legjobb segítséget kapják beiskolázásukhoz, továbbtanulásukhoz, 
pályaválasztásukhoz, sajátos problémáik megoldásához. 
 Célunk, hogy tanítványainkban kialakítsuk a belső igényt az imádságra, a liturgia 
átélésére, a keresztény közösség keresésére és kialakítására, valamint a szentségi 
élethivatásra. 
 Célunk, hogy mind a gyermekek, mind a családok, partnerek és az intézmény tágabb 
környezete elégedett legyen az intézményen belüli hitéletbeli fejlődéssel, tudással, 
fegyelemmel, a továbbtanulásra való felkészítéssel. 
 
Pedagógiai munkánk célja továbbá, hogy: 
 

• a gyermekek, a diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és 
kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét 
fejlessze, 

• a kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze, 

• az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 
saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja, 
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• magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával 
fejlessze a gyermekek önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét 
és kreativitásukat, kulcskompetenciáit, 

• nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem 
fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa, 

• magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat), 

• hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye, 

• a kulturált szórakozás igényét kialakítsa, 

• az intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a gyermekek 
szocializációját, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődését, tanulását, a sikeres 
életpályára való felkészítését segítse, keresztény személyiségét fejlessze. 

 
Tagintézményeink közös részcéljai: 
 

• Óvodánkból az iskola első évfolyamára való folyamatos beiskolázás megszilárdítása, 
az általános iskolából és a kollégiumból a zeneiskolába való beiskolázás biztosítása, 

• közös minőségbiztosítási csoportok létrehozása, 

• intézményi közös kirándulás, közös szabadidőprogram, tanítás nélküli mukanapokon 
közös program, lelkigyakorlat,  

• pedagógus-továbbképzések lehetőség szerinti közös szervezése. 
 

 
3.  Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feladatai 
 
 A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a gyermekek személyiségének 
keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a 
család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.”9 
 A „kulturális szembenállás lelkiségének”10 bölcs és szelíd kialakítása, valamint 
alázatos és következetes megélése elengedhetetlen feladatunk. Tudatosítanunk kell 
magunkban és növendékeinkben, hogy a hiten, reményen és szereteten alapuló élet 
szemben áll a kultúránkat uraló és azt minden csatornán elárasztó „árucikk létforma” 
értékeivel. Tudnunk kell, hogy az uralkodó kultúra nézőpontjából a hit, a remény és a 
szeretet katolikus hagyománya lehetetlen (vagy fölösleges, nevetséges, ostoba stb.) emberi 
cselekedeteket alapoz meg, de mi épp e három erény által részesedünk Isten igaz életéből. 
 „Ha mindent Jézus Krisztusra vonatkoztatunk, meg tudjuk különböztetni az értékeket, 
amelyeket az embert emberré teszik, a negatív értékektől, amelyek az emberi méltóságot 
lerombolják.”11 
 Feladatunk tehát elsősorban a folyamatos, következetes önnevelés, amelyre 
folyamatosan Isten áldását kell kérnünk magunk és növendékeink érdekében. 
 Feladatunk továbbá a családpasztorizáció. Ehhez minden segítséget kérnünk kell és 
meg kell kapnunk a fenntartótól és mindazon egyházi (partner)intézményektől, amelyekkel 
gyümölcsöző kapcsolatot tudunk kialakítani. Létérdekünk a családok bevonása teljes 
intézményi életünkbe, de főként a hitéletbe. 

 
9 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal idézet a KPSZTI-ajánlásból. 
10 J. F. Kavanaugh: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban 
11 VI. Pál beszéde Osservatore Romano 1974. június 9. 
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 Feladatunk még a missziós lelkület kialakítása, elsősorban a nevelők és a dolgozók 
között, de tanítványaink, növendékeink a koruknak és felkészültségüknek megfelelően, bölcs 
irányítás alatt részt vállalhatnak belőle. Ez a misszió nem jelenti természetesen a hívek 
harsány toborzását, vagy bármiféle provokatívnak minősíthető kezdeményezést.  
A Krisztustól kapott küldetés mindenkori, életünkkel és döntéseinkkel való szelíd, de bátor 
megvallását azonban igen. Erre főként a liturgikus és más nyilvános közösségi alkalmak 
nyújtanak jó lehetőséget, valamint az intézmény stratégiáját meghatározó, nyilvános 
következményekkel járó vezetői döntések – a „világ világosságá”-vá kell lennünk (Mt 5,14). 
 „A mai társadalomban (…) az Egyház égető szükségességét érzi annak, hogy biztosítsa 
a keresztény gondolkodás jelenlétét.”12 Ezért a Katolikus Nevelés Kongregációja „felhívja a 
nevelés összes felelőseit – szülőket, az oktatókat, a fiatalokat, az iskolai hatóságokat –, hogy 
ide összpontosítsák minden erejüket és minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hogy 
ezek segítségével a katolikus iskola valóban a társadalom javát szolgáló és egyúttal apostoli 
munkát végezzen.”13 
 
 Az intézmény nevelési programját részben nevelő-oktató tevékenységben 
(foglalkozás, tanóra), részben tanórán kívüli programokban (rejtett tanterv) valósítja meg. 
Nevelő munkánk hathatós eszköze a gyermek tanulási tevékenységének irányítása, 
szabályozása, az ismeretek elsajátíttatása, a gyermekek értelmi-, önálló ismeretszerzési-, 
kommunikációs-, cselekvési képességeinek a kialakítása, fejlesztése. A nevelés-oktatás 
tartalma az emberre, a társadalomra, a természetre, a tudományokra, a művészetekre és a 
technikára vonatkozó ismeretek alapjait foglalja magában. A gyermekek életkori, fejlettségi 
szintjéhez méretezett tudásanyag kiválasztásával, elrendezésével kell tervezni. Feldolgozása, 
összefüggéseinek feltárása megalapozhatja a gyermekek műveltségét, keresztény 
világszemléletük, világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb 
környezetükben. Ennek érdekében a személyiség összes részterületének arányos 
fejlesztésére törekszünk. Ezek a nevelési eszközök jelentik a gyermekek, fiatalok fő 
tevékenységformáit, amelyekben a nevelési folyamat realizálódik.  
 
 Nevelésünk a példamutatásra épül tanórán és tanórán kívül egyaránt. 
 
 Tanóráinkon a problémamegoldó képesség, a kreativitás, a tudás megbecsülése, az 
ismeretszerzési vágy kialakítása tanulóink értelmi fejlesztésének legfőbb eszköze. Hangsúlyt 
fektetünk jellemük alakítására, erkölcsi nevelésükre (a feladatvállalás, a kötelességtudat, a 
segítőkészség, az egyenesség, a szeretet és jóság, a bátor és becsületes helytállás, az 
őszinteség és felelősségérzet, a humanizmus, a tolerancia, egymás egyéniségének tisztelete), 
a közösségben elvárható viselkedési normák kialakítására és betartására. 
 
 Az esztétikai nevelést az intézményi környezettel és a napi feladatokkal 
szorgalmazzuk. Önmagukkal és a környezetükkel szembeni igényességre irányítjuk 
figyelmüket, ösztönözzük őket társaik munkájának megbecsülésére, alakítjuk esztétikai 
értékítélésüket. Az intézmény mindennapi életében arra kell nevelnünk, hogy legyenek 
igényesek megjelenésük és környezetük esztétikájára. Tudjanak az alkalomhoz illően 
megjelenni és viselkedni. Tudják megkülönböztetni az értéket a divatos és/vagy silány 
irányzatoktól. 

 
12 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 11. oldal 
13 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 4. oldal 
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 A helyi kiállításokon, valamint a művészeti versenyeken való részvétel egyben a 
tehetségek kibontakoztatását is szolgálja. 
 
 A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, „egész”-ségre irányul. EGÉSZ életet 
csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. 
 A testi nevelést nem csak szaktárgyakon keresztül valósítjuk meg. Figyelemmel 
kísérjük tanulóink pszichés és fizikai fejlődését, társas kapcsolataik alakulását, motiváljuk 
őket az egészséges életvitelre. Az egészségügyi szervekkel együttműködve folyamatosan 
figyelemmel kísérjük szomatikus jellemzőiket. A vizsgálatok eredményeiről tájékoztatjuk a 
szülőket s javaslatokat teszünk az egyes gyermekek problémáinak megoldására. 
 A szellem kiképzése mellett gondot fordítunk a testi nevelésre, a kedély és a szív 
nemesítésére. A testi nevelésünk legfőbb feladata az egészséges életmód iránti belső igény a 
mindennapos testedzés, a mozgás iránti igény kialakítása. Ezeket a feladatokat elsősorban a 
testnevelés órák és a délutáni tömegsport órák fegyelmezett és szakszerű megtartásával 
kívánjuk elérni. 
 Támogatjuk tehetséges tanulóink versenyszerű sporttevékenységét, de a hangsúlyt a 
közösségi sportolásra, a mindennapos testedzésre helyezzük 
 Tanítómunkánk során figyelünk diákjaink helyes testtartására, öltözködésére. 
Intézményünk belső környezetének, berendezéseinek felújítása során elsődleges szempont 
az egészséges környezet megteremtése. 
 
 Környezeti nevelési céljainkat tanítás alatt, illetve tanórán kívül valósítjuk meg 
programunkban. Fel kívánjuk készíteni tanulóinkat a környezeti problémák iránti 
érzékenységre éppúgy, mint a mai társadalmi problémákra (a szociális érzékenységtől a 
másság elfogadásán át a szomszéd és a távolabbi népek kultúrájának tiszteletére). 
Identitástudatukat az iskolai közösség, a helyi társadalom, a hazafiság és az európaiság 
megbecsülésének jegyében alakítjuk. 
 
 Nemzetünk jövőjét meghatározza diákjaink hazaszeretete, magyarságuk vállalása. 
Ezért tanulóink hazaszeretetre nevelését a jövőről való felelős gondoskodás feladataként kell 
értelmeznünk. Azon kell munkálkodnunk, hogy tanulóink megismerjék népünk kulturális 
örökségét, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ismerjék a kiemelkedő magyar 
államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, 
munkásságát. Sajátítsák el azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek a nemzet 
fejlődését, gyarapodását segítik. 
 Tanulóink legyenek nyitottak a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, 
népcsoportok értékeinek és eredményeinek megismerésére, megbecsülésére. Az intézményi 
ünnepek méltó megünneplésével és a tanórákon a magyarság értékeinek megismertetésével 
kívánjuk nevelési célunkat elérni. 
 Az intézmény ünnepei és rendezvényei legfőbb nevelési céljaink megvalósítása 
mellett a vers és prózamondásban, a táncban, az éneklésben és zenélésben tehetséget 
mutató gyermekeknek biztosítanak szereplési lehetőséget, ugyanakkor a nemzeti és vallási 
kulturális örökség megbecsülésének, a lakóhely, a szülőföld, más népek megismerésének, az 
irántuk érzett tisztelet kialakításának is eszközei. 
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Intézményünk feladata, hogy: 
 

• Katolikus hitre neveljen, méghozzá elsősorban az intézmény egész életét megalapozó 
és meghatározó szellemiséggel és példaadással, 

• segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 
hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, hittantábor, karitatív 
tevékenységek stb.) programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli 
tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, 
iskolaújság stb., 

• fejlessze a gyermekek problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések 
felismerését, a morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és 
közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása során, 

• tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását, 

• teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 
helyzeteket, 

• mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 
példákat, 

• segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 
szabott feladatok alapján, 

• hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 
rendelkező alkotó (kis)közösségeket, ahol a gyermek/tanuló a közösségben való élet 
során fejlesztheti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját, 

• törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 
szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak, 

• a nevelő-oktató munkát minél magasabb színvonalon lássa el, folyamatosan fejlessze 
azt az önértékelési szabályzat segítségével az ellenőrzés és értékelés folyamatában a 
pedagógusok, a vezető és az intézmény szintjén egyaránt. 
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III. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 
 

1. AZ ÓVODA HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI 
 
 

1.1. Óvodai nevelésünk alapelvei, nevelési program, a nevelés tartalma 
 

1.1.1. Katolikus óvodánk sajátos arculata: gyermekkép, óvodakép 
 
„ Engedjétek hozzám a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyeknek országa.”   

(Máté 19,14) 

 
      Keresztény óvodánk olyan nevelési intézmény, melynek testülete elkötelezte magát, hogy 
Krisztusi szellemben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Amikor a gyermek hozzánk jön egy 
tágabb keresztény közösség kapuját lépi át. Nyitottak vagyunk az elkötelezett és a Krisztusi 
utat kereső családok felé egyaránt. 
 
Gyermekkép:  
A gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának a láncszeme. Isten által lép az életbe, és 
az Isten által adott értékek és törvények szerint kell embert fejleszteni belőle. Értékek által 
fejlődik, így lesz maga is érték. 
 
Óvodakép:  
Nevelésünknek segíteni kell a gyermekeket az igazi értékek felismerésében, hogy 
megismerjék és lassan önállóan is felfedezzék, és később igényeljék a szépet és a jót, az 
igazat és a becsületest. Katolikus óvodánk a teljes személyiség formálásán munkálkodik. Még 
nagyobb szerepet kap a gyermekkel való szeretetteljes törődés, az egyéni bánásmód, a 
differenciált képességekhez mért fejlesztés. Minden gyermekben más értékeket lehet 
felfedezni, mást kell kibontakoztatni. Mindennapjainkban feltétel nélküli szeretettel 
fordulunk a gyermekek felé, így lesznek képesek arra, hogy elfogadják önmagukat és a 
másikat. A másság megismerésével gazdagodik életük, személyiségük. A jövő embere nyitott 
más nemzet kultúrája, nyelve iránt, minden embert keresztény testvérének tekint, segíti a 
kisebbségi azonosulást, erősíti annak érvényesülését. 
 

1.1.2. Katolikus óvodánk nevelési céljai  
 
1. Nevelési célok:  
Általános nevelési célunk: Az óvodás korú gyermekek gondozása, személyiségének teljes 
körű fejlesztése, kibontakoztatása, a gyermekeket megillető jogok biztosítása, az alapvető 
szabadság tiszteletben tartása. 
 
2. Keresztény nevelési célunk: 
A keresztény nevelés sajátos eszközeivel a gyermekek vallási ismereteinek megalapozása, a 
keresztény értékek közvetítésével hitéletük és erkölcsi értékeik kiteljesítése a családokkal 
együttműködve. 
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Az óvodában folyó nevelő munkánk célja, hogy 3-6 éves kor között az életkori és egyéni 
sajátosságoknak figyelembe vételével óvja, fejlessze a kisgyermekeket, készségeiket, 
képességeiket. 
 

• Harmonikusan, szép, kulturált formában és környezetben gondoskodjon a gyermekek 
testi, lelki szükségleteiről a törvényi előírások szerint, 

• a keresztény értékeket, szokásokat (imák, dalok, szentmise stb.), ezek alapjait 
megismertesse, elfogadtassa a gyermekekkel és szüleikkel, így vezessen be a hit 
világába, 

• a gondozásnak, nevelésnek az egészséges életmód szokásainak kialakítását kell 
szolgálni (étkeztetés, mozgásigény stb.), 

• a játék, az örömszerzés legyen a tevékenységek szervezésének középpontjában, 

• szeretettel segítse elő a gyermekek szocializációs érzését, 

• juttassa pozitív erkölcsi tapasztalatokhoz a gyermekeket (önzetlenség, segítőkészség, 
együttérzés, igazmondás), és adjon segítséget a negatív tapasztalatok (irigység, 
közömbösség, harag, durvaság) által alakult magatartás korrigálásához, 

• készítse fel a gyermekeket értelmileg, érzelmileg, akaratilag, erkölcsileg, hogy egyéni 
adottságaik maximális fejlesztésével iskolaéretté váljanak. 

 
 
2. NEVELÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK,  

AMELYEK BIZTOSÍTJÁK A GYERMEK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLŐDÉSÉT, KÖZÖSSÉGI 
ÉLETRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSÉT, A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK  
EGYÉNI FEJLESZTÉSÉT ÉS FEJLŐDÉSÜK SEGÍTÉSÉT 

 
 

2.1 Az óvodai nevelő-oktató munka feladatai 
 

• a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlesztése, 

• a katolikus keresztény hitélet, értékek, szokások alapjainak megismertetése, 
elfogadtatása életkori sajátosságok figyelembe vételével (bábok, dalok, mesék, 
színjáték stb.), 

• a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a 
szülőföldhöz és családhoz való kötődés kialakítása 

• a szocializációs folyamatok tudatosítása, gyakoroltatása, 

• az iskolai életmódra való felkészítés, 

• testi szükségletek, mozgásigény, mozgáskoordináció formálása, az egészséges 
életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, a betegségmegelőzés és az 
egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

• értelmi nevelés, egyéni készségek, képességek fejlesztése (beszéd, játék, számolás, 
rajzolás stb.), 

• érzelmi, akarati tulajdonságok formálása türelemmel, szeretettel, fokozatosan 
(együttérzés, megbocsátás, önzetlenség stb.), a gyermek érzelmi biztonságának 
megteremtésével. 
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2.1.1.  Az óvodai nevelés általános feladatai 
2.1.1.1. Egészségnevelési, környezetnevelési elvek, feladatok 

 
Egészségnevelés: 
Elsődleges az egészséges életmód kialakítása, a harmóniára törekvő érzelmi nevelés, a 
szocializáció megvalósítása. Ugyanolyan fontos az érzelmileg kiegyensúlyozott, nyitott, 
kreatív, értelmileg, testileg folyamatosan fejlődő gyermekek nevelése. Hisszük, hogy a 
nálunk nevelkedett gyermekek sikeresen helyt tudnak majd állni az iskolában és később az 
élet minden területén. 
Az egészséges életmód alakítása ebben az életkorban az óvoda kiemelt feladata. Magában 
foglalja a gyermeki személyiség testi, érzelmi és szociális fejlesztését egyaránt. 
 
Testi fejlődés, fejlesztés: 
- A gyermekek gondozása: testápolás, étkezés, öltözködés, betegségek megelőzése, 

egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A helyes testápolás, kézmosás, fogmosás 
megtanítása, szokásainak megszilárdítása az életkori sajátosságok figyelembe vételével.  

- A betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása az iskolanővér 
bevonásával. 

- Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása a saját főzőkonyha, és a szakképzett 
dietetikus-élelmezésvezető segítségével. Az egészséges ételek és gyümölcsök, zöldségek 
beépítése a mindennapi étkezésbe a gyermekek számára. 

- Mozgásfejlesztés: a harmonikus mozgásfejlődés, mozgásigény kielégítése, testi képességek 
fejlesztése, az ehhez szükséges biztonságos környezet kialakítása. 

- Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi feladatok ellátásához a megfelelő 
szakemberek bevonása 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
- Alakuljon ki a gyermekekben igény a személyi higiénia – testápolás, öltözködés -, valamint a 

szűkebb és tágabb környezet higiéniája iránt. 
- Váljon természetessé a mozgásos életmód 
- Legyen igénye az egészséges táplálkozásra, és a kulturált étkezésre. 
- Egy adott élethelyzetben az egészségkárosító magatartásformákat kerülje el, válassza az 

egészségesebb megoldásokat, segítsen másokat is ennek felismerésében.  
 
Környezeti nevelés 
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. Általa a 
gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti és társadalmi környezetből 
olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek életkoruknak megfelelő, biztonságos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. A környezettel való ismerkedés 
tartalmában és feladataiban szoros kapcsolatban áll más nevelési területekkel. Figyelembe 
kell vennünk a gyermekek természeti és társadalmi környezetére vonatkozó meglévő 
tapasztalatait, és azt is, hogy ez családonként változó. 
A környezettudatos magatartást elsősorban a felnőttek mintája alapján ismeri meg a 
gyermek. Fontos feladatunk, hogy személyes példaadással, a családokat is bevonva 
formáljuk a gyermekek magatartását a környező világ szépségeinek és megóvásának 
érdekében. 
Lehetőségeink a környezettudatos magatartás kialakítására:  



20 
 

- szelektív hulladékgyűjtés,  
- udvartakarítás, rendezés, kertápolás, komposztálás 
- játékos környezet nevelési programokhoz való kapcsolódás. 

 
2.1.1.2. Érzelmi nevelés és a szocializáció 

 
Mivel az óvodáskorú gyermek magatartására jellemző az érzelmi vezéreltség, így a 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért óvodánk működésének alapja az érzelmi 
biztonság, az otthonosság, a derűs szeretetteli légkör biztosítása.  
Mindennek alapja:  
- Már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások biztosítása (a csoportszoba 

berendezésével, ill. az óvónők, dajkák személyiségével). 
- Az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek, gyermek-dajka kapcsolat pozitív érzelmi töltése 

személyes példaadással. 
- Az én tudat alakításának segítése, ill. én érvényesítő törekvések biztosítása. 
- A másság elfogadására nevelés, azaz tiszteletben kívánjuk tartani az emberi másságot, 

testi és értelmi fejlettség, szociális hovatartozás tekintetében is.  
Az óvoda természeti adottságainak köszönhetően biztosítani tudjuk, hogy a gyermek rá 
tudjon csodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
tisztelje és becsülje azt, nem csak az óvoda szűkebb, hanem tágabb környezetében is.  
A nevelési folyamatot áthatja a hazaszeretet. A hazaszeretetre nevelés alapja a nemzeti 
érzés, identitástudat, helyes nemzeti önismeret, a nemzeti hagyományok és más kultúrák 
tisztelete, elfogadása. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az 
óvoda dolgozóinak viselkedése, kommunikációja. A nemzeti ünnepek megszervezésével 
mélyítjük a hazaszeretet érzését, ismerkedünk a nemzeti jelképekkel, hagyományokkal. 
A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 
tevékenységek gyakorlása. A vegyes korosztályú csoport szerkezete segíti a gyermekek 
egészséges életmódra nevelését, testi fejlődését, erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, 
segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség) és akaratának (önállóság, önfegyelem, 
feladattudat, szabálytudat, kitartás) fejlődését. 
 
Feladataink mindegyik területen történő megvalósulása biztosítja azt, hogy az óvodáskor 
végére minden testileg, szellemileg ép gyermek megfeleljen az iskolai alkalmasság 
igényének. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekkel szemben pedig óvodánk 
befogadásra és a családok segítésének a megoldására törekszik. 
Nevelésünk „több célt szolgál”, tehát: a gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
- Alkalmazkodjanak a csoportban és az óvodában kialakult szokásokhoz, aktívan vesznek 

részt a közös tevékenységekben  
- Kötődnek csoporttársaikhoz, az őket körülvevő felnőttekhez, az óvodához, baráti 

kapcsolatok alakulnak ki. Továbbá az óvoda más csoportos gyermekeivel és a felnőttekkel 
is létesíteni tudnak kapcsolatot. 

- Tisztelettel viselkednek a felnőttekkel szemben  
- Társaikat segítik, toleránsak, elfogadják a másságot  
- Konfliktushelyzetüket önállóan meg tudják oldani  
- Kialakul önfegyelmük, reális értékítéletük 
- Különbözőség elfogadása 
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2.1.1.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét. 
A beszéd az önkifejezés, a gondolkodás legfőbb eszköze. 
A beszédkapcsolatok kialakulásának alapja: szeretetteljes csoportlégkör, gyermekre figyelő, 
jó beszédmintát adó, választékosan beszélő környezet. Ezek a gyermek nyelvi fejlődését 
pozitívan befolyásolják. 
A bensőséges kapcsolat, a tapasztalat segíti elő a kommunikációs helyzetnek megfelelő 
hanglejtés, beszédritmus, hangerő, szüntet tartás, beszédkészség és a metakommunikáció 
fejlődését. (A kisgyermek életkori sajátosságaikból adódóan elsősorban 
metakommunikációra figyelnek, csak később a beszéd és a gondolkodás fejlődésével 
párhuzamosan alakul ki a verbális közlés tartalmára való figyelés képessége.) 
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés célja: a beszédkedv felkeltése, szókincs bővítése 
és a sajátos nyelvi formák elsajátíttatása. 
 
Gondozás 
A gondozási műveletek jó alkalmat teremtenek a párbeszédek kialakítására, a szóbeli 
utasítás megértésének és követésének megfigyelésére. 
Közösségi nevelés 
Kulcsszó: a jó csoportlégkör. Ebben nyilvánul meg a gyermek kapcsolatteremtési vágya, 
megnyilatkozási szándéka, érdeklődése társai iránt, alkalmazkodási képessége. A gyerekek 
közös tevékenységük során sajátítják el, és használják a párbeszéd különböző, 
együttműködést elősegítő fordulatait, kifejezéseit, az odafordulás udvarias formáit. 
(Pl.:kérem, tessék, köszönöm…) Ilyen nyelvi eszközök a megszólítás, a megnevezés, a 
felszólítás, a párbeszéd formáinak gyakorlása, a hagyományos nyelvi fordulatok használata. 
(Pl.: Várj egy kicsit!)  
Játék 
A játékban kialakult társas kapcsolataik, természetes körülmények között fejlesztik a 
beszédet. 
Az óvónő személye a gyermek játékában, nyelvi formák, szókapcsolatok, szinonímák 
alkalmazásával, metakommunikatív módon, mintát kínál a gyermeknek. 
A szerep-szituációs játék során alkalma nyílhat arra, hogy felismerje és gyakorolja a 
különböző beszédhelyzetekhez illeszkedő beszédmódok, nyelvi eszközök használatát. 
Bábjáték az anyanyelvi nevelésben kiemelten jól használható. Felismeri hogyan lehet bánni a 
hangjával, a hangerővel, a hangmagassággal, hangszínnel. 
Az anyanyelvi játékokat, beszédfejlesztő céllal használjuk.  
Munka jellegű tevékenységek 
A szabályok, az eszközhasználat és az elvárás módjának közlése, utasítás megértése segíti, 
bővíti a nyelvhasználat területeit.  
Tevékenységekben megvalósuló tanulás 
A mesélés, verselés az anyanyelvi nevelés legfontosabb területe és módszere. 
Az irodalmi szövegek a szókészlet gyarapításával, kifejezések, szólások, nyelvi fordulatok 
megismertetésével, hangutánzó, hangfestő szavak használatával gazdagítják a gyermekek 
kifejezőkészségét. Beszédhibák javításához szakember, logopédus segítsége szükséges.  
Rajzolás, mintázás, kézi munka 
A nyelvi és a képi, formai ábrázolás gyakori, együttes alkalmazása jelenik meg a vizuális 
nevelés során.  
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Ének, zene, énekes játék 
Dalok, mondókák bővítik a gyermekek szókincsét: 

- megértik a fogalompárokat (gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély stb…) 
- beszédhangok pontos észlelése 
- jó beszédritmus alkalmazása 
- dallam-szöveg összhangjának megérzése. 

Matematikai tapasztalatok szerzése, tevékenységekben való alkalmazása 
A beszéd és a gondolkodás szoros összefüggésben fejlődik. 
Mozgás 
Szóbeli utasítás alapján hajtanak végre mozdulatokat, cselekvéseket, hangolják össze 
mozgásukat. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
Az iskolaérettségi szintet eléri az, aki aktívan használja a szókincsét, képes nyugodtan, 
figyelmesen végighallgatni azt,aki hozzá beszél. Fontos, hogy helyesen használja a 
névmásokat, névutókat, a jövő idejű igeidőt, igemódokat. Az iskolaérett gyermek beszéde 
érthető, összefüggő, megfelelő hangsúlyozású, hanglejtésű, hangerejű és sebességű és 
megfelelő gesztusokat, arcjátékokat alkalmaz beszéd közben, valamint tisztán ejt minden 
hangot. 
 

2.1.2. Keresztény nevelési feladataink 
 

- bevezetni a gyermeket a keresztény hit és élet világába; 
- Jézus megismertetése és megszerettetése; 
- a teremtett világra való rácsodálkozás, szépségeinek megismerése és megköszönése; 
- a gyermekek keresztény közösségi életébe való bevezetése; 
- keresztény értékek közvetítésével erkölcsi nevelésük, pozitív erkölcsi tapasztalatokkal 

magatartásuk fejlesztése; 
 
 

2.2. Az óvodai élet megszervezése  
          
       A gyermek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez fontos a megfelelő számú és 
megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezése, megszervezése. A rendszeresség 
érzelmi biztonságot nyújt a gyermeknek. Az óvodai élet szabályozott keretek között folyik 
figyelembe véve az óvoda működését, az egyes csoportok napirendjét, a gyerekek egyéni 
igényeit. 
 A tervezésnél az éves munkatervből kiindulva a csoportos óvónők készítik el a saját 
csoportjukra lebontott havi, heti, napirendjüket. Fontos a folyamatosság, és a rugalmasság, a 
belső arányok kialakítása, ezért mind a hat csoport tervezésének igazodni kell egymáshoz. 
Különösen igaz ez – az óvoda épület adottságai folytán- a két földszinti, és a négy emeleti 
csoportra. Az óvodai élet tervezését az óvónők a kötelező és nem kötelező 
dokumentumokban, feljegyzésekben rögzítik. 

 
Kötelező dokumentumaink:   - csoportnapló 

                                              - hálóterv 
                                              - éves terv 
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                                              - havi tervezés 
                                              - heti rend 
                                              - napi rend 
                                              - egyéni fejlesztési napló 

 
Éves terv: Ebben rögzítik az óvónők mindazokat a feladatokat, amelyeket a csoportjuk 
minden tagjára nézve fejlesztő feladatként tekintenek. A tervezéshez figyelembe veszik a 
csoportba járó gyerekek nem, életkor, fejlettség szerinti összetételét. 
 
Hálóterv: Az alapja, hogy az egyes tevékenységi formák, fejlesztő tevékenységek komplex 
módon jelenjenek meg a havi tervezésnél. 
 
Havi terv: A csoportos óvónők összehangolt munkája szükséges, hogy a fejlesztő tartalmak 
egymásra épüljenek. A havi tervezésnél figyelembe veszik az évszakok változásait, és az 
egyházi ünnepeket. 
 
Heti rend:  
Ebben rögzítik az óvónők, hogy az egyes tevékenységek 
- szervezeti formáját- kötötten, vagy kötetlen módon-, 
- tevékenység formáit- egyéni, vagy mikro csoportban, vagy frontálisan az egész csoporttal a 

gyerekek életkorát és fejlettségét figyelembe véve, 
- az egyes tevékenységek kötelezően előirt számát figyelembe véve hogyan tervezik. 
Az egyes tevékenységeket a hét meghatározott napjaira tervezik, de megvalósulásukat 
befolyásolja a gyermekek spontán érdeklődése, a csoportban dolgozó óvónők megbeszélése, 
váratlan pedagógiai helyzetek. 

 

2.2.1. A katolikus óvodai élet tevékenységi formái és napirendje 

 

Javasolt tevékenységek szervezeti formája 
 

Életkor és 
fejlettség 
szerint 

Kötetlen 
tevékenység 

Kötött 
tevékenység 

Kötetlen  
vagy kötött 
tevékenység 

Tevékenységek 
szervezése a 
nevelési év 
folyamán 

Tevékeny-
ségek formái 

3-4 évesek külső világ 
tevékeny 
megismerése, 
vers, mese, 
ének-zene, 
énekes játék, 
rajzolás, 
mintázás, 
kézimunka, 

hitre nevelés, 
mozgás, 
mozgásos játék, 
mindennapos 
mozgás, 
 

  
 
november 1- 
 
 
május 31. 

egyéni, mikro-
csoportos,  
frontális 
 a témakörnek  
és a 
fejlesztésnek 
megfelelően  
az óvodape-
dagógusok  
megítélése  
alapján 
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4-5 évesek  hitre nevelés, 
mozgás, 
mozgásos játék, 
mindennapos 
mozgás, 

külsővilág 
tevékeny 
megismerése, 
benne a 
környezet 
formai, 
mennyiségi, téri 
viszonyai, vers, 
mese, ének-
zene, énekes 
játék, 
rajzolás, 
mintázás, 
kézimunka, 

 
 
október 1- 
 
 
 
május 31. 

egyéni, mikro-
csoportos,  
frontális 
 a témakörnek  
és a 
fejlesztésnek 
megfelelően  
az óvodape-
dagógusok  
megítélése  
alapján 

5-6-7 
évesek 

 hitre nevelés, 
mozgás, 
mozgásos játék, 
mindennapos 
mozgás, 
 

külsővilág 
tevékeny 
megismerése, 
benne a 
környezet 
formai, 
mennyiségi, téri 
viszonyai, 
vers, mese, 
ének-zene, 
énekes játék, 
rajzolás, 
mintázás, 
kézimunka, 

 
 
szeptember 15- 
 
 
május 31 

egyéni, 
mikrocso-
portos, 
frontális a 
témakörnek és 
a fejlesztésnek 
megfelelően az 
óvodapedagóg
usok 
megítélése 
alapján 

6-7-(8) 
évesek 

 hitre nevelés, 
mozgás, 
mozgásos játék, 
mindennapos 
mozgás, 
mindennapos 
vers, mese, 
dramatikus játék 
ének-zene, 
énekes játék, 
 

külsővilág 
tevékeny 
megismerése, 
benne a 
környezet 
formai, 
mennyiségi, téri 
viszonyai, 
rajzolás, 
mintázás, 
kézimunka, 

 
 
szeptember 15- 
 
 
május 31 

egyéni, 
mikrocso-
portos, 
frontális a 
témakörnek és 
a fejlesztésnek 
megfelelően az 
óvodapedagóg
usok 
megítélése 
alapján 

 
Napirend: A tervezésnél figyelembe kell venni az óvoda nyitvatartását, a csoportban lévő 
óvónők munkabeosztását, az épületi adottságokat, a csoportokat. A napirendek 
kialakításánál fontos az összehangoltság, a folyamatosság, és a rugalmasság. A 
tevékenységek közötti várakozási időt a minimumra csökkentve biztosítjuk a gyerekek 
folyamatos életvezetését. Az óvónők a szorgalmi időre, és a nyári időszakra külön napirendet 
készítenek 
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Javaslat az óvodai csoportok napirendjére 
 

Vegyes életkorú, osztatlan és részben osztott- kis, középsős- csoport 
 

Időtartam Tevékenység 

 
630-700 

 

 
    Ügyelet 

700-1145 

- játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a 
szabadban,  

- hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, 
- mindennapos mozgás vagy kötelező testnevelés (teremben, 

tornateremben, vagy a szabadban), 
- étkezési ima, tízórai (az óvodapedagógusok döntése alapján 

meghatározott időpontban), 
- tervszerű kötött vagy tervszerű kötetlen tevékenységek, 
- játékba integrált egyéni-, és mikrocsoportos tevékenységek, 

fejlesztés, 
- környezetünkben megélt élmények, tapasztalatok feldolgozása, 

rendszerezése: 
- vers, mese 
- ének, zene, énekes játék 
- rajzolás, mintázás, kézimunka 
- részképességek fejlesztése egyéni formában 
- külső világ élményei, megfigyelések 
- valamennyi olyan játéktevékenység, melyet igényel a gyermek 

1145-14.30 

- öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek, 
- étkezési ima, ebéd, 
- testápolás, terem előkészítése a pihenéshez, 
- pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese, ének, 
- pihenés egyéni szükségletnek megfelelően, 

1430-1630 

- folyamatos ébredés, testápolás, uzsonna, 
- játék a teremben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők 

érkezéséig, a gyerekek hazabocsátása, 

 
1630-1700 

 

 
    Ügyelet 
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Nagycsoport, iskolai életmódra felkészítő csoport 
 

Időtartam Tevékenység 

 
630-700 

 

 
    Ügyelet 

700-1215 

- játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a 
szabadban,  

- hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése, 
- mindennapos mozgás vagy kötelező testnevelés (teremben, 

tornateremben, vagy a szabadban), 
- étkezési ima, tízórai (az óvodapedagógusok döntése alapján 

meghatározott időpontban), 
- tervszerű kötött vagy tervszerű kötetlen tevékenységek, 
- játékba integrált egyéni-, és mikrocsoportos tevékenységek, 

fejlesztés, 
- környezetünkben megélt élmények, tapasztalatok feldolgozása, 

rendszerezése: 
- vers, mese 
- ének, zene, énekes játék 
- rajzolás, mintázás, kézimunka 
- részképességek fejlesztése egyéni formában 
- külső világ élményei, megfigyelések 
- valamennyi olyan játéktevékenység, melyet igényel a gyermek 

1215-13.30 

- öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek, 
- étkezési ima, ebéd, 
- testápolás 
- pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese, ének, 
-     pihenés egyéni szükséglet szerint, mese, csendes tevékenységek 

1330-1600 

- játék, kötetlen szervezett tevékenység a teremben vagy a 
szabadban, az évszaktól függően,  

- uzsonna 
- egyéni fejlesztés, mikrocsoportos foglalkozások 

1600-1700 - játék a teremben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők 
érkezéséig, a gyerekek hazabocsátása 

 
 
2. 3. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai  

 
2.3.1. A játék 

 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze. Különösen nagy szerepet és jelentőséget tulajdonítunk a 
szabadjátéknak, hiszen a gyermekek ismereteiket és alapvető emberi értékeiket ennek során 
sajátítják el. 
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 Feladatunk, hogy az óvodáskor ideje alatt olyan légkört, helyet, időt, eszközt és 
élményt biztosítsunk a gyermekeknek, hogy minél felszabadultabban és aktívabban 
játszhassák ki magukból pozitív és negatív élményeiket a különböző játékformákon keresztül. 
Nem mindegy, hogy milyen játékeszközöket adunk a gyermekek kezébe. Törekszünk a 
természetes anyagokból készült játékeszközök biztosítására, emellett nagyon fontosnak 
tartjuk a már meglévő konstruáló, építő játékokat, pl. Lego, memóriajátékok, melyek 
nagymértékben fejlesztik a gyermekek kézügyességét, gondolkodásuk, képzeletük vizuális 
memóriájuk, logikai készségük alakulását. 
  

A szabadjáték a gyermekeknek nemcsak „élete”, hanem legbölcsebb tanítója is. 
Létforma, fejlődésüknek alapja, semmi mással nem helyettesíthető, önkéntes tevékenység.    
A játék folyamán ismerkednek a külvilággal, tárgyi és társas környezetüket cselekvéssel, 
azonosulással, ismétlő játékkal veszik birtokba, miközben mindez örömforrás számukra és 
feszültségeik csökkenéséhez vezet. A játék által „önmagukat is tanulják”. A játék tehát 
alakítja, fejleszti a gyermeket. 
 Célunk, hogy a játék által a keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz 
alkalmazkodni tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermekeket neveljünk. 
 A játék fejlesztő hatását fokozzák a cselekvést kísérő pozitív érzelmek. A játékot 
kísérő érzelmek közlési vágyakat ébresztenek. Fokozódik a gyermek beszédkedve.  
A beszédkedv ösztönzi a nyelvi kommunikációs készség fejlődését. 

 
Gyakorló-, vagy funkciójáték 
Kiindulópontja a véletlen mozgásból, cselekvésből fakadó siker. Lényege valamilyen 

egyszerű cselekvés ismételgetése, amely örömet okoz. A játéknak ezen a fokán a gyermekek 
ismerkednek a fölhasznált anyagok, eszközök tulajdonságaival, a tárgyak egymáshoz való 
viszonyával, működésével. Ezeket megtanulják szóban is kifejezni, ezáltal gyarapodik a 
szókincsük. 

 
Mozgásos gyakorlójáték 
A gyerekek a játékos mozgást ugyanabban a formában ismételgetik. Mozgás közben 

ismerkednek saját testükkel, testi képességeikkel, gyakori ismételgetéssel bizonyos 
mozgásokat is begyakorolnak (bújnak, másznak, ugranak). Leggyakrabban a nagymozgások 
fejlesztése lehetséges ebben a játékfajtában. 

 
A manipulációs gyakorlójátékban a gyermekek építőelemeket rakosgatnak egymásra, 

autót húzogatnak, rajzolnak, tépnek, firkálnak, kevergetnek stb… Ezek tevékenységek nagy 
jelentőségűek a gyermekek szem-kéz koordinációjának fejlődésében. 

 
Verbális gyakorlójátéknak nevezzük, amikor egy-egy szótagot, szót, vagy dallamot, 

mondókát, felnőttől átvett szófordulatokat ritmikusan ismételgetnek. Ez a játékfajta fejleszti 
ritmusérzéküket, és nagy jelentősége lehet a beszédgátlások megelőzésében. 

A gyakorlójáték 3-4 éves korban a legjellemzőbb, de minden életkorban megtalálható 
bizonyos szinten. 

 
Építő, konstruáló játék 
A gyermekek különböző játékszerekből, alkatrészekből, anyagokból összeraknak, 

létrehoznak valamit. Eleinte spontán építenek, később az átgondolt, elrendezett, 
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meghatározott céllal végzett építés dominál. Az építés, konstruálás közben átélik az alkotás 
örömét, fejlődik kreativitásuk. Az összerakás, szétszedés, egy-egy elem kirakása közben 
tanulják és tapasztalják a rész-egész viszonyát. A kisebb és bonyolultabb összerakást igénylő 
eszközök segítik a finommotorika fejlődését. 

 
Szerepjáték 
A szerepjáték nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőségeket nyújtó játékfajta, 

amely a gyakorlójáték keretei között bontakozik ki és kifejlett formáját az óvodáskor végére 
éri el. A gyermekek a játékukban a hozzájuk közelálló felnőtteket és társaikat utánozzák. 
Megjelenítik a felnőttek és gyermekek közötti kapcsolatokat, közben új magatartásformákat 
sajátítanak el. A szerepjátékban tapasztalataikat, ismereteiket, elképzeléseiket, érzelmeiket, 
pozitív és negatív élményeiket fejezik ki, környezetük jelenségeit sajátos módon újraalkotják. 
Ez tükrözi személyiségüket, így sok egyedi vonás van benni. A szerepjáték nagy jelentőségű a 
közösség alakulásában, formálásában. 

A szerepjátéknak különböző fajtái vannak: 
- Tényleges szerepjáték: amikor beilleszkednek valaki vagy valami helyzetébe,- 

megszemélyesítenek valamit, vagy valakit. 
- Építő játékok: a tevékenység kedvéért felvállalnak egy szerepet. 
- Konstrukciós (szerkesztő) játékok: a felvállalt szerephez társul a tevékenység. 
- Mesedramatizálás, bábozás: újraalkotás, a megismert történet szereplőjének 

helyébe képzelik magukat. 
A szerepjáték elengedhetetlen feltétele az élmény, amelynek forrása természeti, 

társadalmi és óvodán belüli lehet. Az óvodás gyermek szerepjátéka általános és helyi 
sajátosságokat tükröz. Ez óvodánkban is megfigyelhető. A gyakran játszott családjátékok, 
orvosos, fodrászos, boltos játék mellett megjelennek a keresztelés, az imádság, a betlehemes 
játék és az egyházban folyó életet tükröző játékos tevékenységek is. 

 
Szabályjáték 
A szabályjátékban legfontosabb a szabályokhoz való igazodás igénye a játék 

megkezdésekor, folyamatában és befejezésekor egyaránt. A szabály betartása vagy 
megszegése különböző érzelmeket vált ki a játék résztvevőiből. Folyamatosan megtanulják 
indulataik fékezését, a siker megélését, és a kudarctűrést. Helyes magatartásformákat 
sajátítanak el (kitartás, akaraterő, mértéktartás, szerénység, eredményre törekvés, 
tolerancia, önuralom stb.) és ez nagymértékben befolyásolja a gyerekek egymáshoz, 
csoporthoz való viszonyának alakulását. 

A szabályjátékok egyes fajtái főként a gyermekek mozgását, mások elsősorban 
értelmi képességeiket fejlesztik. 

Mozgásos szabályjátékok lehetnek: 
- testnevelési játékok, melynek óvodánkban rendkívül jó helyszínt biztosít a külön 

tornaterem öltözővel és egyre bővülő fejlesztő eszközökkel. 
- dalos népi játékok: fogócskák, bújócskák, körjátékok, szembekötősdi, labdajátékok. 

Ide sorolható a néptánc, melyre szintén lehetőség van óvodánkban külön 
foglalkozás keretében. 

Értelemfejlesztő szabályjátékok lehetnek: 
- társasjátékok, dominók, kártyajátékok, logikai játékok, nyelvi játékok. Ez a játékfajta 

egyfajta szociális és értelmi érettséget feltételez és ezek fejlesztését szolgálja. 
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Eközben alakul logikus gondolkodásuk és sok matematikai ismeretre tesznek szert, 
melyeket gyakorolhatnak is. 

 
Barkácsolás 
A barkácsolás az óvónő és a gyermekek közös tevékenysége, melynek során 

megfelelő méretű szerszámok segítségével, változatos anyagok felhasználásával különböző 
használati tárgyakat, játékeszközöket hoznak létre. A barkácsolás a játék igényéből indul ki, 
tehát kötetlen. Munka közben átélik az alkotás örömét, fejlődik kreativitásuk. 

 
Bábozás, dramatizálás 
A bábozás és a dramatizálás szoros összefüggésben és kölcsönhatásban áll egymással. 

A bábozás a gyermekek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze. Ezáltal játék közben 
felelevenítik tapasztalataikat, elképzeléseiket, esztétikai, szociális élményeiket. 

A gyerekek a bábot közel érzik magukhoz, mert az még náluk is kisebb, cselekvését, 
sorsát ők irányíthatják. 

A bábjáték forrása lehet: esztétikai élmény, tapasztalat, képzelet. Formája lehet: az 
óvodapedagógus játéka, a gyermek bábjátéka, a bábkészítő tevékenysége, játékban való 
felhasználása – ezek egymással szoros összefüggésben vannak. 

A bábozásnak nagy szerepe van a személyiség fejlődésében. A bábok mögé bújva 
igazán lehetőség van az önmegvalósításra. A közös bábozás hat a társas kapcsolatok 
alakulására. A báb mögé bújva bátrabban megszólalnak a gátlásos gyerekek is, így ez a 
kommunikáció fejlődését is segíti. 

Dramatizáláskor a gyerekek jelmezek, eszközök, díszletek használatával saját, vagy 
irodalmi élményeiket játsszák el kötetlen módon. A dramatizálás mozgáson, látványon, 
beszéden alapszik. A felelevenített élmények kapcsán fejlődik emlékezetük, kreativitásuk, 
szervezőkészségük, alkalmazkodó készségük, önértékelésük és önismeretük is. 

 
Óvodánkban a megismert bibliai történetek olyan élménnyel hatnak a gyermekekre, 

hogy ezek a mindennapi játékukban visszatükröződnek, és a játékuk témájává válnak.  
A szerepjátékok játszása során is megjelenik az imádság- pl. étkezés előtt és után a 
babakonyhában. 

 Megfelelő feltételek biztosítása (csoportlégkör, hely, idő, eszközök, ill. 
élményszerzési lehetőségek) és az óvodapedagógus tudatos jelenléte és indirekt irányítása 
szükséges ahhoz, hogy az egyes játékfajták a különböző életkorokban a kívánt és szükséges 
fejlettségi fokra jussanak el, és hogy továbbfejlődjenek. 

 A játékban kifejezésre jutó egyéni sajátosságoknak megfelelően, minden egyes 
gyermeket a játékfejlettség optimális fokára kell eljuttatnunk. A gyermekek szerepjátéka 
ismereteiket, tapasztalataikat, elképzeléseiket, és az ezekhez fűződő érzelmeiket tükrözik. 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
Az iskola előtt álló gyerekek képesek legyenek megérteni, és elfogadni játszótársaik 
elgondolásait, tevékenységük logikáját. Tudjanak alkalmazkodni a játék szabályaihoz, vállalni 
a számukra kevésbé érdekes, kedvezőtlenebb szerepet is. A szabályjátékok során pontosan 
tartsák be a szabályokat, jelentkezzék bennük az egészséges versengés, győzni akarás, 
kitartás, de ugyanakkor fogadják el, ha veszítenek, tudják magukban feldolgozni a kudarcot. 
Legyenek képesek olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben tapasztalataik, 
érdeklődésük alapján ábrázolják a felnőttek tevékenységeit. Kreativitásuk olyan fokon álljon, 
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hogy a tapasztalt szituációkat újra tudják teremteni, önállóan válasszanak szerepet a 
játékban. 
 

2.3.2. Vers, mese  
 

Az irodalom az anyanyelv fejlesztésének egyik leghatásosabb eszköze. Érzelmeket, 
elvont fogalmakat közvetít, ritmusa, játékossága igazi örömforrás a gyermek számára. Ezért a 
gyermekirodalomnak rendkívül nagy szerepe van a beszédfejlesztésben. Alakítja 
kifejezőkészségüket, elősegíti a helyes és szép kiejtést, a helyes hangsúlyozást, és a ritmust, 
bővíti szókincsüket.  
Alkalmazott műfajai:  - magyar népmese 
   - magyar írók meséi 
   - más népek meséi 
   - verses mese 
   - magyar költők versei 
   - népi mondókák  
A kisgyermek életében óriási szerepe van a meséknek. Olyan vonásokat, sajátosságokat 
találunk bennük, amelyek az óvodás korú gyermek lelki fejlődésének jellemzői. A mese a 
vágyak teljesülésének a világa. Kezdetben a gyerekekről, állatokról szóljon, erkölcsi 
útmutatót adjon, keltse fel kíváncsiságukat, mozgassa meg képzeletüket, bizalmat keltsen 
önmagukban és a jövőben. Mindezek az említett gyermeki sajátosságok teszik lehetővé a 
mesék örömteli befogadását, melynek nevelő, fejlesztő hatását maximálisan ki kell 
használnunk a gyermek érdekében.   
A vers ritmusával, hangulatával, asszociációival hat rájuk. Az erőteljes költői képek, az eleven 
mozgást, dinamizmust sugárzó érzéseket, érzelmeket kiváltó művek nyújtják az igazi vers 
élményt. 
Keresztény nevelésünkben határozottabb szerepet kap az erkölcsi nevelés, melynek egyik 
fontos eszköze a mese, vers. A mesékkel elmélyítjük a testvéri szeretet, a barátság, a tisztelet 
stb. fogalmát. A mindennapi mesélés, versmondás minden tevékenységben kiemelt 
jelentőségű. Már a beszoktatás időszakában sok mondókával, népi ölbeli rigmusos játékkal 
alakítjuk ki az érzelmi kötődést a felnőttekhez és az irodalomhoz. Naponta hallgatnak a 
gyermekek mesét, verset, melyeket elsősorban a magyar népköltészetből és a keresztény 
tartalmú művekből válogatunk. Az óvodapedagógusokból álló bábcsoport minden évben 
egy-egy népmese, illetve bibliai történet feldolgozásával nyújt irodalmi élményt a 
gyerekeknek. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
A gyermekek szívesen mondogassanak verset, mesét, mondókát. Saját maguk is találjanak ki 
mesét, történetet és azt adják is elő. Legyenek képesek a hosszabb mesék befogadására, 
igényeljék a folytatásos történeteket. Váljék igényükké a mindennapos mesehallgatás. 
Tudják megkülönböztetni a mesét a bibliai történetektől, ismerjenek és használjanak a 
bibliában előforduló szavakat, kifejezéseket. 
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2.3.3. Ének, zene, énekes játék  
 
„ A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes 
zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi 
magatartását.” 
        (Forrai Katalin: Ének az óvodában) 
 

A zenének óriási személyiségformáló ereje van. A dal a zene megszépíti, megszínesíti 
a hétköznapokat és lehetőséget ad az érzelmek kiélésére. Énekeljünk sokat tisztán és szépen.     
A zenei nevelés örömteli, ösztönös dalolás kell hogy legyen. Célunk, hogy gyermekeink 
örömmel, érzelmi gazdagsággal, lehetőleg tisztán énekeljenek. Az éneklésen, 
zenehallgatáson keresztül ismeretekhez jussanak. Hosszú távú célunk a mai háttérzenével 
körülvett világunkban megteremteni azt a csendet, melyben figyelmes hallgatás közben 
élvezhető lesz a zene. A csoportok összetétele és a gyermekek egyéni fejlettsége határozza 
meg a képességfejlesztést. Osztatlan csoportban a kisebb látja, hallja a nagyobbak zenei 
teljesítményét és ez felgyorsítja a zenei érés folyamatát. A zenei képességek fejlesztésének 
feladatait fokozatosan egymásra kell építeni, úgy kell meghatározni, hogy mindig pontosan 
tükrözze kit, milyen területen kell fejleszteni, honnan-hova szeretnénk eljutni. 
A zenei képességek fejlesztésének módszerei: - ritmusérzék fejlesztés 

- hallásfejlesztés 
- éneklési készség fejlesztés 
- zenehallgatás 
- néptánc 

Falvay Károly szerint: „Nem kétséges, hogy minden nép karaktere, gondolkodásmódja 
legerőteljesebben táncaiban nyilvánul meg!” Ezt a gondolatot követve tervezzük a 
mozgásformákat, táncos lépéseket. E nemes feladat megvalósítását támogatja a néptánc 
foglalkozás. 
A zenei anyag zömét a népi mondókák, gyermekdalok, dalos játékok és némely más népek 
dalai alkotják. Az anyag elrendezésénél figyelnünk kell arra, hogy az új ismereteket a 
korábbiakra építsük, a könnyebbtől haladjunk a nehezebb felé. Az anyag összeállításánál 
alkalmazkodjunk a környezethez, a körülményekhez.  
Ének-zenei anyagunk kibővül a keresztény tartalmú énekekkel. Nélkülözhetetlen, mert az 
igazi ének egyben imádság is. Ezért szükségesek olyan lelki énekek a gyermekeknek, amelyek 
könnyen érthetőek, elsajátíthatók, és vonzóak. Jól használhatóak azok, amelyek egy-egy 
bibliai történetet mondanak el, és amelyek egyúttal a történetből levonják a gyermekek 
számára a hitbeli tanulságot is. Jó, ha az óvónők gyakran énekelgetnek olyan zsoltárokat, 
dicséreteket, amelyek nem kerülnek megtanításra, de szövegüknél, dallamuknál fogva mégis 
megragadóak. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
A gyermekek zenei fejlődése igen különböző, és fejlődési ütemük is eltérő. A kívánt fejlődési 
mutatók egy átlagos képességű, nagycsoportos gyermek iskolába menetele előtti szintet 
mutatják, melyre az iskola tovább építhet. 
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Éneklési készség: 
3-6 hangterjedelemben, normál tempóban, csoportosan, és egyénileg is, önálló 
indítással, képességeihez mérten tisztán énekeljen. Dallam és ritmus motívumokat 
adja vissza egyénileg is. Dalanyaga 15-30 jól tudott dalból álljon. 

Hallásfejlesztés: 
Ismert dalokat magas és mély relációban, kezdőhangjának váltásával átvegye és 
térben mutassa. Halk-hangos különbségét ismerje fel, gyors-lassú fogalom, párokkal 
is alkalmazza. Dallamot ismerjen fel kezdő és belső motívumról. Dallambújtatás 
rövidebb és hosszabb egységgel, belső énekléssel, és folyamatos tempóban. Motívum 
visszaéneklés kitalált szöveggel, csoportosan és egyénileg is. Sokféle zörej és zenei 
hang, egymás hangjának felismerése.  

Zenehallgatás: hosszabb énekelt vagy hangszeren előadott, audiós eszközön felhangzó zene 
  rövid ideig tartó figyelmes hallgatása. 
Ritmusérzék fejlesztés:  

Egyenletes lüktetés, ritmus különbsége, összekapcsolása, dalritmusok kiemelése, 
dallam és mondóka felismerése ritmusról. Gyors és lassú különbsége a gyakorlatban 
önálló irányítással is, tempó tartás óvónő nélkül is. 

Mozgás, térforma: 
Esztétikus, együtemű mozgás, változatos térforma létrehozása, Játékos 
táncmozdulatok. 

Hangszerek: 
Különböző ütő hangszerek változatos, egyéni használata dalokban, mondókákban 
alkalmazva. 

Zenei formaérzék: 
A motívumok hangsúlyainak kiemelése tapssal, járással, játékos mozdulatokkal, 
ritmus és dallam visszhang. 

Zenei alkotókedv: 
Zenei kérdés-felelet kitalálása, saját szöveg, mese énekelve. 

 
2.3.4. Rajzolás, mintázás, kézi munka 

 
Évezredek óta – a zenéhez hasonlóan – az ábrázolás a gondolatok, az érzelmek, a 

szárnyaló fantázia kifejezési módja. Állandóan szem előtt kell tartanunk, hogy maga a 
gyermeki tevékenység és ennek öröme a fontos, nem pedig a „mű”, a produktum 
milyensége. 
A vizuális nevelés területei: - rajzolás, festés 

mintázás, építés 
kézimunka 
műalkotásokkal való ismerkedés 
vizuális játékok 

 
Az óvodás korosztályt leginkább szemléletes és cselekvő módon lehet fejleszteni. 
 A szemléltetésnél, bemutatásnál és a mindennapi életben törekednünk kell a minél 
igényesebb esztétikai megjelenítésre. 
A gyermekek alkotó kedvét nem szorítjuk szűk időkeretek közé. A hét minden napján 
alkalmat adunk arra, hogy belső látásmódját, érzelmeit az ábrázolás eszközeivel kifejezhesse. 
Fontos, hogy minden nap megismerhessék és megtapasztalhassák az általuk használt 
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anyagok sokszínűségét, tulajdonságát, variálhatóságát. Dolgozzanak természetes anyagokkal, 
ismerkedjenek meg az anyag tulajdonságaival, formálhatóságával, különböző eljárásokkal, 
technikákkal. 
Az eszköztár egész nap a gyermekek rendelkezésére áll, hogy belső indíttatású élményeit ne 
csak a szervezett foglalkozásokon, hanem a nap bármely időszakában az ábrázolás 
eszközeivel kifejezhesse.  
A bibliai történeteket, az egyházi év eseményeit az ünnepek köré csoportosítjuk.  Egy témát 
többféle módszerrel és eszközzel is feldolgozunk. A gyerekek saját elgondolásaik szerint 
választhatnak az eszközök, módszerek közül. Figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, 
életkorát támogatjuk, illetve javaslatokkal segítjük a választásukat. 
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan ismerkedünk a nemzeti szimbólumokkal. A gyermekek 
alkotásaiban is megjelennek ezek a szimbólumok sokféle technikai megoldásban. 
Az osztatlan csoport előny és egyben hátránya is, hogy a kicsik mindenütt ott vannak, ahol a 
nagyok, és szeretnék ugyanazt csinálni, mint ők. Így lehetőségük van minden technikát 
megismerni nem csak a felnőttől, hanem a neki példakép nagyobb gyermektől is. A kicsik a 
modellkövetők, a nagyok a mintaadók. Vigyáznunk kell, hiszen maguk a kicsik is 
összehasonlítják produktumaikat. Fontos, hogy ne érje őket kudarc, ezért különös hangsúlyt 
kap a differenciált feladatadás, lehetőségek biztosítása. A felnőttek helyes értékelésére, 
megerősítésére van szükség az önbizalmuk erősítéséhez.  
A gyermekek munkáit mindenkor értékeljük, mely során elsősorban a fejlesztő értékelés 
módszerét alkalmazzuk. Minden gyermeket saját képességei szerint értékelünk.  
A gyermekek munkáit a szülők és a csoportok számára megfelelő helyen kiállítjuk. 
Ösztönözzük a gyerekeket saját és mások munkájának elismerésére, megbecsülésére. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
Alkotásaiban hangsúlyozza a jellemző formákat, jegyeket. Tudjon kifejezni képfelületeken 
elemi téri viszonyokat. Emberábrázolásban jelenjenek meg a részletek, egyszerű mozgások. 
Alkosson képet élmények, emlékezet alapján. 
Megfelelően használja az eszközöket, rendelkezzen helyes ceruzafogással, tartsa tisztán az 
eszközöket és környezetét. 
Nevezze meg és használja a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. 
Megfigyelés után tudjon formát mintázni. 
Készítsen önállóan, vagy társaival modellt, makettet. 
Díszítsen tárgyakat saját elképzelése szerint. 
Legyen véleménye saját és társai műveiről, környezetében található műalkotásokról. 
 

2.3.5. Mozgás 
  

Célunk a testnevelés eszközei segítségével a keresztény ember személyiségjegyeinek 
fejlesztése és erősítése. Legyenek kitartóak, fegyelmezettek, az utasításokat pontosan 
hajtsák végre, saját és társaik testi épségére ügyeljenek, fejlődjön ki bennük az egészséges 
versenyszellem, tudjanak örülni mások sikerének. 
A mozgás öröm, és a szellemi fejlődés érdekében az óvodában maximálisam ki kell 
használnunk azokat a lehetőségeket, amelyek a gyermekek mozgásigényének kielégítését 
szolgálják. 
Lehetőségeink a mozgásigény kielégítésére: 
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- spontán mozgáslehetőségek biztosítása az egész nap folyamán; 
- szabad levegőn való tartózkodás; 
- szervezett foglalkozás, csoportos testnevelés foglalkozásokon; 
 
A testnevelés foglalkozások a vegyes életkorú csoportok szempontjából fokozott szervezést 
igényelnek. A testnevelési anyag elrendezése az éves terv készítése fontos, körültekintő, 
alapos munkát igényel. A vegyes életkorú csoportoknál elsősorban ismerni kell, hogy a 
gyermekek a mozgásműveltség milyen fokán állnak, milyen mértékű a testi fejlettségük.       A 
gyakorlatok a könnyebbtől a nehezebbig, az egyszerűtől az összetettebb feladatokig 
haladjanak, fokról-fokra újabb terhelést jelentsenek a fejlődő szervezet számára. 
Feladatunk a tornaterem eszköztárának folyamatos bővítése, fejlesztése! 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
- Tudjanak a „csoport indulj, csoport állj! „vezényszóra egyszerre elindulni, és megállni. 
- Gimnasztikai gyakorlatok közben tudjanak használni több kézi szert: karika, babzsák, bot, 

ugrókötél, labda, kendő, szalag, maroklabda. 
- Tudjanak egyenletes iramban futni. 
- Ugrás gyakorlatoknál: tudjanak magasba és távol ugrani. 
- Támasz gyakorlatoknál: a csúszás, kúszás, mászás gyakorlatok összetetten jelennek meg. 
- Függő gyakorlatok: tudják használni a bordásfalat. 
- Dobás gyakorlatok: tudjanak labdával kétkezes alsó és egykezes felső dobást alkalmazni 

 tudjanak hajítani, és célba dobni. 
- Tudják a futó, fogójátékokat, a versenyjátékokat az óvónő irányítása nélkül is játszani. 
- A foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedjenek, figyeljenek saját és társaik testi 

épségének 
 megőrzésére. 

 
2.3.6. Külső világ megismerése, matematikai tapasztalatok szerzése, 

tevékenységekben   való alkalmazása 
 

A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat. 
Általa a gyermekek az őket közvetlenül körülvevő és a tágabb természeti és társadalmi 
környezetből olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek életkoruknak megfelelő, biztonságos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlenek. A környezettel való ismerkedés 
tartalmában és feladataiban szoros kapcsolatban áll más nevelési területekkel. Figyelembe 
kell vennünk a gyermekek természeti és társadalmi környezetére vonatkozó meglévő 
tapasztalatait, és azt is, hogy ez családonként változó. 
 

Tartalmi témakörök: 
- A család: a család tagjai, munkájuk, lakásuk, életkörülményeik; 
- Testünk: testrészek, érzékszerveink, azok védelme, ápolása; 
- Növények, állatok: jellemzőik, lakóhelyük, kicsinyeik, gondozásuk, védelmük; 
- Épített környezetünk: lakóhely és óvoda környéke; 
- Közlekedés: eszközei, a helyes közlekedés szabályai; 
- Évszakok: jellemzői, változásai, a környezet védelme, megóvása; 
- Napszakok: az év hónapjai, napjai, napszakok váltakozásai; 

 - Népszokások, néphagyományok 
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Külső világunk tevékeny megismerésének legfontosabb tényezője, hogy a gyermek tudja, 
hogy mindezt a szépséget, az életet Istennek köszönhetjük. A legfontosabb, hogy 
megértessük gyermekeinkkel, hogy a szeretet, a megbocsátani tudás nélkül nem élhetünk, 
nincs békesség – ez Jézus Krisztus tanítása. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
- Tudja megmondani saját nevét, korát, születését, édesapjuk, édesanyjuk nevét, 

foglalkozását, lakcímüket. 
- Tudja a család tagjainak nevét, korát, ismerje a legközelebbi rokoni kapcsolatok fokát. 
- Legyen igényes teste és környezete tisztaságára, rendezettségére. 
- Tudja, hogy a növények fejlődése és az időjárás között összefüggés van. 
- Tudja, hogy az ősz, tél, tavasz, nyár- évszakok, emlékezetében idézze fel a 

legszembetűnőbb jegyeket. 
- Ismerje a növény szót, hogy a magból kel ki az új növény. Tudja, hogy a gyümölcs terem, és 

mosva fogyasztjuk. 
 
Matematikai tapasztalatok szerzése, tevékenységekben való alkalmazása területén a fejlődés 
jellemzői óvodáskor végére:  
 
- Legyenek képesek több térbeli, kiterjedési fokozatot felsorakoztatni, egymással 

összehasonlítani, és fokozott melléknevekkel, vagy határozatlan számnevekkel a 
fokozatosságot kiterjeszteni. 

- Legyenek képesek két kiterjedést, vagy mennyiséget egymással egyenlővé tenni, vagy egy 
nagyobb kiterjedésnél, mennyiséget, kisebbet, vagy kevesebbet, illetve nagyobbat, vagy 
többet létrehozni. 

- Tudjanak tárgyakat, tulajdonságaik szerint csoportosítani. 
- Tudjanak tízet, vagy tíznél kevesebb mennyiséget két, vagy többfelé bontani, tudják 

 megállapítani, hogy melyik több, vagy kevesebb, illetve ugyanannyi. 
- Használják helyesen a tő és sorszámneveket. 
 

2.3.7. A munka jellegű tevékenységek 
 

A személyiség fejlesztés fontos eszköze a játékkal és a cselekvő tapasztalással sok 
vonatkozásban azonosságot mutató, azzal egybeeső munka és munka jellegű tevékenységek. 
Ezek: 

 - önkiszolgálás, 
          - segítés a felnőtteknek, a társaknak, 
          - megbízatások teljesítése, 
          - naposi munka. 
A gyerekek munka jellegű tevékenysége örömmel végzett, önként vállalt, játékos jellegű 
aktív tevékenység. A tapasztalatszerzésnek, a környezet megismerésének, a 
munkavégzéshez szükséges képességek és készségek, tulajdonságok – kitartás, önállóság, 
felelősség, céltudatosság – alakításának fontos lehetősége. A gyermekek a természeti és 
társadalmi környezetéből szerzett ismereteiket munkatevékenységeikben alkalmazzák. 
Keresztény óvodánkban a közösségért végzett munkakötelesség alakításának eszköze, a saját 
és mások elismerésére nevelés egyik formája. Az egymás iránt érzett felelősség, a másokért 
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végzett munka, a nagyok segítése a kicsiknek mind-mind az összetartozás és a közösség 
szellemiségét erősíti. 
A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekkel való 
együttműködést és folyamatos-, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelést 
igényel. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
A gyermek 6-7 éves korra tanulja meg a munkaeszközök célszerű használatát. A különböző 
munka jellegű feladatok elvégzése során ne a felnőttek kérése legyen a motiváló hatás, 
hanem az elismerés mellett vegye észre önállóan, ha a környezetében valamit meg kell 
csinálni, a saját örömére, és az elvégzett munka öröméért. Tudjon önként másokért és a 
környezetéért dolgozni. Legyen igénye a saját szükségletei mind magasabb szintű 
kielégítésére és a környezetének gondozására, megóvására. 
 

2.3.8. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 

Óvodás korban a gyermekek spontán, önkéntelen módon tanulnak. Ezért fontos, 
hogy a gyermek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére 
támaszkodva irányítsuk a tapasztalat és ismeretszerzés folyamatát. A tanulás közben végzett 
sokféle tevékenység lehetőséget ad az érdeklődés kielégítésére, a tapasztalatszerzés, a 
„megtanulás”, a gondolkodás örömének átélésére, az alkotásra, az emberi és tárgyi 
környezet szépségeinek felfedezésére. A tanulás hatására pontosabbá válik észlelésük, 
érzékelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz figyelmük, emlékezetük, gazdagodik 
fantáziájuk, fejlődik beszédük, és gondolkodásuk, képessé válnak problémáik felismerésére 
és megoldására. A megfigyelés, az emlékezetbe vésés ebben az életkorban a gyakorlati 
tevékenységbe ágyazottan fejlődik. Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, 
mindvégig játékos jellegű marad. 
Az óvodában folyó tanítás-tanulás a gyermekek sokoldalú fejlesztését szolgálja. A tanítás-
tanulás folyamat a gyermek cselekvési vágyára, aktivitására épül. Teljesíthető feladatokat 
állítunk eléjük, nem korlátozzuk önálló kereső, felfedező tevékenységét, így általában sikerrel 
oldják meg a feladatokat. Az óvodai tanítás-tanulás folyamat nyitott, komplex feladat. 
Óvónőink mindig a gyermek meglévő tapasztalataihoz igazodnak, azt veszik alapul.             Az 
ismeretek egymásra épülve tükröződjenek, az elsajátításban, minél több érzékszervvel 
kapcsolódjanak a megismerés tárgyához. A tanítás-tanulás motivációra épül, játékos jellegű. 
 
Formái: - kötetlen formában, önkéntes részvétellel; 

- kötött formában, kötelező jelleggel- a részvétel nem feltétlenül függ a gyermek 
belső szándékától, minden gyermek számára kötelező, illetve korcsoportonként 
kötelező; 

A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni 
 felzárkóztatást, fejlesztést végzünk. A fejlesztéshez szükséges feladatokat, 
 módszereket, eszközöket az óvónők a gyermek egyéni fejlesztési naplójában rögzítik 
 és tervezik. A fejlesztéshez fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus 
 szakemberek segítségét vesszük igénybe. 
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A tehetséggondozást a felzárkóztatáshoz hasonlóan egyénre szabottan tervezik az óvónők. 
Ezeket a fejlesztési naplóban rögzítik. Ha a gyermek egy-egy területen kimagasló 
képességeket mutat, arra felhívjuk a szülők figyelmét és szakemberhez irányítjuk őket. 
 
Óvodánkban a nevelési időn kívül a következő területeken folyik tehetséggondozás és 
felzárkóztatás: zeneóvoda, nyelvi ovi, tánc és preventív gyermektorna. 
 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: 
 
A gyermekek belső érése, a családi és óvodai nevelés, és az óvodai ismeretszerzés 
tevékenység eredményeként az óvodáskor végére a gyermekek többsége eléri az iskolai 
élethez, munkához szükséges fejlettségi szintet. Az iskolai életre való felkészültségnek testi, 
lelki, és szociális kritériumai vannak. Mindegyik egyformán fontos, egyik sem hanyagolható 
el, hiszen a gyermek személyiségének teljes körű fejlettsége mindhárom tényező meglétét 
megkívánja. 

Testi fejlettségének eredményeként a mozgáskoordinációja összerendezett lesz, finom 
motoros képessége fejlett.  Mozgása összerendezett, fejlett. 

 
Lelki fejlettsége eredményeként az érdeklődő gyermek, tanuláshoz szükséges képességei 
megfelelően differenciált. Emlékezetében a szándékos bevésés és felidézés kifejlődik. 
 A tanulás alapját képezi, a szándékos figyelem megjelenése, és megfelelő szintű 
 fejlettsége. Gondolkodására a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az 
 elemi fogalmi gondolkodás lesz az egyre inkább jellemző. Elemi ismeretekkel 
 rendelkezik önmagáról, környezetéről, beszéde jól érthető, kommunikációja 
 folyamatos. 

 
Szociális érettségének eredményeként a gyermek kész az együttműködésre, 
kapcsolatteremtésre. 
 A szabályokhoz alkalmazkodni képes, feladattudata kialakulóban van, feladattartása, 
 önfegyelme révén egyre eredményesebben tudja a feladatokat elvégezni. 

 
Az óvodai nevelőmunka hatására, a személyiségfejlődés eredményeként válik a gyermek 
alkalmassá arra, hogy az iskolai tanulmányait megkezdje. 
 

 
2.4.  A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni   fejlesztése és fejlődésük 

segítése 
 
   
 2.4.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
 

2.4.1.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek 
 
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
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egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd 
 
Célunk:  
A sajátos nevelési igényű gyermek önmagához viszonyított fejlődésének biztosítása ép 
gyermekcsoport közösségében.  A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi 
biztonság megteremtése és megtartása Optimális körülmények biztosítása a folyamatos 
fejlődéshez.  A speciális nevelési szükségletekhez, életkori sajátosságokhoz igazodó segítség 
adása annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek az átlagos képességű 
gyermekekhez minél jobban közelítő személyiséggé váljanak 
 
   2.4.1.2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
 
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 
továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 
sajátos nevelési igényűnek. 
 
Célunk a gyermekek napi életritmusba való beillesztése a szokás-szabályrendszer 
megerősítésével, következetes betartatásával. A pszichikus funkciók fejlesztése, speciális 
módszerek, terápiás eljárások, technikák szakszerű megválasztásával és azok alkalmazásával, 
szakemberek bevonásával, illetve irányítása alatt működik. A fejlesztő tevékenységünk 
szoros együttműködést kíván meg a szülőkkel, a családban folyó neveléssel. 
 
Óvodánkban a gyerekek fejlesztését az intézményi gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 
látja el meghatározott óraszámban és keretek között. A beszédhibás gyermekek fejlesztését 
külsős logopédus végzi. Az egyéni fejlesztésekre az intézményben fejlesztő szoba, külön 
foglalkoztató helyiség áll rendelkezésre. 
 
   2.4.1.3. Kiemelten tehetséges gyermekek 
 
A tehetséggondozást a felzárkóztatáshoz hasonlóan egyénre szabottan tervezik az óvónők. 
Ezeket a fejlesztési naplóban rögzítik. Ha a gyermek egy-egy területen kimagasló 
képességeket mutat, arra felhívjuk a szülők figyelmét és szakemberhez irányítjuk őket. 
 
Célunk: A tehetségígéretes gyermek felismerése, fejlődésének elősegítése. 
Feladataink:  

- Megfelelő környezeti feltételek megteremtése, derűs, nyugodt inkluzív óvodai légkör 
biztosítása. 

- A fejlődés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő), speciális szükségletek 
kielégítése 

- Biztatás, támogatás, tevékenységek biztosítása 
- Intellektusuk és kreativitásuk ösztönzése, különbözőségek elfogadása 
- A tehetség és megjelenési formájának felismerése: Intellektuális képességekben - 

szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás. Speciális képességekben - zenei, 
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ábrázoló, matematikai, pszichomotoros, szociális. Viselkedés jegyekben - intenzív 
érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység 

- A szülő segítése gyermeke nevelésében  
- A gyermekek megfelelő iskolaválasztásának segítése 

 
Óvodánkban a nevelési időn kívül a következő területeken folyik tehetséggondozás és 
felzárkóztatás: zeneóvoda, nyelvi ovi, tánc és preventív gyermektorna, spot játékok, sakk. 
 
 

 2.4.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 
 
Hátrányos helyzetű gyermek: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. 
 
Halmozottan hátrányos helyzetű: akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a 
gyermekek  
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett 
önkéntes nyilatkozata szerint - a gyermek hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az 
a gyermek is, akit tartós nevelésbe vettek. 
 
A gyermek hátrányos helyzetére utaló jelek: 

• A család csekély bevétellel, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek nagy része 
vagy akár teljes egésze segély, nyugdíj vagy ezekkel egy kategória alá eső bevétel, 
továbbá alkalmi munka után járó jövedelem.  

• Szűkös lakáskörülmények, kis alapterületű lakásban több személy él együtt, így kevés 
az egy főre jutó alapterület. 

• Egészségtelen lakhatási feltételek: vizes, salétromos falak, nagy páratartalom, 
alagsori lakás,  

• szuterén. 

• A szülők alacsony iskolai végzettsége - csak általános iskolai vagy olyan érettségit nem 
igénylő szakképzettség, amelynek nincs munkaerő-piaci értéke.  

• Deviáns környezet szocializációs ártalmai- alkoholizmus, drogfüggőség, 
játékszenvedély. 

• Család hiánya – állami gondoskodásba vett, illetve onnan kikerült gyermekek, 
egyszülős család, elvált szülők. 

• Beteg vagy korlátozott képességű szülők, akik fizikailag nem képesek gyermekük 
megfelelő  

• ellátására, gondozására. 
 
 
Feladatok: 

• Az óvónők feladatai az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi 
hátterének megismerése, szükség szerint környezettanulmány végzése. 

• Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzet jelzése a 
gyermekvédelmi felelősnek. 
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• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzeten lévő gyermekek differenciált 
nevelése, fejlesztése, a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség 
esetén a hiányzás jelzése a gyermekvédelmi felelősnek. 

• Az óvodapedagógus alapvető feladata, hogy maximálisan biztosítsa a gyermek 
alapvető szükségletét, az érzelmi biztonságot. Úgy szervezi az óvodai környezetet a 
személyi és tárgyi feltételrendszert, hogy az hatásrendszerével elősegítse minden 
gyermek számára az optimális fejlődési folyamatot, vegye figyelembe a gyermekek 
egyéni képességét, tehetségét, fejlődési ütemét, szociokulturális hátterét, segítse 
tehetsége kibontakoztatásában, valamint hátrányos helyzetéből való 
felzárkóztatásában. 

 
 

 

3.  SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 
 
 

Szociálisan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a családi körülményei rendezetlenek, 
lakhatási feltételek nem kielégítőek, szülők anyagi helyzete rossz (munkanélküli, segélyen 
élők).  
 
Feladatunk: felismerni a nehézségekkel küszködő családokat, illetve a gyermekvédelmi 

felelőssel közösen családokat segítő lehetőségeket megkeresni. 
 
Lehetőségeink: 

• Intézményünkben létrehozott Szent Margit Szociális Alapból étkezési és kulturális 
támogatás nyújtása. 

• Szent Erzsébet program keretében tartós élelmiszer és tisztítószer gyűjtése által 
nyújtott segítség. 

• Az óvoda alapítványa a „Mindenkinek Használni” Alapítvány bevonása a 
megsegítésbe. 

• A Szülői Munkaközösség által szervezett ruhavásárlási akcióban a rászorultaknak 
ingyenes juttatások. 
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4. A GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 
 
A gyermekvédelmi feladatokat megbízott gyermekvédelmi pedagógus látja el. 
 
Feladatai:  

• szoros együttműködést alakít ki a csoportos óvónőkkel; 

• összegyűjti a nevelési év elején a segítségre szoruló gyermekeket; 

• éves munkatervet készít; 

• a feladatokat időben rögzíti, segélyezési javaslatokat tesz; 

• családlátogatásokat tesz; 

• a gyermekvédelmi előadásokról, továbbképzésekről tájékoztat; 

• beszámolót tart az igazgatónak, az óvodai igazgatóhelyettesnek és az 
óvodapedagógusoknak; 

 
A kapcsolattartás formái:  

• A csoportos óvónőkkel: napi kapcsolat, a családi háttér, a gyermek megismeréséhez 
az óvónők segítséget adnak, a gyermekvédelmi felelős együttműködik a problémás 
nevelési helyzetek szülőkkel való megbeszélésénél, a családlátogatásoknál. 

• Szülőkkel:  
- Beszoktatás: legalább két héten át. 

- Szülői értekezletek: tájékoztatást kapnak az első szülői értekezleten arról, hogy az 
  óvodában ki látja el a gyermekvédelmi feladatokat, milyen segítséget tud adni 
  mikor és hol lehet elérni. 
- Szülők Közössége: A szülők által megválasztott közösség tagjai képviselik a 
  családok és a gyermekek érdekeit az óvodával, és a fenntartóval kapcsolatban. 
- Szülői Fórum: nevelési kérdésekről, egészségügyi problémákról hallhatnak 
  előadásokat meghívott szakemberek közreműködésével, segítséget kérhetnek a 
  témával kapcsolatos egyéni problémák megoldásában. 
- Keresztény szülők találkozója: a keresztény nevelés kérdéseiről, nevelési 
  tapasztalatokról beszélgetnek egymással és a meghívott egyházi személlyel. 
- Családlátogatások. 
- Keresztény és évközi ünnepek: A szent miséket a családokkal együtt ünnepeljük. 
  A templomban és az óvodában megrendezésre kerülő egyéb ünnepekre, és 
  eseményekre szeretettel várunk minden családtagot, rokont. 
 

Óvodánkra jellemző, hogy a szülők egy jelentős része különböző keresztény közösségekből 
ismerik egymást. A szülői közösség magját képezik. Pozitív hatást gyakorolnak a többi szülőre 
is. Segítséget adnak számunkra is a gyermekek nevelése, a gyermekek hitben való 
növekedése számára. 

• Fenntartóval: Szükség esetén tájékoztatást ad a gyermekvédelmi felelős a fenntartó 
számára. Segítséget kér segélyezési, támogatási ügyekben. 

• Egészségügyi szolgálatokkal: Az óvoda orvosával, a védőnővel, a szakemberekkel 
szükség esetén felveszi a kapcsolatot. 

• Nevelési Tanácsadóval, Gyermekjóléti Szolgálattal áll kapcsolatban. 
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5. A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 
AZ ÓVODAI ÉLETBEN 

 
 

5.1. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

5.1.1. Az óvoda belső kapcsolatai  
 
Felnőtt – gyermek kapcsolat: 
 
A felnőtt – gyermek kapcsolatban az élet első hat évében az érzelmi ráhatás a meghatározó, 
ezért a gyermekhez való kapcsolatát mindenkor a szeretet kell, hogy jellemezze. Felelős a 
rábízott gyermekcsoport szellemi, lelki és testi épségéért és egészségéért. Gondoskodnia, 
törekednie kell, hogy neveltjei lelkileg, szellemileg, testileg életkoruknak megfelelően a 
legkorszerűbb nevelési, oktatási módszerek segítségével fejlődjenek. Személyiségfejlődésük 
zavartalan legyen. A szülőkkel összhangban a gyermek maximális érdekeit kell képviselnie. 
  
A felnőtt – gyermek kapcsolatnak alapvető fontos követelménye, hogy óvodánk valamennyi 
felnőtt dolgozójának magatartása legyen: -   határozott, 

- következetes, 
- barátságos, 
- szeretetteljes, 
- őszinte, minden gyermek számára elfogadó és 

toleráns, tehát minta értékű. 
Óvodapedagógusaink nevelési stílusában a jellemző személyiségjegyein kívül tükröződjön 
módszertani felkészültsége, szakmai kompetenciája, eredeti, egyéni nevelési módszerei. 
 
Az óvoda és a család kapcsolata: 
 
Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül, kiegészíti azt. A kettő összhangjára való 
törekvés, az óvoda folyamatos együttműködése a szülőkkel feltétele a gyermek harmonikus 
személyiségfejlődésének.  
 
Alapelveink: 

• Óvodánk elismeri a családi nevelés elsődlegességét, tiszteli a szülőt. 

• Elfogadjuk a szülőt, még akkor is, ha nevelésükben hiányosságot tapasztalunk. 

• Kapcsolatunkban éreztetjük az őszinte odafordulást, az empátiát, és a segítő szándékot 
addig, amíg a szülő ezt képes elfogadni.  

• A szülő tájékozódhat az óvodánkról, nevelési programunkról, mielőtt dönt, hogy vállalja-e 
normarendszerünket. Ehhez az óvoda minden dolgozója segítséget nyújt. 

• A szülők képviselői az óvoda helyi nevelési programjának kialakítását, beválását 
figyelemmel kísérhetik. 

• Véleményt nyilváníthatnak minden olyan döntésben, amely a gyermekeik jogaival 
kapcsolatosak. 

 
Óvodánk nyitottságával lehetőséget ad a szülőknek a mindennapi életbe való betekintésre. 
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A kapcsolattartás formái: 

• Napi kapcsolattartás, beszélgetések: Az óvónőknek tapintatosan tájékozódni kell a 
gyermek napi közérzetéről, különösen, ha valamilyen változást tapasztal 
viselkedésében. Tájékoztatni kell a szülőt az óvodában történt, gyermekével 
kapcsolatos eseményekről. 

• Beszoktatás: Lehetőséget biztosítunk a gyermek egyéni adottságától függően az 
óvodába lépéskor legalább két hétig a folyamatos beszoktatásra. 

• Szülői értekezletek: Évente 3-4 alkalommal. Témái: az óvoda pedagógiai 
rendszerének bemutatása, működési, szervezési kérdések, a szülők kérései, igényei, 
az új óvodások és az iskolába menő gyermekek szüleinek tájékoztatása. 

• Szülői fórum: Nevelési kérdésekről, egészségügyi problémákról felkért előadókkal, 
kötetlen beszélgetéssel. 

• Lelki beszélgetések: A keresztény nevelésről, a családok keresztény életéről, 
szokásairól.  

• Családlátogatások: Nagycsaládos, több éve hozzánk járó gyermekek családi 
hátterének 
 ismeretében akkor tartjuk különösen fontosnak, ha a gyermek életében, 
viselkedésében 
 problémák merülnek fel. 

• Keresztény és évközi ünnepek: A szülői szervezet és a vállalkozó szülők részt vesznek 
az események szervezésében, segítséget nyújtanak a lebonyolításban. 

• Közös játszóházak, játékkészítés, és munkadélutánok: Adventi készülődés, farsangi 
díszítés, családi majális. 

 
Az óvoda és az iskola kapcsolata: 
 
Intézményünk iskolájával intenzív, élő kapcsolatot tartunk fenn. Célunk, hogy a közös 
szellemi értékekkel átitatott kapcsolat tovább fejlődjön, alakuljon. Munkánk során a már 
több éve hagyománnyá vált programokon együtt vesznek részt az intézmény tagjai. 
 
A kapcsolattartás formái: 

• Visszatekintés a „régi fészekre”: Az év során gyakran térnek be az óvodába egy kis 
beszélgetésre elballagott ovisaink. Jó velük találkozni utcán, udvarunkon, iskolában. 

• Szüreti mulatság: Őszköszöntő játékos vetélkedőre látogatunk át a 
nagycsoportosokkal, akik kipróbálhatják az iskolai környezetet. 

• Adventi Hangverseny: A Bazilikában fellépnek az ovisok, iskolás diákok, tanítók, 
tanárok. 

• Szent Margit Nap: Intézményünk védőszentjének ünnepén közös szentmisén veszünk 
részt. 

• Iskolaérettségi: Az óvónők elvégzik a csoportba járó gyermekeknél a feladatsort, a 
tanítónők velük beszélgetve helyzetképet kapnak a gyermekek fejlettségéről. 

• Külön foglalkozások: Az iskola pedagógusai, zenetanárai az óvodás gyermekek 
számára meghirdetett foglalkozások megtartását szívesen vállalják. 

• Nyílt Tanóra: Intézményünk iskolájába óralátogatásokat teszünk. 

• Iskolakóstolgató: Minden év tavaszán ismerkedés céljából foglalkozások indulnak heti 
egy alkalommal az iskolát kezdő óvodásoknak, megkönnyítve ezzel az óvoda-iskola 
átmenet problematikáját. 
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• Osztott 7. csoport: E csoportba a 6. életévüket betöltött, óvodában maradó 
gyermekek járnak. A sikeres iskolai életmódra felkészítés jegyében több közös 
programon vesznek részt. 

• CiNKe Gála: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának dísztermében 
bemutatkoznak az óvodások, iskolások. Egymást türelmesen hallgatva, szeretetben 
tudnak örülni a másik tudásának. 

• CiNKe újság: ötletes, élményekkel és gyerekmunkákkal fűszerezett közösségi lap, 
évente kétszer jelenik meg. 

• Majális: Régi óvodásaink, testvérvendégek örömmel érkeznek e vidám délelőttre. 

• Családi Nap: Az iskola udvarán megrendezésre kerülő eseményeken, helyszíneken 
egyaránt jól érzi magát kicsiny-nagy gyermek, szülő-pedagógus. 

 
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére:  
Az intézménybe járó gyermekek megerősödve testileg, feltöltődve lelkileg, sok tapasztalatot 
szerezve, biztonságosan eligazodnak a környező valóságban. Örömmel és várakozással 
készülnek az iskolába.  
 

5.1.2. Az óvoda külső kapcsolatai, partnerei 
 
A korszerű pedagógiai munka feltétele az óvoda külső partnerkapcsolatainak szervezése, 
ápolása, a partnerekkel való együttműködés. Az intézményben folyó nevelőmunka 
minőségét segítik a megfelelő partnerek. Óvodánk nyitott a külső partnerkapcsolatok felé. 
 
Szakmai szolgáltatást nyújtó partnerintézményeink: 
- Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 
- Baranya Megyei Pedagógiai Intézet 
 
Szakszolgálatot nyújtó partnerintézmények: 
- Nevelési Tanácsadó 
- Logopédiai Szakszolgálat 
- Éltes Mátyás Iskolaközpont- Fejlesztőpedagógiai Szolgálat 
- Korai Fejlesztő és Integrációs Központ 
- Gyermekjóléti Szolgálat   
- Kulturális szolgáltatást nyújtó partnereink 
 
- Gyermek egészségügyi szolgáltatók: 
- Óvoda orvos 
- Szemészet 
- Hallásvizsgálat 
 
Egyéb partnereink: 
- Alapítványunk 
- Helyi civil és szociális szervezetek 
- Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 
- Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
- Városi Önkormányzat Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztálya 
- Idősek Napköziotthona     
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6. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉS ELVEI 
 
 

Lásd a pedagógiai program alábbi fejezetei alatt: 
 
2.1.1.  Az óvodai nevelés általános feladatai 

 
2.1.1.1. Egészségnevelési, környezetnevelési elvek, feladatok 

 
 
 

7. GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
 
Feladataink: 

• Óvodán belül a szegregáció mentesség az egyenlő bánásmód elvének érvényesítése. 

• Gyermekek differenciált fejlesztése, egyéni képességeinek figyelembevétele. 

• Gyermekközpontú, családorientált szemléletmód kialakítása. 

• Gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése. 

• A gyermeki elégedettségi vizsgálatok eredményeinek beépítése a mindennapi nevelő 
munkába. 

• Hatékony együttműködés a szülőkkel és az óvodán kívüli szervezetekkel. 

• Az egészségügyi szűrővizsgálatok szakorvosok általi biztosítása. 

• Az óvoda orvosi és védőnői felügyelet biztosítása. 

• Gyermekjólléti szolgálatokkal, illetve a szociális ellátórendszerrel való 
együttműködés. 

 
 
 
8. KERESZTÉNY ÉS EGYÉB ÜNNEPEK,  

HAGYOMÁNYOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK 
 
 
„Mutatsd meg a fiúnak, melyik úton járjon, s akkor sem hagyja el, amikor idősebb lesz.” 
         (Példabeszédek 22,6) 
 
A különböző témaköröket, tevékenységeket tudatosan, tervszerűen integráljuk komplex 
foglalkozások, kezdeményezések formájában. 
„A keresztény ember két világ polgára. Igazi hazája az égben van, de oda az út a földön át 
vezet…. Feladatot kell teljesítenie. Feladatot és szolgálatot szeretetből. Útközben építenie 
kell Isten országát, az igazság és az élet a szentség és a kegyelem, az igazságosság, a szeretet 
és a béke országát.” (Márton Áron) 
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Az egyházi év kezdete: advent első vasárnapja, vége pedig Krisztus király ünnepe. Ha a főbb 
ünnepnapokat körben ábrázoljuk, jól kifejeződik a folyamatosság. Rácsodálkozhatunk itt egy 
mély üzenetre: az egyházi évet várakozással indítjuk – „készítjük az Úr útját” – és Jézust 
látjuk, aki alázatosan a legszegényebb módon jött közénk. Aztán folyamatosan ünnepeljük 
megváltásunkat az egész egyházi évben, a végén pedig úgy tekintünk Jézusra, mint Krisztus 
királyra, akit isteni dicsőségében látunk, aki előtt „meghajlik minden térd a mennyben, a 
földön és az alvilágban” – és akinek második, dicsőséges eljövetelét várjuk. Bizony, boldog az 
az ember, aki éberen – a Vele való találkozásra felkészülten várja Őt. 
  
Az ünnepek célja, hogy a gyermekek életében megalapozzuk a hagyományok 
megismerésének első alapköveit.  
Mit ünneplünk és hogyan? Milyen értékeket közvetít óvodánk a családok felé?  
A következő program átöleli a teljes óvodai nevelési évet szeptembertől júniusig, tartalmazza 
ünnepeinket, hagyományainkat, egyéb eseményeinket. 
 
Szeptember 

• Kisboldogasszony. Szűz Mária születésének napja.  

• Mária, Szűz Mária neve napja. Kinek mit jelent a neve? A latin Maria-t a „tenger 
csillagának” fordítják. Ő a csillag, amely utat mutat a lélek tengerén hajózóknak. 
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• Szeptember elején Veni Sancte – Tanévnyitó szentmise a szülőkkel. A Szentlélek 
segítségével a Jóisten áldását kérjük mindig az adott nevelési évre.  

• Szent Mihály napja. A hagyomány szerint ő a túlvilágra költöző lélek kísérőtársa, 
bírája. E nappal megkezdődött mindig az ún. ’kisfarsang’ ideje, a lakomázások őszi 
időszaka, ami Katalin napjáig (nov.25.) tartott. – választható 

• Szentírás vasárnapja: ehhez kapcsolódóan ismerkedés a Szentírással. – választható 

Október 

• A zene világnapja: - választható 

• Szent Őrzőangyalok ünnepe. Az angyalok Isten üzenetének hordozói, segítenek 
minket a helyes úton járni.  

• Magyarok Nagyasszonya ünnepe. A Szűz Anya képét kirakjuk – virággal díszítjük – 
kérjük Mária segítségét, ahogy egykor első Szent István királyunk tette. Hazánkat a 
történelem folyamán mindig Mária országának tartották. - választható 

• Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc napja. Megemlékezünk a 
hősökről, akik életük árán szabadságot akartak kivívni hazánknak.  

November 

• Mindenszentek napja. Példaképet állítunk a gyermek lelkéhez közel álló szent 
életéből vagy védőszentjéből. Ez a nap azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről az 
egyház név szerint nem emlékezik meg, de a menyországban vannak. 

• Halottak napja. A gyerekekkel imádkozunk a megholtakért, szüleikkel együtt szerzett 
élmények feldolgozása történik. 

• Szent Márton ünnepe – Krisztus katonája. A gyermekeket a legenda megelevenítése, 
dramatizálása. 

• Árpád-házi Szent Erzsébet. – Rózsa-csoda felelevenítése 

• Krisztus király ünnepe: Az egyházi év végén egy külön ünneppel emlékezünk arra, 
hogy mennyei Atyánk Jézust állította az egész világ Urává. (választható) 

December 

• Szent Miklós püspökre emlékezünk. A jószívű püspök. Mindenét elajándékozta, hogy 
égi kincseket gyűjtsön. 

• Szeplőtelen fogantatás - választható 

• Advent: Az adventi koszorú megszentelése, első adventi gyertya meggyújtása. 

• Készülődés Jézus születésének megünneplésére.  

• A karácsonyi előkészületekhez tartozik még hagyományos Karácsonyi Vásárunk 
megtartása, melyen az óvoda nevelőtestülete és a szülők által elkészített apró 
ajándékok kerülnek árusításra. 

Január 

• Vízkereszt ünnepe. A napkeleti bölcsek látogatása Jézusnál. Mi is megtekintjük a 
gyerekekkel az életnagyságú háromkirályok szoborcsoportját a közeli Ferences 
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templomban. Vízkereszt napján a napkeleti bölcsek meghozzák ajándékukat a 
csoportokba. 

• Urunk megkeresztelkedésének ünnepe - választható. Jézus ekkor kezdi meg nyilvános 
működését. 

• . Árpád-házi Szent Margit. Intézményünk védőszentje. Ünnepi szentmisén oltalmába 
helyezzük egész intézményünket az Ő közbenjáró imáját kérjük CNK dolgozóiért, 
gyermekeiért és a szülőkért. Ekkor kapják meg az új gyerekek a „ kék sálat”. 

• Szent Pál apostol és vértanú napja. - választható 

Február 

• . Gyertyaszentelő Boldogasszony. Jézus bemutatása a templomban. 

• Szent Balázs ünnepe. Emléknapján a pap kétágú gyertyát tart a hívek arca elé, s így 
részesíti őket Balázs-áldásban. Óvodánkban a gyermekek is részesülnek Balázs 
áldásban. 

• Február közepén farsangi Maszkabált tartunk. A farsang hete mindig zenés-táncos 
vigadozással telik  

Március 

• Hamvazószerda. A nagyböjt kezdőnapja. Óvodánkban hamvazkodásban részesíti a 
gyerekeket egy meghívott atya. 

• Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe - Nemzeti Ünnepünk. 
Hagyománnyá vált, jó idő esetén az udvaron, vagy az óvoda emeleti zsibongójában 
megtartott felvonulás. 

• Szent József ünnepe. Megemlékezünk Jézus nevelőapjáról, aki a Szent Család 
leggondosabb őrzője. (választható) 

• Gyümölcsoltó Boldogasszony, angyali üdvözlet ünnepe. - választható 

Április 

• Virágvasárnap – Barkaszentelés. Jézus Jeruzsálemi bevonulását minden évben más-
más csoport dramatizálja a zöld ágakkal feldíszített udvaron. 

• Húsvéti előkészületek: 

• Végig járjuk Jézus keresztútját a kálvária dombon. - választható 

• A feltámadás örömének élményszerű feldolgozása. 

Május 

• Anyák napja. Ajándékkal, verssel, énekekkel készülünk az édesanyák köszöntésére. 
Megemlékezünk mennyei édesanyánkról – a Szűz Anyáról. 

• Majális. Hagyományos ünnepség az óvoda hat csoportja és valamennyi szülő 
részvételével. Különböző helyszíneken várjuk a gyermekeket vidám és érdekes 
játékok sorozatával. A versenyekbe a szülőket is bevonjuk.  

Június 

• Pünkösd – A Szentlélek eljövetelének ünnepe. 
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• Te Deum. Tanévzáró, hálaadó szentmise. 

• Ballagás: Iskolába készülő gyerekek búcsúztatása. 

 
Az ünnepekhez és a mindennapi élethez kapcsolódó keresztény tartalmú irodalom 

 
Az anyanyelvi nevelésen belül kiemelkedő a keresztény irodalom, mely az 

óvodánkban jobbára a gondosan megválogatott bibliai történetekből, a közismert szentek 
életének ismertetéséből, a gyermekek mindennapi életével kapcsolatos keresztény szellemű 
beszélgetésekből, és a nap különböző eseményeihez kapcsolódó fohászokból áll. 
A bibliai történetek beiktatását megelőzi magának a Bibliának a megismerése. Célszerű év 
elején a Biblia mellé egy mesekönyvet tenni, így a kettő közötti különbséget tudjuk 
érzékeltetni. Míg a mesékben kitalált szereplők és események vannak, addig a Biblia Istenről 
és Jézusról szóló igaz történeteket és Jézus tanításait tartalmazza. A történetek megismerése 
után  azokat a gyermekekkel egyszerű mondatokban elsajátíttatjuk, majd ezeket a gyerekek 
dramatikus játék formájában eljátszhatják. A csoport összetétele, életkora, és fejlettsége 
határozza meg, melyek azok a történetek, amelyeket kiválasztunk, és azokat milyen módon 
dolgozzuk fel. 
Mindennapos lelki program a gyertyagyújtás minden csoportban. Közös imával, énekléssel, 
és lelki beszélgetésekkel segítik óvodásaink vallásos és erkölcsi nevelését, továbbá a 
gyermekek önkifejezését, a pozitív érzelmek felszínre hozását, egyben a közösséggé 
formálódást. Ezeken az alkalmakon többször beiktatunk Jézus gyermek és felnőtt koráról 
szóló történeteket, melyek nagyban biztosítják a teljes átélés mellett a cselekmény 
megragadását, és a konzekvenciák gyermekek általi megfogalmazását. Lehetőség nyílik 
megemlékezni a hiányzó társakról, alkalmanként valamelyikük családtagjáról bizonyos 
események kapcsán, hogy kérdéseiket vagy éppen köszönetüket a jó Istenhez fordulva 
néhány szavas mondatokban megfogalmazzák.  
Maradandó élmény nyújt a gyermekek számára a közismert szentek életének, 
tevékenységének színes, érzékletes bemutatása. Szt. Erzsébet, Szt. Miklós, Szt. Balázs, Szt. 
Márton, Szt. György stb. A dramatikus feldolgozások ebben az esetben is biztosítják a 
cselekmények elmélyültségét, maradandóságát. Jelentős alkalmak még az Úrral való 
beszélgetések: a kérés, a hálaadás, az ima, melyek a napi munkánk kiegészítői. Az 
étkezéseket az asztali áldás előzi meg, illetve zárja le. A lelki beszélgetéseket többnyire 
fohásszal zárjuk. A délutáni pihenés előtt rendszeresen imát mondunk, de gyakoriak a 
foglalkozások végén a hálaadások egyéni megfogalmazásban.  Az említett tevékenységek 
nyitottá teszik a gyermekeket a környező világ értékeinek befogadására.  A történetek, 
események ismételt meghallgatása mély átélésre adnak alkalmat, a közös imák, fohászok 
során számtalan új fogalommal ismerkednek, egyben lehetőségük nyílik az egyre gazdagodó 
szókinccsel, változatosan a vallásos lelkületüket tükrözve kifejezni magukat. 
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9. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES  
NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ÓVODAI ESZKÖZÖK  
ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
 

CNK ÓVODA 2022 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 
eszközzel, felszereléssel 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

1. Csoportszoba 

óvodai fektető gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült esetén kemény ágybetétek, decubitus 
matrac egyéni szükséglet szerint; látás- és 
középsúlyos értelmi fogyatékos esetén védőszegély 
(rács). 

gyermekszék 
(ergonomikus) 

gyermeklétszám szerint 1 Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, lábtartóval és 
ülőkével. 

gyermekasztal gyermeklétszám 
figyelembevételével 

Mozgássérült, látás- és középsúlyos értelmi 
fogyatékos esetén állítható magasságú, dönthető 
lapú, peremes, egyszemélyes óvoda asztalok. 

fényvédő függöny ablakonként, az ablak 
lefedésére alkalmas 
méretben 

 

szőnyeg gyermekcsoportonként, a 
padló legalább 
egyötödének lefedésére 
alkalmas méretben 

 

játéktartó szekrény vagy 
polc 

gyermekcsoportonként 2, 
sajátos nevelési igényű 
gyermek esetén további 1 

 

könyvespolc gyermekcsoportonként 1  

élősarok állvány gyermekcsoportonként 1 
 

textiltároló és 
foglalkozási eszköztároló 
szekrény 

gyermekcsoportonként 1 
 

edény- és evőeszköz-
tároló szekrény 

gyermekcsoportonként 1 
 

szeméttartó gyermekcsoportonként 1 
 

hulladék szelektálására 
alkalmas gyűjtőedények 

épület szintenként 1 a települési szabályozásnak megfelelően annyi 
gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 
hulladéktípusok száma 
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Eszközök, felszerelések  
megnevezése a 
csoportszobákban 

Mennyiség (db) 
GYERTYA 
CSOPORT 

Mennyiség (db) 
HALACSKA 
CSOPORT 

Mennyiség (db) 
ALMA CSOPORT 

Mennyiség (db) 
VIRÁG CSOPORT 

Mennyiség (db) 
CSENGŐ 
CSOPORT 

Mennyiség (db) 
SZÍVECSKE 
CSOPORT 

óvodai fektető 22  21  26  22  24  19  

gyermekszék 29 32  29  30  28  26  

gyermekasztal 5  6  6 5  6  5  

fényvédő 
függöny 

4  6 4  4  6  5  

szőnyeg 2  1  1  2  3  1  

játéktartó 
szekrény vagy 
polc 

5  6  4  4  3  7  

könyvespolc 1  2  1  1  2  2  

élősarok állvány 0 0 0 0 0 0 

textiltároló és 
foglalkozási 
eszköztároló 
szekrény 

4  3  2  2  1  6  

edény- és  
evőeszköz-tároló 
szekrény 

2  2  2  1  3  1  

szeméttartó 2  2  2 1 2  2  

hulladék 
szelektálására 
alkalmas 
gyűjtőedények 

0 0 0 1  0 0 
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2. Tornaszoba 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

tornapad 6 2 
 

tornaszőnyeg 4  1 
 

bordásfal 4 2 
 

bordásfal 0 3 gyermekenként 1 új óvoda építése esetén. 

mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
készlet 

vannak 1 pl. greiswald, mozgás-kotta, body-roll, 
Bosu jellegű fejlesztő eszközök 

egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések  

vannak három gyermek 
egyidejű 
foglalkoztatásához 

ha az óvoda sajátos nevelési igényű 
gyermeket nevel; a pedagógiai 
programban foglaltak szerint, pl.: zsámoly, 
matrac, labdák, karikák stb. 
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3. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

a fogyatékosság 

típusának megfelelő, a 

tanulási képességet 

fejlesztő eszközök 
 

vannak  a pedagógiai programban foglaltak szerint. 

tükör (az asztal 
szélességében) 

1  1  

asztal 2  1  

szék 8  2 egy gyermek, egy felnőtt. 

szőnyeg 0 1  

játéktartó szekrény vagy 
könyvek tárolására is 
alkalmas polc 

2  1  

 

4. óvodapszichológusi szoba (gyermeklétszám szerint) lásd: iskola, kollégium 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

asztal  1  

szék  4  

szőnyeg  1  

könyvek, játékok, iratok 
tárolására is alkalmas 
polc 

 1  

 

5. Játszóudvar 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

kerti asztal 4  gyermekcsoportonként 
1 

 

kerti pad 6  gyermekcsoportonként 
2 

 

babaház 5  minimum 1, további 2 
csoportonként 1 

 

udvari ivócsap, ivókút 2 (székhelyen és 
telephelyen) 1 új óvoda építése esetén 

udvari homokozó 4  gyermekcsoportonként 
1 

 

takaróháló, 
takaróponyva 

4  homokozónkként 1 megfelelő árnyékolás biztosításával a 
homokozó használaton kívüli lefedéséhez 

mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

hinta 
kivételével 
vannak 

IV. rész szerint pl.: fészekhinta, gyermekcsoportonként 1 
db kétüléses lengőhinta, továbbá 3- 3 db 
roller, három és kétkerekű kerékpár, 
mászóka stb. 
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6. Intézményvezetői iroda – iskolában van 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

íróasztal és szék  1-1  

tárgyalóasztal, székekkel  1  

telefon  1  

könyvszekrény  1  

iratszekrény  1  

számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

 1 felszerelés perifériák pl.: multifunkciós eszköz 
(szkenner, nyomtató, fénymásoló), 
hangszóró, projektor, vagy interaktív 
kijelző, erősítő, mikrofon stb. 

 

7. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, 
óvodatitkári iroda (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) – iskolában van 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

íróasztal és szék  1-1  

iratszekrény  1  

telefon  1 közös vonallal is működtethető 

számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

 1 felszerelés tagintézményben perifériák pl.: 
multifunkciós eszköz (szkenner, nyomtató, 
fénymásoló), hangszóró, projektor, vagy 
interaktív kijelző, erősítő, mikrofon, közös 
intézményi használatra stb. 

 

8. Nevelőtestületi szoba 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

asztal, ami egyben 
eszköz előkészítő 
munkaasztal is 

3  
pedagóguslétszám 
figyelembe vételével 

 

szék 
14  pedagóguslétszám 

szerint 1 
 

könyvtári dokumentum 250  500 az óvoda-pedagógusok felkészüléséhez  

könyvszekrény 2  2 legalább ötszáz könyvtári dokumentum 
tárolásához alkalmas legyen 

számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1  1 perifériák pl.: multifunkciós eszköz 
(szkenner, nyomtató, fénymásoló), 
hangszóró, projektor, vagy interaktív 
kijelző, erősítő, mikrofon stb. 
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9. Orvosi szoba, 
elkülönítővel 

van az 
intézményen 
belül 1 

amennyiben az óvoda-
egészségügyi szolgálat 
az óvodában 
megszervezett, 
biztosított; 

berendezése, felszerelése a vonatkozó 
jogszabályban előírtak szerint; 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
óvodában, helyben biztosítva 

 

10. Gyermeköltöző 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség 

(db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

öltözőrekesz, 
ruhatároló, fogas 

138  gyermeklétszám 
figyelembevételével 

öltözőrekeszen belül elkülönített 
cipőtároló 

öltözőpad egybe van 
építve az 
öltözőrekesszel 

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

 

11. Gyermekmosdó, WC helyiség 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség (db) Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

törülközőtartó gyermekenként  
1  

gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

falitükör mosdókagylónként 
1  

mosdókagylónként 1  

rekeszes fali polc 
(fogmosótartó) 

4  gyermeklétszám 
figyelembevételével 

 

 

II. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség 

(db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

egyéni tisztálkodó szerek 

minden 
gyermeknek 
saját gyermeklétszám szerint 1 

fésű, fogkefe, fogmosópohár 

tisztálkodó felszerelések 
18 
szappantartó mosdókagylónként 1 

ruhakefe, körömkefe, szappantartó 

fésűtartó vannak csoportonként 1  

törülköző minden 
gyermeknek 
saját 

felnőtt és gyermeklétszám 
szerint 3-3 

 

abrosz 
csoportonként, 
asztalonként 1  asztalonként 3 

 

takaró 

minden 
gyermeknek 
saját gyermeklétszám szerint 1 

 

ágyneműhuzat, lepedő 

minden 
gyermeknek 
saját 

gyermeklétszám szerint 3-
3 
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III. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK  
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 
eszközzel, felszereléssel 

Eszközök, felszerelések Meglévő 
mennyiség (db) 

Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

szennyes ruhatároló 1 óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

 

mosott ruhatároló 1 óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

 

automata mosógép 1  óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

ha a mosás helyben történik 

vasaló 2  óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

ha csoportok száma több mint 6, 
akkor 2 

vasalóállvány 1 óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

ha csoportok száma több mint 6, 
akkor 2 

szárítóállvány 3  csoportonként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

 

takarítóeszközök vannak óvodánként 1  
(székhelyen és 
telephelyen) 

 

kerti munkaeszközök, 
szerszámok 

vannak óvodánként  
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

pl.: ásó, kapa, gereblye, kerti 
locsolókanna, fűnyíró, fűszegély 
nyíró, sövényvágó, metszőolló, 
hólapát, lombvágó, locsolótömlők, 
seprűk 

hűtőgép 4  óvodánként  
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

 

porszívó 3 óvodánként  
(székhelyen és 
telephelyen) 1-1 

pl.: lehet takarítógép 
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IV. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 

1. Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

különféle játékformák 
(mozgásos játékok, gyakorló, 
szimbolikus, szerepjátékok, 
építő- konstruáló játékok, 
szabályjátékok, dramatizálás, 
bábozás, barkácsolás) 
eszközei 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának megfelelő 
mennyiségben 

csoportszobai és udvari eszközök 
külön-külön (pl: családjáték, 
mesterségek játéka; közlekedési 
szabályjáték; boltos játékok; 
jelmezek, LEGO; építő kocka és 
építőelemek; mágneses építők, 
fogaskerék készletek) 

mozgáskultúrát, 
mozgásfejlődést segítő, 
mozgásigényt kielégítő 
eszközök 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

csoportszobai és udvari eszközök 
külön-külön (pl: akadálypálya 
elemei; egyensúlyérzékelő játékok, 
eszközök; gimnasztikai eszközök; 
motoros képességfejlesztő eszközök) 

ének, zene, énekes játékok 
eszközei 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint (pl: hangszerkészlet; furulya; 
dob; triangulum; xilofon; metalofon; 
cintányér, csengő) 

az anyanyelv fejlesztésének, a 
kommunikációs képességek 
fejlesztésének eszközei 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint (pl: okoskocka; logico 
eszközök; beszédfejlesztés eszközei; 
hangképzést segítő eszközök; 
könyvek) 

értelmi képességeket 
(érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) és a 
kreativitást fejlesztő anyagok, 
eszközök 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint (pl: érzékelés-észlelés 
fejlesztését segítő eszközök; 
okoskocka; összetett fejlesztő 
eszközök, logico, sakkjátszótér 
eszközcsomag) 

ábrázoló tevékenységet 
fejlesztő eszközök 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint (pl: rajzolás, festés, mintázás, 
kézművesség eszközei) 

a természeti-emberi-tárgyi 
környezet megismerését 
elősegítő eszközök, anyagok 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermeklétszám 
figyelembevételével 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint (pl: logico; okoskocka; lotto 
játékok; kirakó eszközök; adott 
témakörhöz rendelt digitális 
adathordozók) 

munka jellegű tevékenységek 
eszközei 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának megfelelő 
mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 
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2. A nevelőmunkát segítő egyéb eszközök 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség 

(db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

digitális hanglejátszásra 
és képmegjelenítésére 
alkalmas eszköz 

projektor 1 óvodánként 1 
(székhelyen és 
telephelyen)  

projektor, vagy interaktív kijelző 

hangfalak 1  (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

diavetítő 1  óvodánként 1 
(székhelyen és 
telephelyen)  

 

vetítővászon 1  óvodánként 1 
(székhelyen és 
telephelyen)  

 

hangszer 
(pedagógusoknak) 

1 gitár  az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

hangszer 
(gyermekeknek) 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként, a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

az óvoda pedagógiai programja 
szerint 

egyéni fejlesztést 
szolgáló speciális 
felszerelések 

csoportonként 
mennyiségi 
mutatóknak 
megfelelő 
mennyiségben 
vannak 

gyermekcsoportonként a 
gyermekek 30%-ának 
megfelelő mennyiségben 

sajátos nevelési igényű gyermeket 
nevelő óvodában; az óvoda 
pedagógiai programja szerint 
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IV. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 
 

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 
 

1.1. Alapelvek, értékek  
 

 Minden tanítványunk a saját képességeinek, értékeinek megfelelő bánásmódban, 
nevelésben és oktatásban részesüljön. 
 Nemzeti kultúránk, történelmünk, anyanyelvünk, valamint az egyetemes kultúra 
eredményeinek megismertetése, hogy tanítványaink magyarként, keresztényként, 
katolikusként kiegyensúlyozott identitásra tegyenek szert. 
 Fontos értéknek tekintjük és a hitéletre nevelést, valamint a családi életre nevelést. 
 A gyermekek önkifejezési készségének gazdagítása, az irodalom befogadására és 
előadására való felkészítéssel.  

A helyes önértékelés és együttműködés kialakítása. 
Felelőssé tenni diákjainkat önmaguk, mások és a teremtett világ iránt, egészséges életmódra, 
önismeretre, környezetkultúrára való neveléssel. 
 Alkalmassá tenni tanítványainkat a változó világ és az egész életen át tartó tanulás 
kihívásaira, képessé tenni őket önálló ismeretszerzésre, önmaguk tudatos nevelésére és 
képzésére. 

A hátrányos helyzetű, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő (BTN), valamint 
a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóink integrációs- és képességfejlesztő felkészítése. 
 Felkészíteni tanítványainkat képességeiknek, személyiségüknek megfelelő középfokú 
(lehetőség szerint katolikus) oktatási intézményben való sikeres továbbtanulásra. 
 
 

1.2. Célok 
 

1.2.1. Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 
 

• óvja és fejlessze tovább az iskolába belépő kisgyermekben a megismerés, a megértés 
és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, 

• vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási 
tevékenységeibe, 

• rakja le a hitélet alapjait, készítsen fel a liturgiában való tevékeny részvételre, 
készítsen fel a szentgyónásra és az elsőáldozásra, 

• tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, a 
társadalom értékei iránt, 

• az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, 

• az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését, 
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• az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 
közvetítsen, kulcskompetenciákat, alapvető képességeket és alapkészségeket 
fejlesszen, 

• az alapkészségek és képességek fejlesztésében fordítson figyelmet az egyéni 
adottságokra, fejlessze hangsúlyozottan a rászorulókat és segítse a tehetségek 
kibontakozását. 

 
 

1.2.2. Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 
 

• folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek, 
kulcskompetenciák fejlesztését, 

• mélyítse el a hitéletet és a hit gyakorlatát, alakítsa ki a belső igényt a vallásos élet 
kornak megfelelő gyakorlatára, 

• alakítsa ki a keresztény életvitel motívumait és automatizmusait a liturgikus 
alkalmakon és azon kívül is, 

• a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 
egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra 
tagolódik, 

• vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az 
érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, 

• vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók 
ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 
gondolkodás, 

• a különböző érdeklődésű, sajátos nevelési igényű gyerekeket együtt neveljük, de 
segítsük elő egyéni boldogulásukat is differenciálással, 

• a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 
készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre, 

• a külső környezet, a szülők és a társadalom igényeinek folyamatos és állandó 
figyelembe vételével és a jövő igényeire tekintettel oktassunk és neveljünk, tudjunk 
folyamatosan megújulni, alkalmazkodni, 

• az új információs társadalom és elvárásrendszere alapján biztosítsunk lehetőséget az 
informatika és az idegen nyelvek oktatására, 

• alapozzuk meg a középfokon tovább építhető általános műveltséget, 

• fejlesszük tovább a tanulókban a világ megismerése iránti kíváncsiságot, a jól 
megalapozott tanulási szokásokat, technikákat, 

• adjunk módszereket az önálló ismeretszerzéshez, az ismeretek feldolgozásához, a 
feladatvégzéshez és a problémamegoldáshoz, 

• alapozzuk meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására, az 
erkölcsös, törvényes és demokratikus magatartásra, valamint a környezet iránt 
érzékeny, környezettudatos magatartásra. 
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1.3. Feladatok 
 

1.3.1. Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

• a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon, 

• alapozza meg illetve bontakoztassa ki a vallás és hit iránti érdeklődést, 

• a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában fejlessze a 
kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa 
érzelemvilágának gazdagodását, 

• adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

• alapozza meg a tanulási szokásokat, 

• támogassa az egyéni képességek kibontakozását, 

• működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában, 

• tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 
értékeket, 

• erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat, 

• a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 
 

1.3.2. Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 
 

• segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését személyre és konkrét közösségre 
szabott feladatok segítségével, 

• a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 
gyermekek önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját, 

• mutassa fel szentek, ismert egyházi és világi személyiségek követésre méltó példáit, 

• teremtsen olyan helyzeteket, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 
megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét, 

• fejlessze a gyermekekben azokat a képességeket, készségeket, amelyek a 
környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek, 

• tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását, 

• teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 
helyzeteket, 
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1.4. Eszközei, eljárásai 
 
 A nevelési módszer, mint eljárás célja, hogy a gyermekeket pozitív tevékenységre 
késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. Az eljárás a módszer konkretizálását 
jelenti. Függ a pedagógiai intuíciótól, a találékonyságtól, a nevelő aktivitásától. Eljárás 
egymagában nem létezik, mindig eljárások rendszerében gondolkodunk. 
 A leírtakból tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy: 
 

• a nevelés eszközei, eljárásai, valamint a nevelés módszerei a nevelési folyamat – 
egymással összefüggő, egymást feltételező, nagyon fontos – elemei, tényezői, 

• a nevelési módszerek elválaszthatatlanok a nevelés céljától, 

• vagyis a nevelési módszereinket hozzá kell igazítani az előzőekben már leírt célokhoz. 
 
 A nevelés céljai között szerepeltek általános és konkrét fejlesztési szakaszokra 
lebontott célok, így az alábbiakban felsorolt (csoportosított) nevelési módszerek közül azokat 
kell kiválasztani, amelyek a nevelési célokon és feladatokon túl: 
 

• igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, értelmi, érzelmi és fizikai 
fejlettségéhez, képességeihez, 

• igazodnak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, 
felkészültségéhez, stílusához, 

• igazodnak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához, 

• a fentiek alapján a leghatékonyabb alkalmazást teszik lehetővé. 
 
 Legfontosabb nevelési módszerünk a példamutatás szisztematikus és automatikus 
alkalmazása. Ez független az aktuális oktatási (vagy azon kívüli) helyzettől, sőt némileg még 
az életkortól és egyéb egyéni tényezőktől is. Ezt az idealizált – de azért megvalósítható – 
nevelési módszert hívjuk az intézmény katolikus szellemiségének. 
 
 Nagyon fontos még az oktató munkához kötött, arra alapozott, az oktatás 
megszervezésében és módszereinek megválasztásában realizálódó nevelési módszer. Ezt is 
az intézményi szellemiségnek kell áthatnia, de vannak önálló, szakmailag megragadható 
vonásai is. 
 A fejlesztés alapja az oktató munka. A tanulási tevékenység önmagában 
rendszerességet követel, munkára szoktat, sikerhez juttat, tehát motivál is egyben. Az oktató 
munka során természetesen megjelenik a gyermekek ismereteinek bővítését és elmélyítését 
segítő hagyományos és modern módszerek többsége. A tanulási folyamat szervezésekor 
törekszünk arra, hogy a gyermekeket koruknak megfelelő mértékben, s szellemi 
fejlettségükhöz igazodó eszközökkel terheljük. Ennek érdekében folyamatosan kell 
kialakítani annak képességét, hogy a kezdeti néhány perces spontán figyelemből kialakuljon 
a közel teljes tanórára kiterjedő tudatos összpontosítás képessége, a felszínes spontán 
érzékelést felváltsa a tudatos és rendszerező megfigyelés, a konkrét gondolkodásból 
kialakuljon az általánosítás és következtetés képessége, majd később az elvont, fogalmi 
gondolkodás. 
 Az ismeretek átadásának legfontosabb vonása a képzés teljes tartalmában a 
szemléletesség, az érzékelés lehető legteljesebb bevonása a megismerő tevékenységbe. 
Ezen belül a kezdeti vizuális eszközök helyét folyamatosan veszik át az egyéb – elsősorban 
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szöveges-információhordozók. A megismerés szervezeti keretei az irányított osztálymunkától 
a képességek szerint differenciált csoportmunkán keresztül vezetnek el az egyéni 
ismeretszerzés képességeinek kialakulásához. 
 Tanulóink képességeinek differenciált fejlesztése egyre fontosabb követelmény, 
hiszen az iskolába jelentős eltérésekkel érkeznek tanulóink. Így a képzés teljes időszakában 
nagy gondot kell fordítanunk az alapkészségek (beszéd és kifejezőkészség, zenei képességek 
és mozgáskultúra, állóképesség, erőnlét stb.), kulcskompetenciák fejlesztésére, és általában 
a lemaradások (tanulási készség, szociális készségek stb.) kompenzálására. 
 A gyermekek személyiségjegyeinek, képességeinek, tudásának kialakításában a 
pedagógus személyéhez kötődő érzelmi motívum (szeretet, tekintély) szerepét folyamatosan 
veszik át az egyéb pedagógiai eljárások: a gyermekek meggyőzése, felvilágosítása, az 
ismeretek, az ismeretszerzés, valamint az énkép tudatosítása. 
 Az iskolai tanórán kívüli (oktatási) tevékenység is része a tanulói személyiség 
fejlesztésének. A hátrányok leküzdését szolgáló korrepetálások, fejlesztő foglalkozások 
mellett a tehetség kibontakoztatását szolgáló szakkörök éppúgy a tanuló egészséges 
fejlődését szolgálják, mint a testi fejlődését segítő sportmozgalmak, a teljesítőképesség 
fokozását célzó versenyek, a közösségi szellemet erősítő osztályrendezvények, táborok, 
kirándulások, szakkörök. 
 A feladattudat, a felelősségvállalás mindennapi mérőeszköze a tanulási tevékenység 
értékelése, a kapott és vállalt feladatok ellenőrzésével való szembesülés. Ennek 
hagyományos módja az iskolai értékelés (szöveges értékelés, osztályozás), melynek döntő 
céljai nem a tanuló tudásának abszolút értelemben vett mérése, minősítése, hanem egyik 
eszköze a motiválásának – ösztönzéssel, vagy elmarasztalással. 
 
 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 
nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában 
betöltött szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető 
el: 
 

• a meggyőzés módszerei (személyes és közösségi példaadás, példaképállítás, oktatás, 
önbírálat, beszélgetés, tudatosítás stb.), 

• a tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 
módszerek, gyakorlás stb.), 

• a magatartásra ható, ösztönző módszerek (biztatás, elismerés, dicséret, ígéret stb.), 

• a jutalmazás formái (szóbeli, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, 
tárgyi jutalom stb.), 

• a büntetés formái (szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, észrevétel, dorgálás, feddés, 
határozott rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói 
figyelmeztetés, intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos 
osztályba való áthelyezés stb.), 

• a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom stb.). 
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2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

 
2.1. A személyiségfejlesztés általános feladatai 
 
 A Krisztus-központú személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs: szeretni egyaránt 
Istent, felebarátunkat és magunkat. Üzenetét sajátos fénybe helyezi egy másik szentírási 
parancs: „Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és 
hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,4) A szeretet hármas – és így 
általános – parancsának ritkán sikerül teljesen eleget tenni, de az állhatatos törekvés a jézusi 
parancs megtartására tökéletessé teszi az egyébként fogyatékos erőfeszítéseket. 
 A személyiségfejlesztés általános feladata tehát kettős: egyrészt ki kell alakítani a 
gyermekek, növendékek, tanítványok jóra való készségét, másrészt tartóssá, megújulóvá kell 
tenni ezt a készséget. 
 A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus 
személyében, életében mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként 
Jézust, az őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. 
Be kell mutatnunk, hogy a nyolc boldogság, a szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan 
lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak az ő nyelvükön is. 
 
 A nevelés, személyiségfejlesztés feladata kettős: 

• a szociális kompetencia komponenskészleteinek gyarapítása, 

• valamint a pozitív egyéni értékrend és a képességrendszer kiépülésének, kreativitás 
növelésének segítése. 

 

2.2. A személyiségfejlesztés konkrét feladatai 
 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 
 
A hitre nevelés területén elvégzendő feladatok: 

• A hitre nevelés szője át az intézmény – és a család – mindennapi életét: 
- Szentírásolvasás, elmélkedés, hittani és liturgikus ismeretek,  
- imádság – formális és szabad ima, egyéni és közösségi imádság, 
- a szentmise, mint az Egyház életének központja, találkozás Jézussal, 
- az egyházi ünnepek, szentek és példájuk, 
- szentségek vétele: rendszeres gyónás és áldozás. 

• A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 
múltjához. 
 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

• Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése, a 
tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása. 

• A megismerési vágy és az érdeklődés fejlesztése, a megismerés képességének 
fejlesztése. 

• A kognitív képességek fejlesztése: 
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- a kognitív rutinok (műveletek) elsajátítása (felismerés, igazságértékelés, 
összehasonlítás, besorolás, sorrend – összefüggés – felismerés tapasztalati 
következtetés),  

- a megismerési folyamat (megfigyelés, értékelés, értelmezés, bizonyítás) 
egymásra építése, 

- kommunikáció fejlesztése (ábraolvasás, ábrázolás, tapasztalati és értelmező 
nyelvtudás, beszéd és beszédértés, írás és olvasás, formalizált kommunikáció), 

- gondolkodás (viszonyítás, általánosítás és osztályozás, problémamegoldás) 
fejlesztése, szakaszok tudatosítása. 

• Az alkotásvágy magasabb szintre emelése. 

• Az önismeret, a céltudatosság, a kötelességtudat kialakítása. 

• A tanulási sikervágy és kudarcfélelem optimalizálása, a képességekhez igazodó 
tanulási igényszint, ambíció szinten tartása, javítása. 

• A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, 
valamint az ezekre épülő differenciálás. 

• A tanulási életprogram fejlődésének segítése, a továbbtanulási szándék fokozása, 
önfejlesztési igény kialakítása. 

 
A gyermekek erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

• Az erkölcsi relativizmus hatásainak semlegesítése. 

• A krisztusi erkölcs értékeinek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakítása. 

• Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 
 

Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

• A művészet, a műalkotások befogadásának előkészítése, majd elmélyítése. 

• A gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és 
aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

• A keresztény erkölcsiséggel való érzelmi azonosulás kialakítása, majd ennek 
megtartása. 

• A helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában. 

• „Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése 
a köznevelési intézményekben” című projekt keretében, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként az átvett szakmai programok 
tananyagát, módszertanát alkalmazzuk a tanórai tevékenységekben, valamint a 
tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi 
programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári 
táborokban.” 

 
Nevelési programunk összeállításában elsődlegesek az alábbi, a személyiségfejlesztő 
 oktatást ösztönző feladatok: 

• A színes, sokoldalú intézményi élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

• A fenti lehetőségek a gyermekek önismeretét, keresztényi gondolkodás-képességét, 
együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

• Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, a krisztusi értékekkel történő 
azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 
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Kialakítandó személyiségjegyek: 

• hűség Istenhez és embertársainkhoz, 

• a krisztusi értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük, 

• a szelídség, az alázat, a türelem, 

• a mértékletesség, 

• a bűnbánatra való készség, 

• a belső csendre, elmélyülésre való igény, 

• a helyes önértékelés, 

• józan, megfontolt ítélőképesség, 

• a mások felé való nyitottság, befogadóképesség, 

• a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében, 

• alaposság, rendszeresség kialakítása, 

• felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt, 
 
Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

• élő vallásgyakorlat, tanúságtévő élet, 

• tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt, 

• mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, 

• alapos, rendszeres és pontos munka, 

• egyéni és közösségi feladatok képesség szerinti önkéntes vállalása, 

• a feladatok lelkiismeretes elvégzése, 

• a házirend felelős betartása, 
 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók személyiségfejlesztése 
 
Az iskola a tanulók személyiségfejlődésében másodlagos szocializációs színtér, mely a 
speciális szükségletek jelenléte miatt adaptált és differenciált feladatrendszert feltételez: 

• A tanuló számára lehető legoptimálisabb testi – lelki fejlődést, az értelmi és érzelmi 
kibontakozást csak az egyéni szükségletekre épülő pedagógiai megoldásokkal 
érhetjük el.  

• A nevelő - oktató munkának a személyiség formálásban betöltött két – hagyományos 
értelemben használt – alapfunkciója: az ismeretátadás és a képességfejlesztés 
egymásra épülve, összekapcsolódva, egymást kiegészítve és egyben erősítve jelennek 
meg. Mindezekkel párhuzamosan és velük kölcsönhatásban történik a 
diszharmonikus rendszerek átszervezése és a következményes károsodások 
megelőzése. Ez a komplex megközelítés és tevékenységrendszer eredményezheti a 
tanuló személyiségének egyensúlyát a fejlődés korlátai és lehetőségei között. 
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2.3. Lázár Ervin Program (LEP) 
 

Kormány 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzeti identitás erősítését célzó 
programokról 
 
A Kormány egyetért azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a 
jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint 
Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, 
ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. E kultúrstratégiai célhoz kapcsolódóan 
létrehozza a Lázár Ervin Programot (LEP), amely szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül 
minden, az 1–8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri 
alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei 
hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.  
 
A kiíró EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében 
a lehetséges programelemek körét: 
 
1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása a Pécsi Nemzeti Színházban 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben  

vagy koncerttermekben 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyén a Pécsi Nemzeti Színházban 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása a Fővárosi Nagycirkuszban 

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten 
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3. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 
 

Elméleti alapvetés 
 

A teljes körű egészségfejlesztési programot a nevelési program szerves részét képező 
környezeti és egészségfejlesztési programmal összhangban, a Nat és a tantárgyi 
kerettantervek egyes kapcsolódó tartalmai alapján kell elkészíteni, figyelembe véve, hogy 
annak megvalósítása népegészségügyi, pedagógiai és össztársadalmi cél is.  

 
[20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról] 128.§, 129.§ 

 
A természet nagyszerű műveit s bennük Isten munkáját ámulattal figyelő ember 

csodálatának egyik legméltóbb tárgya a célszerűen felépített emberi test. Ennek gondozása, 
ápolása elengedhetetlen feladat. Belső igényszintre kell emelnünk a tanulókban az 
egészséges és kulturált életmódot. Az ismeretek és információk adásán túl feladatunk, hogy 
fiatalkorban felkészítsük az egyént arra, hogy önálló felnőtt életében képes legyen 
életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, olyan egészséges életvitelt tudjon 
kialakítani, amely meggyőző erővel hat majdani környezetére, családtagjaira. 

Az egészségi állapot társadalmi szintű rosszabbodásának megállításáért az 
egészségügy mellett a köznevelési intézményekre is súlyos felelősség hárul. Az iskolai 
egészségnevelés csak a szereplők (a pedagógusok, a tanulók és a szülők) aktív részvételével, 
iskolai szervezetfejlesztési programmal, szemléletformálással válhat hatékonnyá, így érhető 
el a cél: a felnövekvő generációk életesélyeinek javulása. 

 

3.1. Az egészségfejlesztő iskola 
 

Az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 
folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a 
munka egészséges színtere legyen. 
 
Mi az egészség? 
Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 
lelki, szociális jól-lét állapota. Hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, 
hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a 
legnagyobb esélyt: 
 
1. Ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai és más közösségekhez 

tartozik). 
2. Ha a változó terhelésekhez alkalmazkodni tud. 
3. Ha individuális önállóságát megőrzi. 
4. Ha megteremti az összhangot a lelki és a társadalmi lehetőségek közt. 
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Az egészség, mint érték 

Társadalmi vonatkozásban is alapigazság az egészség érték volta, hiszen a társadalmilag 
fontos célok megvalósításában egészséges emberek tudnak tevékenyen részt vállalni. Hogy 
az egészség érték, az az egyénben akkor tudatosodik igazán, amikor a figyelmeztető, majd 
vészjelzések figyelmen kívül hagyásával hirtelen elveszti azt. Ekkor megindul a küzdelem az 
egészség visszaszerzéséért, melynek végeredménye a befektetett energiáktól független 
bizonytalansági tényezőkkel terhelt. Könnyen belátható mind az egyéni, mind a társadalmi 
egészség vonatkozásában az az evidencia, hogy a legkifizetődőbb befektetés mindkét 
esetben az egészség megőrzése, illetőleg a már ismert veszélyforrások kivédése, a prevenció. 
Ezt a fajta preventív munkát az iskolának fel kell vállalnia, rá kell mutatnunk arra, hogy a 
modern környezet nemcsak pozitív, hanem számos negatív, gátló hatást is gyakorol az egyén 
életére. 
 

Feladataink 

- Az egészséget támogató tárgyi és természeti környezet kialakítása és fenntartása 
intézményünkben. 

- A gyerekek testi és lelki harmóniájának megteremtése annak érdekében, hogy az őket érő 
stressz-hatásokat fel tudják dolgozni. 

- Pedagógusaink támogatása, hogy saját lelki és testi jóllétüket is minél jobban tudják 
biztosítani.  

- A gyermekek oly módon történő nevelése, hogy megtanulják kontrollálni egészség 
állapotukat, és testi és lelki jóllétüket életük későbbi szakaszaiban is képesek legyenek 
megőrizni. 

 
Céljaink   
- Az életkori sajátosságoknak megfelelő korszerű ismeretátadás, melyben a pozitív 

megerősítés szerepel a tiltás helyett. 
- Olyan szellem kialakítása, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra 

ösztönöz. 
- Egészséges életmóddal kapcsolatos értékek közvetítése. 
- Mentálhigiénés neveléssel az önismeret és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése, társas 

kapcsolatok kialakításának elősegítésére. 
- A káros szenvedélyek kialakulásának megakadályozás. 
- Az egészségnevelő munka részeként a testnevelés célja, hogy a rendszeres testmozgás 

beépüljön a tanulók napirendjébe.  
 

Ezáltal tudatosítjuk a gyerekekben, hogy az egészség, mint érték, a hit mellett a 
mindennapi élet erőforrása. A testi jólléten kívül a szellemi épség, az egészséges lelkivilág 
teszi lehetővé a társadalomba, közösségbe való beilleszkedést, elhelyezkedést. 
Az egészséges gyermek testi-lelki fejlődése kiegyensúlyozott, problémáit, kudarcait 
megtanulja leküzdeni, megoldani, kezelni. 
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Az iskolai egészségfejlesztési program hatékonyság kritériumai 
Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű. Ez az alábbiak teljesülését 
jelenti: 

• ha nem szűkül le egyik-másik beavatkozási területre, hanem mindegyik fő egészség-
kockázati tényezőt befolyásolja; 

• ha nem szűkül le egy-egy akció időtartamára, hanem az iskola mindennapi életében 
folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

• ha nem szűkül le egy iskolai közösség valamelyik részére, hanem az 
egészségfejlesztést megvalósító iskola minden tanulója részt vesz benne; 

• ha nem szűkül le a tantestület egyes tagjaira, hanem a teljes tantestület részt vesz 
benne;  

• ha nem szűkül le az iskolán belüli közösségre, hanem bevonja a szülőket és az iskola 
közelében működő, erre alkalmas civil szervezeteket, valamint az iskola társadalmi 
környezetét (pl. fenntartó) is. 

 
A megvalósítás alapvető irányai: 

1. Mindennapi testnevelés megvalósítása  
2. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a 

tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás 
iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.  

3. Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok kimunkálása 

4. Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával 

 
 

3.2. Egészségnevelés  
 
A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs 
formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 
egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 
környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés 
egészség és cselekvésorientált tevékenység 
 

3.2.1. Az intézmény egészségnevelési, egészségfejlesztési programját segítő 
kapcsolatok  

 
Szülők (család) 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 
megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 
iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen 
növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 
 

Szülői munkaközösség 
Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az oktatási 
intézmények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be 
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kell vonni az iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” 
garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai 
program megvalósulását. 
 

Iskolaorvos, háziorvos védőnő 
Intézményünk orvosi rendelővel rendelkezik. 
Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen 
kijelölt orvosa és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző 
kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 
Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el.   

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők  
A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 
segítséget nyújtani.  
 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi 
intézmények, szervezetek  

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 
jelentik a segítő kapcsolatok színterét. Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg 
illetékes intézetei, azon belül is különösen az egészségfejlesztési munkatársak, az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai 
egészségnevelési munkába. 
 

Rendvédelmi szervek  
A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös 
kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, 
közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 
 
 

3.2.2. Az egészségfejlesztés alapelvei 
 
- Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 
- Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az intézmény egészséges környezet 
legyen. 

- Egészséges környezetet, intézményi egészségnevelést és iskolai egészségügyi 
szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 
szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az intézmény személyzetét célzó 
egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 
étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 
támogatást, a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programoknak. 

- Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 
tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 
az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

- Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az intézmény személyzetének, a családoknak, 
valamint a helyi közösségek tagjainak egészségük megőrzését. 
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3.2.3. Az egészségfejlesztés színtere 
 
Az iskola elsődleges fontosságúvá válik az egészségnevelési munkában, mert 
- a tanulók személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan 

fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi 
életideálok, preferenciák kialakításában. 

- a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként fogható 
fel, ilyen értelemben az egészségtámogató magatartásmódok kialakulásának 
folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

 
a)  Minden tanulót egyformán érintő elemek:   

- Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő 
- A pedagógusok, a dolgozók példamutatása 
- Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, 

reggeli elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés stb. 
- Az intézmény által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel 
- Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása 
- Iskolai médiumok „egészség” rovatai 

 
Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 
- Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra, 

egészségtan modul stb. 
- „Egészségnapok- egészséghét” 
 
b)  A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

- Szakkörök  
- Szabadidős játéktevékenység 
- Egészségnevelési akciók  
- Táborok 
- Előadások, kiállítások 
- Rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák, kirándulások 

 
3.2.4. Az egészségfejlesztés területei 

 
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók ösztönzést és tudást 
szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 
felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 
egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 
szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg. 
 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 
intézmény pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. Ezek közé 
tartoznak az alábbiak:  
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 
- az értékek ismerete 
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- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 
- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata 
- a barátság, a párkapcsolatok a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 
- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 
- a tanulás és a tanulás technikái 
- az idővel való gazdálkodás szerepe 
- a rizikóvállalás és határai a szenvedélybetegségek elkerülése 
- a tanulási környezet alakítása 
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 
- a testi higiénia 
- a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 
- személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás) 
 
Ezen témák természetesen az életkori sajátosságokhoz illeszkedve jelennek meg 
évfolyamonként. 
 
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 
életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát 
összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen 
keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely 
az érintettek aktív részvételére épít. 
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 
rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a 
nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű 
bevonásával: 

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termeléshelyi fogyasztás 
összekapcsolásával); 

• mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más 
szakmai elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

• a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 
módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 
(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

• számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 
balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 
(modulszerű) tantárgy hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

 
Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

• Az egészség fogalma. 

• A krónikus beteg egészsége. 

• Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

• A környezet egészsége. 

• Az egészséget befolyásoló tényezők. 

• Szájhigiénia. 

• A jó egészségi állapot megőrzése. 

• A betegség fogalma. 
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• Megelőzhető betegségek. 

• A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

• Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

• Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

• A beteg ember táplálásának sajátosságai. 

• A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

• Az egészséghez szükséges testmozgás. 

• A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

• A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

• Gerincvédelem, gerinckímélet. 

• Balesetek, baleset-megelőzés. 

• A lelki egészség. 

• Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek 

szerepe a másik önértékelésének segítésében. 

• A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

• Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

• A társas kapcsolatok. 

• A nő szerepei. 

• A férfi szerepei. 

• A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

• A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

• A gyermekáldás. 

• A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

• A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

• A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

• Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

• A média egészséget meghatározó szerepe. 

• Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

• Fogyasztóvédelem. 

• Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

• Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

• Iskola-egészségügy igénybevétele. 

• Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

• Otthoni betegápolás. 

 
 



75 
 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 
eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

• a tanulási eredményesség javítása; 

• az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

• a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

• a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

• bűnmegelőzés; 

• a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

• az önismeret és önbizalom javulása; 

• az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; 

• érett, autonóm személyiség kialakulása; 

• a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

• a társadalmi tőke növelése.  
 

3.2.5. Tárgyi feltételek 
 

1. A termek berendezése az egészségügyi szempontokhoz igazodik.  
2. A világítás korszerűsítése szükséges volt néhány tanteremben. 
3. Az osztálytermek rendszeres szellőztetéséről gondoskodunk. 
4. Naponta kétszer biztosít az órarend hosszabb mozgáslehetőséget az udvaron. 

 

3.2.6. Személyi feltételek 
 

1. osztályfőnökök 
2. szaktanárok 
3. egészségfejlesztő-mentálhigiénikus 
4. gyermekvédelmi felelős 
5. iskolaorvos 
6. védőnő 
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3.3. Az egészségprogram iskolai, tantárgyi beépülése   
 

Az egészségnevelési tervben prioritást kap a környezet és egészség, mint egységes 
szemléletmód, a lelki egészség, a betegségmegelőzés és a mindennapos testedzés. 
 

1.-4. évfolyam 
Mivel alsó tagozatban nincs osztályfőnöki óránk, ezért az életmódhoz, életvezetéshez 
kapcsolódó ismeretek, készségek és jártasságok nagyrészt a környezetismeret és 
magyar nyelv –és irodalom tantárgyakba épül be. Kiemelten fejlesztendő terület a 
kommunikációs készség, kooperációs technikák, csoport munka, projektmunka. 

5.-8. évfolyam 
Az osztályfőnöki, természetismeret és biológia órák keretén belül történik az 
egészségfejlesztési és életmód programok tantárgyi megvalósítása. 

 

3.4. Tanórán kívüli foglalkozások 
 

- Délutáni foglalkozások 
A tanórai programokat kiegészítve, illetve szabadidős foglalkozásokon végeznek 
egészségvédő munkát. A napközi/tanulószoba kiváló helye a játékoknak és játékos 
gyakorlatoknak. 

- Sportprogramok 
-    Nyári tábor 

Az egészségnevelés egy része és színtere az iskolai nyári tábor is. Minden évben más-más 
tájegység nevezetességeit és természeti szépségeit nézzük meg. Gyalogtúráinkat 
kerékpáros túrával is bővítjük. A táborban is különösen ügyelünk a helyes táplálkozásra. 

Iskolai szintű sportfoglalkozásokat minden tanévben az igényeket és a lehetőségeket 
mérlegelve szervezzük. 
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4.        A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség 
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az 
evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 
(Kat.Isk. 34.) 

A közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van feladatuk, hanem az 
intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, a segítő szervezetek vezetőinek, 
hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolataikkal példaként 
állnak a diákok előtt. 

A közösségfejlesztés célja: Isten Igéjére épített keresztény közösség létrehozása. 
A közösségfejlesztésnek élményközpontúnak kell lenni. Az összetartozás élményét a 

szeretet, egymás elfogadása – olyannak, amilyen - motiválja. A közösségalkotást tudatosan 
irányítani kell, de nem szabad „erőszakot” alkalmazni. 

A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. 
Az igazi nevelőközösség a legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális 
értékek hordozója, közvetítője amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség 
tagjának egyéni sajátosságait. A közösségi nevelés területei a család, intézmény és az azokon 
kívüli közösségek. 
 
Közösségfejlesztési feladatok:  

• Tanórai: az osztály- vagy csoportközösség tagjait a közösségi érdek, a közös cél, a közös 
értékrend és a tudat tartja össze, mert ezeknek érdekében hajlandó a cél- és értékrend 
elfogadására és az ennek megfelelő viselkedésre, munkálkodásra. A nevelőnek e cél 
megvalósításához több esztendős kitartó, állhatatos és türelmes munkára van szüksége 
(a tanulás támogatására, segítségadás, ellenőrzés, példamutatás, folyamatosság, 
változatos munkaformák- kiemelt szerepet kapnak a kooperatív csoportmunkák). 
Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a 
tanulmányi és a munkaerkölcs erősítésével. Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a 
közvetlen tapasztalatszerzést. 

• Tanórán kívüli foglalkozások: a kötetlenebb tevékenységi formák és a közösen átélt 
szabadfoglalkozások érzelemmel teli élménnyel. A tanulókat egymás segítésére neveli, 
átgondolt tervezésére, a társas együttélés alapvető szabályainak elsajátítására, a 
különleges gondozást igénylők (fogyatékos) segítésére, a másság elfogadására, a 
közösségi magatartás erősítésére, a szabályok elfogadására és betartására, a természet 
és a környezet iránti felelősség érzésére (napközi, szakkörök, sportkörök, 
lelkigyakorlatok). A diákönkormányzati munka: a tanulók önirányító, önszervező 
közösségei saját fejlettségüknek megfelelően segítő tanár támogatásával önállóan 
intézik saját ügyeiket. Célirányos tevékenységükhöz szervezettségre van szükségük. 
Demokratikus úton hozzák életre szerveiket, tisztségviselőiket. Feladatuk olyan közös és 
konkrét célok kijelölése, amelyek összhangban vannak az egyéni érdekekkel. Olyan 
tevékenységeket szerveznek, amelyek értékes élményekkel fejlesztik a közösséget. A 
régi mellett új hagyományokat teremtenek és a közösség iránti felelősség érzetét 
növelik. 
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• Szabadidős tevékenységek: olyan örömet adó munkaformák köré szervezett 
foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni 
problémáihoz és hatásuk nemcsak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az 
intézmény más területeire is. A tevékenységi formák kialakításában törekedni kell az 
élményekre épülő problémamegoldást fejlesztő módszerekre. A tevékenységi formákat 
hassa át a kölcsönösség, az egyéni képességekre való építés, a mások iránti szeretet, 
érdeklődés, részvét, megértés, türelem és ösztönözzön tartós aktivitásra. Az intézmény 
jellegét, a katolikus szemlélet tényleges megélését, a katolikus közösség létrehozását, 
formálását a tudatos szabadidős tevékenységszervezéssel lehet elérni (pl. ökumenikus 
rendezvények, kirándulások, táborozások).  

 
A pedagógus építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, egyházi 
személyiségekkel, külső szakemberekkel. Mind a négy terület céljai abban megegyeznek, 
hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak az egyén közösségi magatartásának 
kialakításához, véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, a közösségi 
szokások, az etikai értékrend és a másság elfogadásához, az együttérző magatartás 
kialakulásához és a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének elősegítése a közösségfejlesztés 
eszközeivel 

 
Az iskolában eltöltött idő megnövekedésével sokoldalú lehetőség nyílik a közösségalakító 
minták megismertetésére, az emberi kapcsolatok gazdagságának és az egymáshoz tartozás 
örömének megtapasztaltatására. A kudarcélmények, az elfogadottság és a sikerek hiánya 
miatt a tanulók közösségi nevelése, közös élményhez juttatása kiemelt fontosságú. 
Jelentős szerepet kap az együttműködés, alkalmazkodás, önellátás, önkifejezés, pozitív 
önértékelés képességének fejlesztése. Ezzel párhuzamosan olyan tevékenységi formák 
alkalmazása is jelen van, amelyek elősegítik a tanulók későbbi eredményes társadalmi 
beilleszkedését. Fejlesztik a testi, lelki, szellemi egészséget, akaratot, jellemet, cselekvési 
képességet, erkölcsi arculatot, művelt, kulturált magatartást. 
 
Az együttnevelés koncepciója 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját az alábbi tényezők biztosítják: 
 
- Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felkészítése 

a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 
- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 
alkalmazása.  

- A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 
egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi - 
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítástanulást segítő speciális eszközök 
alkalmazását. 
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5.  A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI 
MUNKA TARTALMA ÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 
 

5.1. Elvárások a pedagógusoktól 
 
 A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Üdvösségre nevelünk. Minden 
más ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel, 
önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársait szerető emberekké 
váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. 
 A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, 
amelynek segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a 
reá bízottakat. 
 Nyitott kell, hogy legyen minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-
oktató munkájába. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra 
szépségeiben, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy 
önfegyelmet és önismeretet igényel.  
 A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. 
Meg kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és 
melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell! Ezt a 
munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 
elvégezni. 
 A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, ami 
értéktelen, ami az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel, 
ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt, ami Isten helyett valami pótszert akar 
nyújtani az embernek. Mindezt úgy kell, hogy tegye, hogy igazodjon a gyerekek jogos 
igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon. 
 A nevelő élete összhangban kell, hogy álljon az általa és az intézmény által képviselt 
értékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát 
végezzen. Ígéreteit megtartsa a diákok és a kollégák felé is. Konfliktusait emberi módon 
kezelje. Tudjon bocsánatot kérni és megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a 
munkát csak magasan kvalifikált, hitükben képzett, a gyerekeket szerető és értő 
pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban kell, hogy 
legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hiteltelen 
tanúságtétel. 
 Intézményünkben minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus 
voltát, nem dolgozik a katolikus nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény 
tanítást, és munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az egyházra és 
tanítására, egyházi személyre, vagy megnyilvánulásaira, hiszen ez a diákokban meghasonlást 
idézhet elő. Az intézmény katolikus volta, jó hírneve csak ebben az esetben biztosítható. 
 A keresztény szellem, a tanúságtétel, az intézmény lelki élete szervezése 
szempontjából elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógusunk legyen a tanári 
karban. A fejlődés előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti 
azonban azt, hogy az egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat 
nevelőiktől, ha azok a világ sokszínűségét tudják képviselni. 
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 Az intézmény vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok 
kiválasztása. Minden új tanár először egyéves szerződéssel alkalmazható, amelyet a felek 
kölcsönös megelégedése esetén lehet véglegesíteni. 
 Az intézmény a pedagógusokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre 
küldi előre meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat, 
zarándokutakat szervez, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, 
örömmel és megfelelő felszereltséggel magas szakmai színvonalon dolgozhassanak. 

Az önértékelési szabályzatban foglaltak alapján részt vesz az ellenőrzésben, 
értékelésben a meghatározott szempontok és elvárások szerint. 
 
 

5.2.  Az osztályfőnök feladata  
 
A ciszterci osztályfőnök: 
„Szeretet fűzze össze őket, egymással és tanítványaikkal, legyenek telve apostoli szellemmel, hogy 
életükkel és tanításukkal tegyenek tanúbizonyságot Krisztusról, az egyetlen mesterről. Különösen a 
szülőkkel működjenek együtt. (..) Növendékeiket serkentsék öntevékenységre.”  

(Vatikáni Zsinat: GEM8.) 

 
- A keresztény pedagógia és az intézmény elvei és gyakorlata szerint neveli  tanítványait. 

Célzatosan összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, 
hogy osztálya jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványai 
családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, melynek 
érdekében ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, 
azokkal mélyen azonosulva, formálják személyiségüket, segítik önismeretük, 
hivatástudatuk fejlődését.  

- Keresi a szegényebb tanulókon való segítés módjait, gondoskodik a hivalkodó öltözködés, 
viselkedés elkerüléséről.  

- Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 
lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételével). 

- Koordinálja és segíti az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat.  
- Gondot fordít arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy 

napon kettőnél több átfogó, témazáró, számonkérő dolgozatot ne írjon az osztály.  
- Szükség esetén tanácskozást hív össze az osztályukban tanító pedagógusok számára.  
- Gondot fordít arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a 

tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból.  
- Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére.  
- A házirend "Tanulók büntetése" című melléklete szerinti fegyelmező intézkedéseket 

szükség esetén meghozza.  
- Engedélyt adhat egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására. Saját hatáskörében – 

indokolt esetben – évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a 
gyerekek hiányzásait a bemutatott orvosi vagy szülői igazolások alapján. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Szabadidős, kulturális programokon tanulói kíséretet lát el.  
- Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szervez. 
- Gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről. 



81 
 

- Évente legalább két szülői értekezletet tart, szoros kapcsolatot tart fenn az osztály szülői 
munkaközösségével, az ellenőrző könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a 
tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

- Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készít. (felső tagozaton) 
- Elvégzi az osztállyal kapcsolatos ügyviteli teendőket /anyakönyv, törzskönyv, 

osztálynapló precíz vezetése, statisztikai adatok szolgáltatása, a továbbtanulással 
kapcsolatos teendők, tanulmányi bizonylatok, bizonyítvány/.  

- Az igazgató bíz meg vallását gyakorló, életével példaadó pedagógust osztályfőnöki 
feladattal, aki munkáját az igazgatóhelyettes és (a lelki nevelés terén) a spirituális 
segítségével végzi. 

- Az osztályfőnök kiemelkedő fontosságú feladatot lát el, ezért lehetőleg végig vezesse 
osztályát. Ő az, aki az iskolavezetést és a tantestületet képviseli az osztályközösségben, 
az iskola nevelési és oktatási tervét az osztályában tanító pedagógusokkal kapcsolatot 
tartva összehangolja. Ugyanakkor osztálya gondjait, terveit, javaslatait ő terjeszti az 
iskolavezetés elé. 

- Az osztályfőnök törekedjék arra, hogy mielőbb megismerje tanítványai jellemét, családi 
hátterét. Mindenképpen keresse fel azokat a tanítványait, akik akár szociális, akár családi 
válsághelyzetben élnek, illetve kérje a gyermekvédelmi felelős segítségét. 

- Az osztályfőnöknek tudnia kell tanítványai tanórán kívüli rendszeres iskolai elfoglaltságairól.  
- Az első osztályfőnöki órákon ismertesse meg tanítványaival a Házirendet, az iskola történetét 

és hagyományait, a fenntartó Ciszterci Rendet.  
- Fontos feladata az osztályfőnöknek, hogy nevelő-oktató munkájához osztályfőnöki 

tanmenetet készítsen, s ennek keretében megtanítsa diákjait a tanulás módszereire, a helyes 
időbeosztásra, a szellemi és testi felüdülés, a sport és pihenés (alvás) szükséges arányaira. Az 
osztályfőnöki tanmenetben szerepeljen Pécs kétezer éves történelmi és kulturális értékeinek 
bemutatása.  

- Kiemelten figyeljen azokra, akik képességeiken alul teljesítenek. Ennek többféle oka lehet: 
gyengébb általános iskolából került ide a tanuló, személyes vagy családi válságok, egészségi 
okok, stb. Ezeket derítse fel és segítsen kiküszöbölni őket, személyes beszélgetéssel tegyen 
javaslatot a szervezett korrepetálásra, vagy egyéb segítség igénybevételére. 

- Együttérző lelkülettel figyeljen a hátrányos helyzetben lévő, szükséget szenvedő tanulókra. 
Igyekezzék számukra szociális segélyt, tankönyv- és étkezési segélyt biztosítani. 

- Kísérje figyelemmel tanítványai tanulmányi eredményeit, fegyelmi ügyeit. Végezze el a 
hiányzások igazolását, ezekről szükség esetén tájékoztassa a szülőket. Ellenőrizze, hogy 
diákjai aláíratták-e szüleikkel a beírt üzeneteket, osztályzatokat. 

- Az osztályfőnök minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, minősítő javaslatát az 
osztályozó konferencia elé terjeszti.  

- Alakítsa ki osztályában az iskola szellemiségének megfelelő viselkedéskultúrát.  
- Az osztályfőnöknek részt kell vennie osztálya kötelező vallási programjain. 
- Ügyeljen osztályterme ízléses dekorálására. Legyen tantermében kereszt, magyar nemzeti- 

és intézménycímer. 
- Az osztályfőnök segíti tanítványai pályaválasztásra való felkészülését (felső tagozaton).  
- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a 

kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét.  
- Együttműködik az osztály DÖK-képviselőivel, segíti a tanulóközösség kialakulását 
- Az osztályfőnök munkáját az osztályfőnök-helyettes segíti, aki hosszabb távolléte alatt teljes 

jogkörrel helyettesíti az osztályfőnököt. 
- Az osztályfőnöki munkáért pótlék jár. 
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6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 
 

Elméleti alapvetés 
 
E fejezetben kell lefektetni a bármilyen alapos okból speciális nevelési – így szocializációját, a 
tantárgyi tartalmak elsajátítását, a készségek és képességek fejlesztését tekintve a többségi 
környezethez tartozókétól eltérő – szükségletű tanulók fejlesztésére, felzárkóztatására 
vonatkozó pedagógiai elveket, módszereket, eljárásokat.             
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermek meghatározása az ágazati kerettörvényben 
 

4. § 12. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 
b) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 
c) veszélyeztetett tanuló, 
 
23. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
 
2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 
nevelési igényűnek,   
 
13. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú 
kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség, 
 
37. lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, akinek az adott tanévben a 
tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi 
átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, 
rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé, 
[2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről] 
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6. 1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyéni fejlesztése és fejlődésük 
segítése  

   
6.1.1. Különleges bánásmódot igénylő tanulók 

 
A ránk bízott gyermekek előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, 

készségek terén mutatkoznak jelentős – a lemaradók számára speciális segítség nélkül 
leküzdhetetlen hátrányt jelentő – különbségek, hanem a katolikus vallás szertartásainak, a 
vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében, a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az 
udvariassági szabályok ismeretében, személyi higiénia terén stb. Az esélyegyenlőtlenség 
csökkentése fontos, Istentől adott feladatunk, amely speciális felzárkóztató programokkal, 
személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 
 Különös törődésben kell részesítenünk azokat az érzelemszegény gyermekeket, akiket 
csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 
 A felzárkóztatás komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatokat 
kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 
helyes viselkedésre, önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli 
felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás 
megtervezését, szervezését és kivitelezését. 
 A „tanulási kudarcnak kitett tanulók” csoportja gyakran jelent olyan, nevelési 
problémát adó gyermekeket, akiknek nem a szellemi képességeivel vagy az 
előképzettségével kapcsolatban tárhatók föl komoly hiányosságok, hanem inkább lelki-
szociális területen mutatnak lemaradást. Ebben az esetben a „felzárkóztatás” legfőbb 
eszközei a személyre (családra!) szabott törődés, a célzott személyes példaadás és 
mindemellett az imádság. Általában sem hagyhatjuk ki a katolikus nevelés eszköztárából a 
imát, de az érzelmi-lelki-szociális törődést igénylő gyermekek esetében ez is fontos 
eszközünk lehet. 
 Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a 
korábban lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú 
differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 
E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, az egyéni és/vagy 
kiscsoportos fejlesztés. 
 A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok 
dominanciája jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és 
emlékezetet igényel. A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban 
befolyásolja. A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a 
beszéd és a mozgás megfelelő fejlesztése. 
 
A felzárkóztatás alapvető módjai összefoglalva: 

• az érintett tanulók folyamatos, fokozott ellenőrzése,  
• egyéni motiválás,  
• differenciált segítségnyújtás (1-3 tanuló részére szervezett foglalkozások),  
• tanulási technikák megismertetése a tanulóval, ezek minél szélesebb körű 

alkalmazása,  
• sikerélmény biztosítása,  
• a súlyos problémákkal küzdő tanulók szakemberhez irányítása,  
• továbbtanulás segítése, irányítása,  
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   6.1.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulók 
 
A beiskolázásról 
A beiskolázás közös felelősség. Arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók 
speciális (szegregált) oktatás, vagy a többségi iskolában megvalósítható (integrált) oktatás, 
nevelés körülményei között kezdik meg tanulmányaikat, a szülő, a szakértői és rehabilitációs 
bizottság, és a speciális iskola, illetve a lakóhely szerinti iskola igazgatója dönt. A szakértői 
bizottságok az arra alkalmas személyiségű gyerekek számára alapvetően nem szegregált 
iskolákat, hanem gondos mérlegeléssel az együttnevelést vállaló többségi iskolákat jelölik ki. 
A törvény rendelkezése szerint a szülőt megilleti az iskolaválasztás joga. Amennyiben úgy 
dönt, hogy integráltan szeretné iskolába járatni gyermekét, akkor a szakértői bizottság 
javaslatára a lakóhely szerinti önkormányzattal, (jegyzővel) történt egyeztetést követően 
kialakított intézményi lista alapján választ gyermeke sajátos nevelési igényeinek megfelelő 
intézményt.  
 
Szakértői bizottságok  
A szakértői bizottságok beiskolázással kapcsolatos szerepén túl időszakos kontroll 
vizsgálatokat is végez. Szakértői vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével és 
jelenlétében történik. A tanulási képességet vizsgáló, vagy az országos szakértői és 
rehabilitációs bizottságok a vizsgálat alapján szakvéleményt készítenek. A szakvélemény 
javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az 
ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó, igénybe vehető pedagógiai 
szakszolgálatra. Szükséges esetben rendelkezhet a tantárgyi felmentéstől, eszközellátásról is.  
 
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szervezett, törvényi és 
intézményes segítés széleskörű. Több törvény különleges juttatásokat biztosít 
megsegítésükre, így kedvezményes az élelmezésük, ingyenes számukra a tankönyvellátás.  
A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokat szintén több, szociális kedvezmény és 
juttatás illeti meg (felemelt családi pótlék, útiköltség térítés, meghosszabbított GYES stb.).  
 
A befogadás felelőssége  
Az integrált sajátos nevelési igényű tanulót a társadalmi integrálódás felé vezetni.  
A befogadás döntésével az intézményvezető és a tantestület felelősséget vállal.  
Az együttnevelés vállalása jelentős önfejlődést gerjeszt az ép gyerekek közösségében és a 
pedagógusközösségben is, amelynek eredménye, hogy az integráció vállalása véletlenszerű 
próbálkozásból tudatosan választott úttá válik, a fogyatékos gyermek sajátos nevelési 
igényével egy idő után egyáltalán nem lóg ki a sorból.  
A sajátos nevelési igényű tanulók számára hatalmas húzóerőt jelent, ha egy osztályba 
járhatnak testi, érzékszervi és intellektus tekintetében egészséges társakkal.  
Az ép tanulók az együttnevelődés során egész életükre kiható, meghatározó humán és 
erkölcsi értékek és viszonylatok kifejlődésével, elfogadásával és felértékelésével 
gazdagodnak. Minél kisebb életkorban találkozik az egészséges gyermek sérülttel, annál 
könnyebben alkalmazkodik a helyzethez. Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia, és 
észrevétlenül épül ki bennük a segítőkészség. 
 
 
 



85 
 

Az integráció sikerességét jelző tényezők 
1. A szülő részéről:  
- elfogadó magatartás  
- reális helyzetértékelés  
- tájékozottság a gyermek fogyatékosságával kapcsolatosan (ismerje gyermek e 

személyiségét, állapotát, a szükséges beavatkozásokat, kezeléseket)  
- fegyelmezettség (kezelés, veszélyeztetettséggel kapcsolatban és nevelési kérdésekben)  
- együttműködési készség a pedagógusokkal, szakorvossal. 
2. A pedagógusok részéről: 
- empatikus hozzáállás  
- speciális pedagógiai felkészültség  
- innovatív készség  
- plusz munka vállalása  
- gyermek- és szakmaszeretet. 
3. Mit tehet a befogadó iskola a sikeres integrációért? 

• Az integráció törvényi feltételeinek megvalósítása (alapító okirat, nyilvántartás).  

• A tanulók különleges igényének figyelembevétele a törvény-adta jogok 
érvényesítésével. 

• HPP-ben megjelentetés: a habilitációs, rehabilitációs szempontok érvényesítése 
(órakeret, szakember biztosítása differenciált fejlesztés és követelménytámasztás 
stb.). 

• A tárgyi feltételek megteremtése: taneszközök biztosítása, speciális segédeszközök. 

• A személyi feltételek biztosítása:  
az érintett pedagógusok továbbképzésének lehetővé tétele,  
gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása,  
az integrált tanuló segítésére ún. „mentor” megbízása,  
az integrált nevelés-oktatásban résztvevő pedagógusok erkölcsi és anyagi 

megbecsülését kifejező, ösztönző jutalmazási és bérezési rendszer kialakítása.  

• A tantestületben és a dolgozók körében elfogadó légkör teremtése.  
 
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 

 
Az Irányelv célja 
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 
szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 
gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 
– a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl,  
– a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg,  
– az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez,  
– ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki,  
– a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé. 
 
Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 
– a kerettantervi tartalmak és követelmények módosítási lehetőségeit, 
– a tartalmak kijelölésekor egyes területek elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új 

területek bevonásának lehetőségeit, 
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– a sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területeit, 
– a nevelés, az oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása  
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 
szociális tulajdonságegyüttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 
képezhetőségének jellegzetes különbségeit fejezi ki.  
A sajátos nevelési igény kifejezi  
a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását,  
b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségét.  
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 
alkalmazását teszi szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő közoktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú 
habilitációs/rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény 
dokumentumai tartalmaznak.  

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan teammunkában kialakított és 
szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes 
gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, 
módszerek, terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
a) A hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, javítása, újak kialakítása. 
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 
a) A sajátos nevelési igényű tanuló  

− életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

− képességei, kialakult készségei, 

− kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 
b) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel. 
 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a közoktatási 
törvény foglalja össze. A törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 
általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos 
nevelési igényű tanulók számára, mint pl.: 
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– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 
– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 
Az intézményben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás  
 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált - oktatásuk. 
Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvételt és 
védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt 
haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják. 

− Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének sikeres 
felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

– Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken érvényesül a 
habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a sérülés specifikus módszertani eljárások 
alkalmazása.  

– A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” 
alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, 
az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

– A tevékenység olyan nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, amely lehetővé 
teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként 
egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális 
eszközök alkalmazását.  

– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, 
empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 
pedagógus, aki 
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 
b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 
alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 
javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 
teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott 
szükséglethez igazodó módszereket megválasztja; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező – 
gyógypedagógiai tanár/terapeuta az együttműködés során 
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 
megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 
kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 
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d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 
alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 
javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a 
tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 
egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, 
ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 
 
   6.1.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

 
A) A TANULÁSI, BEILLESZKEDÉSI ÉS MAGATARTÁSI ZAVAROKKAL ÖSSZEFÜGGŐ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
 
A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 
felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 
javítják. 
 
A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 
- mozgás (nagy- és finommozgás), 
- testséma, 
- téri orientáció, 
- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 
 A fejlesztésbe bekerülők köre  
 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 
tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A Nevelési Tanácsadó, és a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs 
bizottságok (továbbiakban: szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján 
részképesség zavarokkal, tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló 
magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 
tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 
(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés stb.). 
 

A) 1. Szervezeti formái 
- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 
- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 
  a szakvéleményben, illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 
 
A) 2. A fejlesztés célja 
Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 
Idegrendszer fejlődésének biztosítása 
Mozgásfejlődés 
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Érzelmi élet fejlődése 
Beszéd fejlődése 
Érzékszervek fejlődése 
Prevenció, reedukáció 

Részképesség zavarok megszüntetése 
Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 
Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

Ismeretek bővítése 
Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 
 

A) 3. A fejlesztés elmélete és módszertana 
A tanulási alkalmasság megítéléséhez szükséges pszichikus funkciók: 

- pontos és differenciált vizuális észlelés 
- forma, méret, szín pontos felfogása 
- összetartozó részek értelmes egészként való észlelése (Gestalt-látás). 
- megadott formák–színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetből (figura, háttér 

észlelése) 
- adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése 
- vizuális információk téri elrendezése 
- vizuális információk sorba rendezése, szekventálása 
- a hallott (auditív) információk pontos észlelése, megkülönböztetése – adott hangok kiemelése 
- adott hangok helyes egymásutániságának felismerése, hangcsoportok egységbe 

foglalása 
- összerendezett, koordinált mozgás, szem-kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása 
- a látott-hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása 

(a keresztcsatornák együttműködése) 
- rövid idejű vizuális-verbális memória 
- szándékos figyelem - kb. 10 perces figyelemkoncentráció 

 
A) 4. Ütemterv az egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez 
Szeptember: szintfelmérések; csoportalakítások; egyéni fejlesztési tervek kidolgozása; a 
kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata, havonkénti nyomon követéssel 
az egész tanév folyamán.     
Szeptembertől januárig: egyéni és csoportos fejlesztések 
Január: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 
Februártól májusig: egyéni és csoportos fejlesztések 
Június: értékelések, tájékoztatás a szülők felé 
 
A) 5. Módszerek 
Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó, lehetőség szerint játékos, az érzelmi motivációra 
építve kerülnek kialakításra. 
Kidolgozott fejlesztő programok 

Tervezett szenzomotoros tréning 
Tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban 

Egyéb fejlesztő terápiák 
Érzékszervek működésének fejlesztése 
Érzelmi intelligencia 
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Beszédfejlesztés 
Mozgás, illetve idegrendszer fejlesztő tornák 

Számolás, írás, olvasás zavarok kezelése 
Viselkedés korrekciós módszerek 
Figyelem fejlesztő gyakorlatok  
Kommunikációs készség fejlesztése 
Családpedagógiai módszerek  
Tanulást segítő programok 
Informatika és audiovizuális technika alkalmazása 
Relaxációs módszerek 
 
A) 6. A fejlesztés fő területei 
Nagymozgások 

- kúszás, mászás, járás, futás, ugrások, dobás, szökellések, önazonosság, testfogalom, 
testséma, testi egészség. 

Szenzomotoros integráció (érző-érzékelő idegi szabályozás összhangja) 
- egyensúly, ritmus, téri- és idői tájékozódás, reakcióidő növelése, taktilis érzékelés, 

téri orientáció, oldaliság 
Perceptuomotoros készség (érzékelő-észlelő mozgások) 

- a halláshoz és a látáshoz kapcsolódó érzékelő-észlelő mozgásfejlesztések, hallási  
diszkrimináció, hang-szó-szöveg összefüggése, szerialitás, vizuális diszkrimináció,  
szemmozgás koordináció, alak-háttér megkülönböztetése, vizuális emlékezet,  
finommozgások vizuomotoros koordinációja, térbeli formaészlelés, azonosságok– 
különbözőségek meglátása, vizuomotoros integráció. 

Személyiségfejlesztés 
A foglalkozások légköre, az életkori sajátosságok figyelembevétele, a játékosság mind 
hozzájárulnak a jótékony cserehatáshoz mely végső soron a pszichomotoros és a motoros-
pszichés kiegyensúlyozott fejlődést eredményezi. 
A személyiség fejlesztésekor fontos figyelembe venni a fejlesztőpedagógus személyiségét is. 
 
A) 7. Pszichomotoros fejlesztés részterületei 
 
Téri–idői tájékozódás  
A testséma és a téri tájékozódás két olyan terület, amelyek a fejlesztés folyamán 
szétválaszthatatlanok egymástól. Elméletben a pontos meghatározás és megértés érdekében 
szétbonthatók, de a gyakorlatban már csak a térben való elmozdulás, hely-helyzetváltoztatás 
miatt is összekapcsolódnak. Inkább hangsúlyeltolódásról beszélhetünk az egyik vagy másik 
terület javára. Ha rangsorolni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a testséma 
részképességeink egyik alappillére, amelyre a téri tájékozódás épül. Részképességeink 
mereven nem választhatók el egymástól, az egyik megléte szükséges a másik fejlődéséhez. 
Egy hierarchikus rendszerben épülnek egymásra, és egyénekre jellemző sajátos mintázatot 
alkotnak. 
 
Testséma 
Ezen terület alapja a testkép kialakulása, a test testrészeinek megismerése. A gyermekeknek 
meg kell ismerniük saját testük felépítését, meg kell tapasztalniuk testrészeik létét, 
kiterjedését, és természetesen meg is kell tudniuk nevezni azokat. Fel kell velük fedeztetni 
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testüket, annak azonosságait és különbözőségeit, és mindezekkel együtt elfogadtatni velük. 
A testről alkotott kép kialakítása a mozgásban fejeződik ki, csakis mozgással együtt 
tapasztalható meg. Először a főbb testrészeket kell megismerni, megnevezni, majd ezt 
követik a testrészek részei. A folyamat része a szimmetria fokozatos tudatosítása is. A 
fejlesztés legfontosabb eszköze a tükör, melyben a gyermekek látják magukat, másokat, 
ténylegesen szembesülnek saját – és mások – testének tulajdonságaival. (méret, alkat, 
színek). A gyakorlati munka során nem csak a testrészeik helyét, nevét, kiterjedését tanulják 
meg, hanem azok funkcióját, mozgathatóságát is. Ez már a testfogalom tudatosítását segíti 
elő. Fontos a testrészek többféle módon történő érzékeltetése, ennek megfelelően a jobb-
bal színnel, szalaggal történő jelölése, jobb-bal fogalmának fokozatos kialakítása. Kezdetben 
elég csak érzékeltetni a két oldal létét (jobb=bemutatkozós kezünk, bal=dobogó szívünk), a 
megnevezés később is ráér. 
 
Téri tájékozódás 
A saját test pontos ismerete, viszonyítása ad segítséget a térben való eligazodáshoz. A 
gyermekek önmagukhoz viszonyítva lesznek képesek meghatározni a környezetükben lévő 
tárgyak elhelyezkedését, később pedig a dolgok helyét egymáshoz viszonyítva is meg kell 
tudniuk határozni. A testsémához tartozó ismereteket a mozgás rendszerén belül sajátítják 
el, hiszen e tevékenységi forma áll legközelebb fejlettségi szintjükhöz. Mozgás közben van 
lehetőségük arra, hogy megtapasztalják a térirányok elhelyezkedését, majd később a térben 
való elmozdulások neveit (előre, hátra, oldalra, mellette, mögötte, alatta, fölötte). Ezeket a 
tapasztalatokat nehéz megfogalmazni, nem mindig tudjuk számukra megfelelően szavakba 
önteni. Kezdetben el kell fogadnunk azt, hogy a térben el tudnak igazodni, értik a 
térirányokat jelölő szavak jelentését. Az önálló meghatározás, megnevezés elég lesz később 
is. Minden, ami állandóan változik nehezebben felfogható, de ha nap mint nap tapasztalják a 
folyamatos változásban rejlő állandóságokat, akkor hamarabb bevésődik. A mozgás az, 
melynek elemei megismételhetők, követhetők, és térben nemcsak láthatók, hanem 
tapasztalhatók, kivitelezhetők is. Ugyanakkor a mozgás már önmagában véve is egy 
örömforrás a gyermekek számára. 
 
Idői tájékozódás 
Az idői relációk, összefüggések megértése talán a legnehezebb a gyermekek számára. Míg a 
mozgás kivitelezhető, érezhető, látható, addig az időben való tájékozódás megfoghatatlan 
számukra. Segítő tényező, ha mindent valamilyen eseményhez, cselekvéshez, tevékeny-
séghez kötünk.  
 
Lateralitás (oldaliság)  
Szem-kéz-láb dominancia (egyik vagy másik oldal hangsúlyozottsága). 
A gyermekek születésüket követően már elkezdenek mozogni, és ehhez kapcsolódva kezd 
kirajzolódni a mozgásközpont helye az agyban. Az emberiség nagyobb százalékára az agy 
baloldali féltekéjének domináns szerepe a jellemző, ami eredményezi – ha semmilyen zavaró 
tényező nem befolyásolja – a jobb oldali szem-kéz-láb dominanciát. A lateralitás kialakulása 
egy igen hosszú folyamat, mely a kisgyermekkor, óvodáskor egészét felöleli. Fejlődésének 
alapja egy megfelelő mozgás- és érzékszervi fejlődés, mely folyamat végkifejletének 
tekinthető a dominancia kialakulása. 
A testséma fejlesztésének nagy szerepe van az oldaliság alakulásában. A páros testrészek 
felfedeztetésével, érzékeltetésével, megérintésével alakul ki tudatukban a két oldal léte. A 
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gyakorlati munka során fontos az állandó szóbeli megerősítés arra vonatkozólag, hogy 
ezekből kettő van. (Pl.: Érintsd meg az egyik térded! Most érintsd meg a másik térded is!) Az 
ilyen típusú gyakorlatok során szerzett tapasztalatok sokaságából alakul ki az oldalak 
elkülönülése, azok megnevezése, megkülönböztetése; a tér irányokra történő felosztása, 
ennek eredményeként pedig a lateralitás. 
A kezesség megállapítása nem minden esetben egyszerű. Pontos megfigyeléseket kell 
végezni a gyermekek tevékenységeit vizsgálva. Azoknál a feladatoknál, ahol a két kéz közös 
munkájára van szükség (pl.: gyümölcsszeletelés), egyértelműen nem dönthető el. A 
nehezebb feladatok kivitelezését általában a domináns kéz végzi (pl.: tárgyak 
egyensúlyozása, guruló tárgyak megfogása). Tapasztalható a vegyes kezűség problémája is, 
amikor a gyermek egyik keze sem domináns, hol az egyiket, hol a másikat használja. 
Találkozhatunk, olyan esetekkel is, amikor a kezességhez nem azonos szem-láb dominancia 
párosul (pl.: jobb kezességhez bal láb használat társul). 
A fejlesztő munkát a nagymozgások területénél érdemes kezdeni, összekapcsolva a test-
séma- és téri tájékozódás alakításával. Hiszen, ahogyan az előzőekben említésre került, az 
oldaliság kialakulásának talaja a testséma (páros testrészek), ami szorosan összekapcsolódik 
a téri tájékozódás fejlődésével a mozgás keretén belül. 
 
Mozgásfejlesztés 
A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája, mondhatnánk lételeme. A 
mozgásos tevékenység az alapja egészséges fejlődésüknek. Fejlesztő hatással bír egész 
énjükre, szellemi és fizikai állapotukra egyaránt. Kedvezően befolyásolja 
személyiségfejlődésüket, ugyanakkor a környezet által közvetített információk nagy részét 
mozgásos tevékenységek által szerzik meg. A mozgás fejleszti a gyermekek testsémáját, téri 
tájékozódását, egyensúlyérzékét, a test összerendezett (koordinált) mozgását, 
állóképességét, izomrendszerét, testi erejét. 
Sok más fejlesztési területtel összekapcsolódik, jelen esetben mondhatjuk, hogy a fejlesztő 
munka alapja. A mozgásfejlesztés egyik fontos szabálya a fokozatosság elvének 
érvényesítése, a nagymozgásoktól haladva a finommozgások felé. Csak akkor szabad a 
következő, nehezebb gyakorlatot végeztetni, ha az előzőt teljes biztonsággal kivitelezni tudja 
a gyermek. A másik fontos követelmény a többszöri helyes bemutatás a fejlesztő személy 
részéről, ugyanakkor a pontos megfigyelés és lemásolás a gyermekek részéről. 
 
Nagymozgások 
Ide tartoznak az alapmozgások (járás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás, dobás). A 
mozgásformák nem veszíthetnek fontosságukból, hiszen az adott mozgássor egyszerre több 
funkciót is fejleszt. A fokozatosság elvét betartva, és a folyamatos ismétlések 
eredményeként a mozdulatok vagy mozgássorok egyre pontosabbá válnak, tovább 
finomodnak, részleteiben pedig specializálódnak (pl.: a szökdelésből ugrás lesz). 
A gyakorlati munka során fejlesztési sorrend csak abból a nézőpontból alakítható ki, hogy 
mely terület, funkció fejlesztésével kapcsoljuk össze a tevékenységet, hiszen valamennyi 
mozgásforma nehézségi foka változtatható, még a legegyszerűbb is bonyolítható. A 
mozgásos 
gyakorlatokat mondókákkal, rövid versekkel érdekesebbé lehet tenni, ami jó hatással van a 
ritmusérzék fejlődésére. 
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A mászás-terület nehézségi sorrendben megtervezett fejlesztési terve:  
- talajon történő mászások térden és kézen támaszkodva 
- talajon történő mászások talpon és kézen támaszkodva 
- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok 
- a megjelölt sávok szűkítése 
- talajon történő mászások hátrafelé térden és kézen támaszkodva 
- talajon történő mászások hátrafelé talpon és kézen támaszkodva 
- talajon megjelölt sávokban történő mozgássorok hátrafelé 
- a megjelölt sávok szűkítése 
- az előző analógiát követve padon végeztetve a mozgássorozatot 
- az előző analógiát követve pad páron végeztetve a mozgássorozatot oda–vissza   
   irányba 

 
Finommozgások  
A mozgások e csoportjába azon mozdulatok, tevékenységek tartoznak, melyek kivitele-
zéséhez a kézre van szükség. Úgy is szoktuk említeni, hogy „kézügyesség". A gyermekek 
iskolába kerülése előtti időszakban szintén nagyfokú figyelmet kell fordítani a finommotorika 
fejlesztésére. Fontos, hogy az írástanulás folyamata minél kevesebb nehézségekbe ütközzön, 
ugyanakkor a kézügyességre a többi tantárgy ismereteinek elsajátításánál is igen nagy 
szükség van. 
Az aprólékos mozgások kivitelezése kisebb izomcsoportok, izomrészek elkülönített sza-
bályozását, rugalmas izomműködését igényli. Minél jobban képesek erre az irányításra a 
gyermekek, annál inkább összerendezettebbek, koordináltabbak lesznek mozdulataik, egyre 
nehezebb és bonyolultabb tevékenységek elvégzését teszi lehetővé számukra. 
A finommozgások fejlesztésének alapja a kéz és az ujjak izomzatának erősítése és lazítása, az 
ujjmozgások tökéletesítése, a kéz mozgékonyságának fejlesztése. A gyakorlati munkához 
számos tevékenység tartozik. 
Ezek a következők: ujjgyakorlatok játékos mozdulatokkal, rövid ritmusos mondókákkal, ver-
sekkel kísérve. Színezés, rajzolás, vonalvezetési gyakorlatok, ragasztás, nyírás, gyurmázás, 
festés, varrás, ujjbáb készítés. A kéz ügyességének fejlesztése során is ügyelni kell a fokoza-
tosságra. Soha nem szabad a munkát a feltárt hiányosság gyakoroltatásával kezdeni. Mindig 
egy alacsonyabb szintű tevékenység begyakoroltatása alapozza meg a következő nehezebb 
funkció fejleszthetőségét, fejlődését. Fontos, hogy megtaláljuk azt a területet, ahol a 
feladatvégzés szinte tökéletes, ezáltal biztos alap a kiinduláshoz, ugyanakkor már a tréning 
kezdetén sikerélményhez jut a gyermek. Például: nagyméretű golyók fűzése merev pálcára, 
majd fonálra – fokozatosan csökkenő nagyságú lyukakkal fűzés vékony fonálra, zsinórra –
apró gyöngyök fűzése damilra, cérnára. 
 
Egyensúlyérzék 
A helyzet-helyváltoztatás, mozdulat, mozdulatsor, egyszóval mindenféle mozgás esetében 
jelen van az egyensúlyozás. Ahhoz, hogy a motoros tevékenységeket kivitelezni tudjuk, 
nélkülözhetetlen az egyensúlyérzék bizonyos fejlettségi foka. Ezt a területet éppen olyan 
fontos fejleszteni, mint a többit. A szakirodalmak az egyensúlyozó képesség fejlődésének 
első jelentős kezdeti szakaszának a 4-8 éves kort jelölik meg. Ez nem azt jelenti, hogy 
korábban nincs jelen. Ez a képesség segít például abban, hogy a csecsemőkorú gyermek át 
tudjon fordulni egyik oldaláról a másikra, az egyéves korú gyermek meg tanuljon járni. Az 
egyensúlyozás lényege, hogy a gyermekek a test kibillent egyensúlyából minél hamarabb 
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vissza tudjanak térni. 
Természetesen minél rövidebb ez a visszatérési idő, annál fejlettebb az egyensúlyérzék 
képességük. Ehhez azonban sok gyakorlásra van szükség. Az egyensúlyérzékelésért felelős 
szervünk a fül, az érzékelő központ a belső fülben található. Ahhoz, hogy az ember egyensú-
lyozni tudjon, alátámasztási felületre van szüksége, így jelen esetben a talp fontos szerepet 
tölt be. A fejlesztő tréning folyamán – mint valamennyi képesség esetében – szintén figyelni 
kell a fokozatosság elvének betartására. Ennek megfelelően a nagyobb alátámasztási 
felületen végzendő feladatoktól kell haladni a kisebb felületeken végzendő gyakorlatok felé. 
Természetesen a nehézségi fokozatokat is figyelembe kell venni, például csúszások lejtőn 
(padon): egész testfelületen (hason, háton) – a test oldalán sarokülésben (előre, háttal) –
térdelőtámaszban (előre, háttal); nehezíthető a feladat, ha párosan végzik a gyermekek a 
gyakorlatokat. 
 
A) 7. Beilleszkedési és magatartási zavarok 
A beilleszkedési és magatartási zavar komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben 
értelmi, érzelmi és akarati tényezők ötvöződnek.  
A zavar létrejötte egy folyamat eredménye, melynek kezdete többnyire az első óvodás-
iskolás években és a családi háttérben keresendő.  
Általános feladatunk súlyos magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő tanulóknál a 
szakértői bizottságokkal való kapcsolat felvétele, és szakvélemény kérése. 
A szakértői bizottságok pszichológusainak javaslatai alapján, pedagógiai módszerekkel a 
tanuló támogatása, osztályközösségbe történő visszaillesztése, és kapcsolatainak javítása 
osztály- és iskolatársaival a pszichológus és a fejlesztő pedagógusok közreműködésével. 
A kitűzött célok elérése érdekében folytatott tevékenység alatt mindvégig előttünk áll, hogy 
minden gyerek individuum. 
 
A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk: 

− Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 
konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, szabálytartás 
hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, 
agresszivitás stb. 

− Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-
hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak 
szekunder jellegű memória). 

− Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- és 
figyelemhiány, túlzott elvárások stb.) 

A további célok csak az okok (részleges) elhárításával érhetők el, ennek megfelelően a fenti 
csoportok mindegyike számára más-más feladatok adódnak. 
Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 
fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 
környezetével egyensúlyban éljen. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

I. Pszichés zavarok esetén: 
az adott diszfunkció 
csökkentése, esetleg 
megszüntetése 
a korábbi fejlődési 
szakaszban gyökerező 
hiányosságok és torzulások 
feltárása, rendezése, 
újratanulása. 
Érzelmi életük egyensúlyban 
tartása, sikereik és kudarcaik 
egészséges feldolgozásának 
segítése. 
 
A kompenzáló 
magatartásformák 
elhagyása. 
 

Az okok (diszfunkció) 
felkutatása különböző 
diagnosztikai módszerekkel 
(pszichológus). 
A diszfunkció kezelése 
megfelelő terápiákkal: 
    - személyiségfejlesztés 
       egyéni és csoportos  
       tanácsadás,relaxáció 
       kognitív terápiák (Coping     
       Cat) elsődleges és másod- 
       lagos  kontroll erősítése  
       program (PASKET) 
    - kommunikáció 
       szerepjátékok 
       szerepáttétel 
       szituációs játékok 

Életkorának megfelelően a 
gyermek is értse meg a 
problémát. 
Érezze szükségét és fogadja el 
a segítségnyújtást. 
Kooperáljon (tanácsadó- 
kliens kapcsolatban). 
Csökkenjenek a szorongások. 
A megküzdő mechanizmusok 
erősödjenek. 
Érzelmi reakcióik a helyzethez 
adekvátak legyenek. 
Kompenzáló mechanizmusaik 
száma és intenzitása 
csökkenjen. 
 

II. Tanulási zavar esetén: 
A tanulási nehézség 
csökkentése vagy 
megszüntetése  
(ez feltételezi az ezt kiváltó ok 
megszüntetését). 
 
 
 
 
 

Beszédfejlesztés (logopédus): 
- arány- és hangsúlyeltolódás 
alkalmazása, 
- a környezet pontos 
észlelésén és tapasztalásán 
alapuló fejlesztés. 
 

A tanulási zavart kiváltó okok 
felderítése és kiküszöbölése a 
fejlesztő pedagógusok által. 
Képesség és készségszint 
felmérés. 
 

Fejlesztő, felzárkóztató 
programok kidolgozása 
személyre szabottan, 
részleges kiemeléssel, arány 
és hangsúlyeltolódással. 
A támasztott követelmények 
pontos, objektív 
meghatározása az egyén 
lehetőségeihez mérten. 
 

A teljesítményorientáltság 
csökkentése. 
 

Oldott, bensőséges, 
szeretetteljes légkör 
megteremtése. 

A fejlesztő és fejlesztett 
összmunkája eredményeként 
fejlődés, változás 
mutatkozzék. 
(A fejlődés mértéke és 
ritmusa problémánként és 
tanulóként változó.) 
 
Legyen látható eredménye a 
fejlesztésnek az adott tanuló 
korábbi szintjéhez képest. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Valamennyi apró, pozitív 
irányba történő változás 
megerősítése. 
 
A negatív kompenzáló 
magatartás ignorálása, más 
kompenzálási lehetőségek 
feltárása, az okok 
megszüntetése. 
Törekvés a szülőkkel való 
együttműködésre. 

III. Szocializációs zavar 
esetén: 
mivel a problémák a gyermek 
rendszerint a korai 
szocializáció rendellenes 
tanulási folyamatából, illetve 
a családi diszfunkciókból, 
vagy a szűkebb környezetéből 
erednek, ezért a problémából 
adódó zavarokat csupán 
csökkenteni tudjuk, de 
megszüntetni nem.  
 
Célunk tehát a kompenzálás 
és a kooperáló szülők segítése 
a nevelési kérdésekben. 
 
 
 
 

Fontos, az életkori 
sajátosságok ismeretében, az 
iskolás gyermektől elvárható 
viselkedésformák, és a még 
nem követelhető kontroll 
szétválasztása. 
 
Pontos meghatározása 
annak, amit elvárunk a 
gyermektől és ennek a 
gyermek számára jól érthető 
(életkorának megfelelő) 
közlése. 
 
Feladatunk a pozitív 
modellnyújtás, a pozitív 
megerősítés és a minősítés. 
A gyermekben rejlő pozitív 
értékeknek kiaknázása. 
 
Szeretetteljes, meghitt légkör 
megteremtése. 

Tudja, hogy mit várnak el 
tőle. 
 
Döntéshelyzetben tudjon jó és 
rossz, helyes és helytelen 
között választani. 
 
Legyen képes elfogadni és 
követni a pozitív modellt. 
Érezze tanárai, nevelői jó 
szándékát. 

 
 

B) A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK  
     FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK SEGÍTÉSE 

 
Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 
Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 
nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti 
megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 
családlátogatások, szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra 
szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 
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Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 
- szórt figyelmű; 
- nehezen tud koncentrálni; 
- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 
- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 
- kézügyessége fejletlen; 
- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 
- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 
- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel  
- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

 
B) 1. A felzárkóztatás célja 
 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály, illetve az iskolai közösségbe való  
bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség  
megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 
- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 
megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 
- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 
- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

 

Tevékenység Módszer Felelős Határidő 

1.  
A tanulási 
kudarcnak 
kitett 
tanulók 
felismerése 

- képességek felmérése iskolába  
  lépéskor – prevenció; pl.    
  Prefer,   
- képességek felmérése az  
  iskoláztatás folyamán; pl.  
  induktív gondolkodás mérése 

pedagógus, fejlesztő 
pedagógus, 
gyógypedagógus, 
szakértői 
bizottságban 
 fejlesztő pedagógus, 
pszichológus  

tanév eleje 

megfigyelés tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

folyamatosan 

dokumentumelemzés (a tanuló 
iskolai produktumainak 
célirányos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

tanév eleje, 
illetve közben 

beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár, 
osztályfőnök 

folyamatos 

a tanulók tanulási szokásainak 
felmérése (kérdőív) 

tanító, szaktanár, 
osztályfőnök 

első félév 
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2.  
A tanulási 
kudarcnak 
kitett 
tanulók 
fejlesztése 
(az iskolán 
belül) 

egyéni fejlesztés (fejlesztési terv 
alapján) 

pedagógus, fejlesztő 
pedagógus, 
gyógypedagógus 

folyamatos 

differenciált tanóravezetés minden pedagógus folyamatos 

korrepetálás érintett pedagógus folyamatos 

napközi, tanulószoba napközis nevelő, 
tanulószoba-vezető 

folyamatos 

előkészítő évfolyam (az első 
osztály sikertelen elvégzése 
esetén az első osztály 
megismétlése a szülő kérésére) 

tanító tanév vége 

mentesítés bizonyos tárgyak 
értékelése alól 

igazgató, tanító, 
szaktanár, szakértői 
bizottság 
szakemberei, 
szakértői bizottságok 
szakemberei 

tanév eleje, 
illetve 
folyamatos 

   

tanulásmódszertan, tanulás 
tanítása 

osztályfőnök vagy a 
kurzust oktató 
pedagógus 

tanév eleje, 
illetve 
folyamatos 

tréning (tanulástechnika, 
koncentráció stb.), relaxáció 

fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus, 
pedagógus 

folyamatos 

3.  
A tanulási 
kudarcnak 
kitett tanulók 
fejlesztése 
(iskolán kívül) 

a tanulási zavarokkal küzdő 
tanulók speciális 
szakemberekhez történő 
irányítása (szakértői 
bizottságok, orvosi 
intézmények) 

tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyermekvédelmi 
felelős 

folyamatos 

4.  
A fejlesztés 
hatékonysága, 
értékelés 

dokumentumelemzés (a tanuló 
iskolai produktumainak 
célirányos áttekintése) 

tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

tanév vége 

fejlesztő szakemberek szöveges 
értékelése az egyéni haladásról 

fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

negyedévente, 
illetve tanév 
végén 

megfigyelés tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

folyamatos, 
illetve tanév 
vége 

tanulmányi eredmények 
elemezése 
(dokumentumelemzés) 

tanító, szaktanár, 
osztályfőnök, 
fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus 

tanév vége 

beszélgetés (gyerekkel, szülővel) tanító, szaktanár, 
osztályfőnök 

tanév vége 
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Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanulási zavar vagy a tanulási nehézség 
magatartászavarral és a szociális hátránnyal gyakran együtt jelentkezik, egymással szoros 
kölcsönhatásban van. 
 
A tanulási nehézség vagy a tanulási zavar oka lehet születési, fejlődési rendellenesség, illetve 
fogyatékosság vagy kisgyermekkori betegség. 
 
Ez megmutatkozik a következőkben: 

• az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjén (hibás ejtés, szegényes szókincs, a 
szövegemlékezet fejletlensége). 

• olvasás-írás és a számolás zavara 

• mozgáskoordináció zavara 

• kialakulatlan testséma, tér- és irányérzékelési bizonytalanság 

• ritmusérzék fejletlensége 

• a vizuális elemző- és megfigyelőképesség gyengesége 

• a tartós figyelem hiánya 
 
Az iskolai tanulási kudarcok hatására a gyermekben olyan pszichés tünetek alakulnak ki, 
(érzelmi labilitás, szorongás, önbizalom hiánya, hiperaktivitás stb.) amelyek kedvezőtlen 
magatartási megnyilvánulásokat eredményeznek. 
 
Ehhez társulnak olyan szociális kapcsolati zavarok, mint például a nem megfelelő anya- 
gyermek kapcsolat, az ingerszegény környezet, az elhanyagolt családi háttér stb. 
 
Tapasztalataink alapján ezek a gyermekek a normál iskolai körülmények között, nagyobb 
létszámú osztályban, a megszokott módszerekkel nem képesek a tanulásban előrehaladni, 
fejlődni. 
 
Az egyes képességek terén jelentkező elmaradás, lassúbb fejlődés rendszerint más pszichikus 
folyamatokkal is kapcsolatos. Például a felidézés nehézségei többnyire az észlelés és a 
megfigyelés folyamatainak elégtelenségeivel is összefüggenek, ezért elképzelhetetlen egy- 
egy képesség elszigetelt fejlesztése. Mindig a különböző intellektuális és érzelmi tényező 
együttes feltárására és fejlesztésére törekszünk. 
 
Az érdeklődés a megismerő tevékenység belső motívuma. A képesség fejlődésének a belső 
aktivitás a legfontosabb indítéka, amely a tanulást, a valóság megismerését örömteli, 
szívesen vállalt tevékenységgé teszi. Lényeges, hogy a gyermeknek sikerélményt nyújtson a 
feladatok megoldása, hiszen ez növeli az érdeklődését, fokozza az erőfeszítést. 
 
Az egyéni fejlődés szempontjából döntő fontosságú a szocializációs képességek, a társas 
kapcsolatok kialakítása. A tanulási zavar vagy nehézség társas beilleszkedési zavarral is 
párosulhat. Jobb intellektuális teljesítmény erősebb szociális kontaktussal járhat együtt. 
 
Az értékelő-minősítő viszonyt fel kell váltani a megértő-okkereső beállítottságnak. A tünetek 
megváltoztatására, illetve kiküszöbölésére irányuló alkalmi, gyors beavatkozások nem oldják 
meg a személyiségzavart, nem eredményeznek hosszabb távon is ható belső pszichikus 
változást a gyermeknél. A zavar igazi korrekciójáról csak akkor beszélhetünk, ha az okok 
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ismeretében a tanuló mindennapi életfeltételei, tevékenysége folyamatában törekszünk a 
pszichikus folyamatok befolyásolására. Fontos tényező tehát a tevékenységek 
feltérképezése, megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő eszközök használata. 
 
A tanulási kudarc komplex jelenség, ezért a leküzdésére irányuló tevékenységnek is 
sokoldalúnak kell lennie. A fejlesztő osztályok tanulóiban - még a felsőbb évfolyamokon is - 
nagyon erős az osztályfőnökükhöz és a többi tanárhoz való személyes kötődés. Igénylik a 
mindennapi együttlétet, a gondok rendszeres megbeszélését. Az így kialakított oldott légkör 
feltétele a sikeres munkavégzésnek. Gyakran az otthoni környezet nevelési hiányosságait is 
az iskolában kell pótolni. A szülők nagy része nem motivált arra, hogy gyermekét a 
tanulásban segítse, de még arra sem, hogy teljesítményét értékelje. Ezért kiemelt helyen kell 
foglalkozni a helyes tanulási szokások és képességek kialakításával, a helyes önértékeléssel. 
 
B) 2. Alkalmazott pedagógiai módszereink, elveink a fejlesztő tevékenységben 
 

• A tananyagot a minimumra csökkentettük, és főként az elsajátítás módjában, 
tempójában igyekszünk a tanulók egyéniségéhez alkalmazkodni. 

• A fejlesztő pedagógusok a fejlesztő foglalkozások keretében változatos módszerekkel 
fejlesztik a tanulók személyiségét és tárgyi tudását.   

• A nyelvi-kommunikációs készségek fejlesztését minden tanár feladatának tekinti. 
Fokozottan figyelünk arra, hogy a diák – a családi kommunikációs kapcsolat hiányából 
adódóan is – vagy egyáltalán nem érti a tankönyv szövegét, vagy egyszerre csak egy 
utasítás végrehajtására képes. 

• Új tantárgy belépésekor megismertetjük tanulóinkkal a munkaeszközöket, 
szakkifejezéseket. A szaknyelv gyakorlása, tanulása beépül a mindennapi munkába.  

• Az elméleti anyag súlypontozásával, gyakorlásával juttatjuk el a tanulókat az ismeretek 
alkalmazásszintű elsajátítására. Ehhez nélkülözhetetlen a vázlatkészítés, és annak 
megtanulása. 

• Az átlagosnál több időt fordítunk a gyakorlásra, ismétlésre. 

• Az olvasási nehézségek miatt a gyerekek nagy része auditív módon képes csak az 
ismeretek befogadására, ezért a szemléltető eszközök használatát a vizuális képességek 
szempontjából is fontosnak tartjuk. 

• Az írási, olvasási és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek tanításakor és 
teljesítményértékelésekor speciális pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

• A digitális tananyagok kiegészítik a tanári munkát. 

• Jelentősen növelik munkánk hatékonyságát a játékok, amelyek egy része mozgásos 
tevékenység. Beépülnek az órai munkába, csökkentik a fáradság érzését, fejlesztik a 
tanulók mozgáskoordinációját, térérzékelését. 

• Az egyes osztályok közötti átjárhatóságot az azonos értékelési rendszer biztosítja. A 
felmérő feladatait az osztály szintjéhez alkalmazkodva állítjuk össze. Az értékelés 
azonban azonos norma szerint történik. Az értékelésbe beleszámítjuk a választható 
szorgalmi feladatokat, amelyek többnyire valamilyen alapkészség gyakorlását segítik. A 
tanulók aktivitása szintén beleszámít az értékelésbe. 
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B) 3. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő további programelemek 
 
A gyerekek túlnyomó többségének továbbtanulási esélye, műveltségük várható szintje az 
általános iskolából kilépve attól függ, hogy a gyermek milyen fejlettségi szinten kezdi meg 
tanulmányait az első évfolyamon, és a továbbiakban milyen képességekkel, készségekkel, 
jártasságokkal rendelkezik a tanuláshoz és egyéb ismeretszerzéshez. Ezt legoptimálisabban a 
kisiskolás korban lehet kialakítani (képességfejlesztés).  
 
Kiemelt területek: 
 
1. anyanyelvi (dyslexia, dysgrafia) 
2. matematikai (dyscalculia) 
 
A tanulók képességeinek nehézségei összefügghetnek a különböző értelmi és személyiségi 
folyamatok problémáival is. 
 

Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Dysgrafia, dyslexia esetén: 
Az írás, olvasás 
elsajátításának, tanulási 
zavarainak csökkentése, ha 
lehet megszüntetése. 
Az elmaradások mielőbbi 
felismerése, korrigálása. 
Súlyosabb esetekben speciális 
szakemberhez kell juttatni a 
gyerekeket (pszichológus, 
logopédus, szakorvos, a 
szakértői bizottság 
szakemberei stb.) 

Diagnosztizálás, okok 
feltárása (logopédus, 
pszichológus). 
Dysgrafia, dyslexia 
korrekciója:  
A fejlesztő pedagógus 
terápiás foglalkozásai, 
mozgásfejlesztés – 
finommotoros, 
nagymozgások erősítése,  
írástechnikai gyakorlatok 
(betűelemek, rajzok stb.), 
betűkapcsolási gyakorlatok, 
térbeli tájékozódás, 
kommunikációs képesség 
fejlesztése, korrekciója. 
Logopédiai foglalkozások: 
artikulációs gyakorlatok, 
akusztikus gyakorlatok 
(utánzás, térbeli tájékozódás), 
összeolvasás, olvasástechnika 
fejlesztése, 
intonáció, 
képzeletfejlesztés, 
szövegértés fejlesztése. 

A gyerekek legyenek 
tisztában problémáikkal. 
Fogadják el az erre irányuló 
javítást, segítséget 
Működjenek együtt 
mindenkori segítőjükkel, 
tanáraikkal, szakemberrel. 
Legyen az osztályközösség és 
a család megértő, elfogadó, 
segítő. 
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Célkitűzések Feladatok Kritériumok 

Dyscalculia esetén: 
A nehézségeket előidéző okok 
enyhítése, megszüntetése. 
A tünet intenzitásának 
csökkentése. 
A lemaradás korrigálása. 
Legyen képes a gyermek a 
matematikai gondolkodás 
elsajátítására korosztályának 
megfelelően. 

Diagnosztizálás, a 
legrövidebb időn belül a 
korrekció megkezdése. 
Fejlesztő pedagógus, 
pszichológus: 
korrigáló korrepetálás egyéni 
foglalkozással (méret, 
mennyiség, számfogalom 
kialakítása), 
logikus gondolkodás 
fejlesztése (következtetések, 
ok–okozat stb.), 
a sikertelenség, a 
kudarcélmény minimálisra 
csökkentése, 
az értéshez szükséges 
szókincs biztosítása, 
megértés gyakoroltatása 
(elemzés, összehasonlítás), 
figyelem korrekciója 
(memóriafejlesztés), 
önkontroll fejlesztése, 
kialakítása (önértékelés). 

A tanuló legyen partnere 
segítőinek. 
Gyakorlásaival önállóan is 
próbálkozzon problémája 
megoldásával. 
Legyen tisztában 
lehetőségeivel és 
képességeivel. 
Vállalja a „küzdést”. 

    
   6.1.1.3. Kiemelten tehetséges tanulók 
 
 A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt 
fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus feladata, hogy 
felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 
fejlesztésükről. 
 Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetség-fejlesztéssel 
foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 
 Minden gyermeknek meg kell kapni a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek 
megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is 
képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, 
tapintatán múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is 
meghallgassa, segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és 
szeretik. Vagyis minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek 
és nekünk, hanem saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges 
velejárója az életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos. 
 
A tehetségfejlesztés lehetőségei intézményünkben: 

• Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése, 

• differenciált foglalkozások, 

• tehetséggondozó programok, szakkörök, 

• énekkar, tánccsoport, színjátszókör, 
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• felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre,  

• felkészítés a továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására, 

• emelt szintű idegennyelv tanítása, 

• kiugró tehetségeknek olyan szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 
fejlesztésükről. 

 
A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 
versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Ehhez szükséges az 
egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése. A magasabb szintű gondolkodási 
képességek erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma 
megoldási technikák megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 
Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 
által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 
több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 
A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 
következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való 
mentesség, bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, 
folyamatos kommunikáció. 
 
A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

• a megfelelő légkör megteremtése,  

• a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

• a bizalom,  

• a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

• a játékosság. 
 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

• a kreativitás lebecsülése,  

• a túlzott fegyelem,  

• a teljesítménykényszer. 
 
A tehetséggondozás az iskolai oktatás egyik lényegi kérdése. Erre kötelez minket a világban 
elszórtan élő magyar származású tudósok öröksége is. 
 
Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 
készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink 
rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel.                                                                                          
 
Forrásaink:    
– óvodai vélemények 
– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  
– pedagógusok megfigyelései 
– szülők, környezet véleménye 

 
Módszerek:   
– óvodai látogatás    
– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 



104 
 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  
– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 
– adatgyűjtés 
 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen 
belül ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási 
formáit: 

1. tudományos tehetség 
2. vezetői tehetség 
3. pszichomotoros tehetség 
4. művészi tehetség 

 

Tudjuk, hogy idejekorán, a szükséges valószínűséggel bármely társadalmi rétegben született 
gyermekről megállapíthatjuk a vele született vagy tanult tehetséget. Az esélyegyenlőség csak 
abban az esetben valósulhat meg, ha a kedvezőtlen helyzetben élő, jó adottságokkal 
rendelkező gyermekek minél hamarabb hozzájuthatnak adottságaik, képességeik 
kifejlesztésének a lehetőségeihez. A speciálisan szervezett, céltudatos munkával, speciális 
gondozással és feltételekkel a kiemelkedő képességek fejleszthetők. Ahányféle emberi 
adottság és képesség van, annyi fejleszthető tehetséggé, s szinte ahány ember, annyi 
tehetséges ember is van. A felismert tehetség neveléséhez világosan megfogalmazott célra, 
mindenre kiterjedő nevelési koncepcióra és következetes, szorgalmas munkára van szükség. 
 
A tehetséggondozás szervezeti formái 

− A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 
viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 
kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. 
Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel 
elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, 
projektet készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  

− Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

− Szakkörök, fakultációk 

− Pályázatok 

− Képzőművészeti kiállítások 

− Versenyekre felkészítés (iskolai, területi, regionális, országos) 

− Vetélkedők 

− Táborok 
 

Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges 
tanulók korai felismerése, hogy 
minél hamarabb elkezdhessük 
fejlesztésüket. 

Látogatás az óvodában, 
illetve az óvónők látogatása 
az iskolában, az óvónők 
véleményének kikérése. 
Osztályfőnökök, szaktanárok 
megfigyelései, céltudatos 
adatgyűjtés. 
Iskolán kívüli elfoglaltságok 

A partnerekkel való 
permanens kapcsolattartás. 
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Célok Feladatok Kritériumok 

megismerése beszélgetés a 
szülőkkel, edzőkkel, 
tanárokkal. 

 
Célunk a felismert tehetség 
fejlesztése, ösztönzése, 
kibontakoztatása az 
önmegvalósítás jegyében. 

A szükséges szakmai 
támogatás biztosítása, 
melynek eszközei: 

• tanórai csoportbontás, 
differenciálás; 

• érdeklődés alapján 
szerveződő szakkörök, 
fakultációk; 

• emelt szintű csoportok 
létrehozása; 

• tantervdúsítás; 

• tanulmányi versenyekre 
való felkészítés; 

• táborok.  

A szakkörök és klubok 
sikeres működése. 
 

Tanulmányi versenyeken 
való sikeres részvétel. 
 

Sikeres felvételi vizsgák 
(továbbtanulás). 
 

Közösségi produkciókban 
való sikeres szereplés. 
 

Egyéni produktumok, 
publikációk, műalkotások 
létrehozása. 
 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 
sikeres gyerekek 

Célunk az esélyegyenlőség 
biztosítása valamennyi 
tehetséges gyermek számára 
társadalmi hovatartozástól 
függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 
kompenzálni a családi és  
anyagi háttér hiányosságait. 
Pályázatok útján 
biztosítanunk kell a szükséges 
anyagi, tárgyi feltételeket 
azon tehetséges tanulók 
részére, akik rossz anyagi 
körülmények között élnek. 
Hozzáférhetővé kell tennünk 
számukra a különböző 
szakkönyveket, folyóiratokat, 
feladatgyűjteményeket. 
 

Táborozási hozzájárulások 
elnyerése, a kerületi 
önkormányzati stb. 
pályázatok 
felhasználásával.  
 
 

Célunk, hogy a tanulók vállalják 
tehetségüket és használják fel 
az érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges 
helyes utak, lehetőségek 
minél tágabb körét 
bemutatni. 

A tanulók találják meg a 
tehetség 
gyümölcsöztetésének 
módját. 

Tudjuk, hogy a 
tehetséggondozás csak a 
család támogatása mellett 
lehetséges, ezért célunk a 
családdal való együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni 
a felismert tehetséget, a 
fejlesztés lehetőségét, 
formáját, helyét. 
Folyamatosan informálni kell 
az aktuális helyzetről, az elért 
(rész) eredményekről, 
sikerekről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 
mérten támogassa mind 
anyagilag, mind erkölcsileg 
a gyermek fejlesztését.  
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  6.1.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók 
 
A hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet kezelésének színterei 
- tanítási órák, 
- napközis foglalkozások, 
- felzárkóztató foglalkozások, 
- szabadidős programok. 
 
Sikerkritérium 
A hátrányos helyzetet enyhítő tevékenységünk akkor sikeres, ha: 
- minden hátrányos helyzetben lévő tanuló rendszeresen jár iskolába, ott jól érzi magát 
- differenciált a tanulásirányítás, ezt biztosítva többsávos az óravezetés 
- differenciált a házi feladatok adása 
- fejlesztő foglalkozások tartása: ingergazdag környezet megteremtése, motiválás 
- rugalmas az időbeosztás a felzárkóztatás igényéhez igazodva 
- felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk 
- a hosszabb hiányzások miatti lemaradásokat pótoljuk 
- a hiányok miatt egyéni- és kiscsoportos pótlást, újratanítást tartunk 
- a felzárkóztatásra szoruló gyerekeknek biztosítani tudjuk a felzárkózás lehetőségét 
- fejlesztjük és megerősítjük az alapkészségeket 
- önállóan fejlesztjük a tanulókat 
- páros, csoportos tanulási technikákat alkalmazunk 
- szabadidős tevékenységeket szervezünk 
- rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel és az érintett hatóságokkal 
- esélyegyenlőségi munkacsoport létrehozása, melynek tagja az intézmény vezetője, aki 

szükség esetén javaslatot tesz 
- kontrollvizsgálatok a szakértői és rehabilitációs bizottságoknál 
- dokumentumelemzés, a tanuló produktumainak célirányos áttekintése 
- folyamatos megfigyelés 
- folyamatos kapcsolattartás a szülővel 
- pedagógus továbbképzés, az IPR megismertetése a pedagógusokkal 
- az évismétlők száma nem haladja meg az országos átlagot 
- a célcsoport gyerekeinek minél nagyobb számban történő bekapcsolása a segítő 

programokba (Útravaló, Arany János) 
- nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma, 
- nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma, 
- csökken az iskolai rendszerből a 8. általánost elvégzése előtt kikerülő hátrányos helyzetű 

tanulók száma, 
- szüleik folyamatosan érdeklődnek gyermekük iskolai munkája iránt, 
- a tanulók rendszeresen részt vesznek felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokon, 
- igénybe veszik az iskolai étkeztetést és a napközis szolgáltatást, 
- elhatárolódnak az őket fenyegető káros szenvedélyek kipróbálásától, 
- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják 
- minimális az elhajlás veszélye a deviáns életútra 
- igénye van kulturális programokra. 
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A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos statisztikák, írásos anyagok 
elkészítése 
 
1.) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül egy 
fennáll: 

a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-
fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szociális törvény. 33. §-a 
szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 
álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 
a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
2.) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az fenti a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 
 

2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, 
valamint egyéb törvények módosításáról* 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 45. § A 
Gyvt. (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény) VIII. Fejezete a következő 67/A. §-sal és azt 
megelőzően a következő alcímmel egészül ki: „A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 
3.) Hátráltató tényezők: 

a. Kedvezőtlen lakáskörülmények /egészségtelen lakás, nagy laksűrűség/ 
b. Jövedelem viszonyok 
c. A család életmódja 

- tárgyi feltételek 
- kulturális színvonal 
- fogyasztási szint, szokások 
- együtt élők életkora 
- együtt élők egészségi állapota 
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- család szerkezete 
- alapvető higiénés feltételek hiánya 

A gyakorlatban általában halmozottan jelentkeznek ezek a hátráltató tényezők. 
A szociokulturálisan hátrányos feltételek között élő gyermek bizonyos képességeinek 
fejlődése elmarad, majd ez áttevődik más képességekre és az egész személyiség 
fejlődésének 
lelassulásához, vezet. Ez leginkább iskolai teljesítményén és magatartásán érhető tetten. 

 
4.) Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő 

vagy a gondozó környezet nem biztosítja, illetve bármely okból a gyermek életének 
alapfeltételei megváltoznak. 
- Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi környezetére 

jellemző elhanyagoló nevelés, gondozás, a családban a devianciák halmozott 
előfordulása valamint anyagi, erkölcsi, egészségügyi ok.(alkohol, drog, brutalitás, 
bűncselekmény). 

- Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák 
kialakulása, negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, 
kábítószerélvezet. 

- Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet, hogy életesélyeik, 
fejlődési lehetőségeik javuljanak. 

 
5.) Nehezen nevelhető gyermekek, akiknél a hagyományos módszerekkel nem lehet 

eredményt elérni, egyéni bánásmódot igényelnek. Egy részüknél minimális idegrendszeri 
károsodás is van. Fiatalok, akiknek értelmi fejlettsége nem tér el korosztálya átlagától, 
de valamilyen enyhébb fokú biológiai károsodás és/vagy kisebb pszichés sérülések miatt 
tanulási, magatartási zavarokat mutatnak. Általában átmeneti jellegű segítséget 
igényelnek, mert a szülőkkel való együttműködés és a mentálhigiénés támogatásuk 
nyújt jelentős segítséget a probléma kezelésében. Az esetek többségében eredményhez 
vezet. 

 
6.) Szociálisan inadaptált gyermekek és fiatalok azok, akiknek értelmi fejlettsége nem tér el 

a korosztálya átlagától, de a felnőttekhez való viszonyában és/vagy a kortársakhoz való 
viszonyában zavar van. Olyan viselkedési rendellenesség, amely a társas viszonyok 
zavarára épül. 

 
7.) Deviáns viselkedésű az a gyermek és fiatal, aki a társadalmi együttélés szabályaitól, 

normáitól eltér, tehát egy szabály nélküli magatartás, amely antiszociális 
magatartásformákban jelenik meg. 
- A társadalmi veszélyességi foka szerint megkülönböztetünk szabálysértő, törvénysértő 

és bűnöző magatartást. 
- Kialakulásához vezető tényezők: súlyosan veszélyeztető családi környezet, a családban 

élő deviáns szülő vagy más felnőtt, a család súlyos működési zavara, a szocializációs 
folyamatban domináló mintakövetés, összefügg a bűnözővé, alkoholistává, 
neurotikussá válással.  

- Segítésük a családból történő kiemeléssel, állami gondozásba vétellel, súlyosabb 
esetekben javító intézeti beutalással, ahol pszichés, mentálhigiénés gondozásban 
részesítik reszocializációs céllal.   
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A megoldást segítő személyek, intézmények 
Iskolán belül  
Osztályfőnök  
Igazgató  
Gyermekvédelmi felelős  
Mentálhigiénés szakember  
Iskolán kívül  
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat  
Gyámhivatal  
Nevelési Tanácsadó 
Eü. intézmények (gyermek ideggondozó, Gyermek pszichiáter, Drogambulancia) 
Rendőrség, Civil szervezetek 
 
Megoldási lehetőségek 
- Fejlesztő csoportok létrehozása. 
- Többszöri családlátogatás, nevelési segítség, ill. tanácsadás, jelzés a szülők felé. 
- A gyermek irányítása Nevelési Tanácsadóba, Családsegítő és Gyermekvédelmi 

Szakszolgálathoz. 
- Segélykérelem kezdeményezése, ill. a kérelem véleményezése az illetékes gyámhatóságtól. 
- Javaslat a gyermekvédelembe vételére (Gyámhivatal). 
- Kérelem a Gyermekvédelmi Szolgálathoz a gyermek alapellátásba vételére. 
- Súlyos esetben rendőrségi feljelentés (a gyermek súlyos veszélyeztetése, bántalmazása, 

abuzus gyanúja esetén). 
 
Tapasztalatunk 
- A szociális, a szociokulturális hátrányok legtöbbször tanulási, beilleszkedési, magatartási 

problémák képében jelentkeznek munkánk során. 
- A hátrányos és főként a veszélyeztetett helyzetű tanulók mentálisan sérültek. 
- Ezekben az esetekben felmerül a család, a szülők felelőssége a közvetlen környezet 

ingerszegény, nevelésképtelen, sokszor értéktagadó magatartása is. 
- Az ifjúságvédelmi munka ezekből következően csak összehangolt, komplex családterápia 

esetén mondható eredményesnek.  
 
Milyen ügyben hova fordulhatunk? 
 

Milyen ügyben? Kitől? Ki kérheti a segítséget? 
 

Nevelési problémák, 
viselkedés-, teljesítmény- és 
kapcsolatzavar 
 

Nevelési tanácsadó, 
gyermekpszichiátria, 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
gyermekpszichológus 

szülő, törvényes képviselő, 
iskola 
 

Családi konfliktusok, 
életvezetési problémák 
 

Területileg illetékes 
családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

iskola, törvényes képviselő, 
szülő 
 

A kiskorú súlyos retardációja, 
fogyatékosság gyanúja 

Tanulási Képességet 
Vizsgáló Rehabilitációs és 
Szakértői Bizottság 

iskola, szülő, törvényes 
képviselő (iskola javaslata 
szükséges 
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Fogyatékos kiskorú 
elhelyezése (érzékszervi, 
mozgás) 

Diákotthoni igazgató, 
Gyámhatóság 
 

iskola, szülő, törvényes 
képviselő (szakvélemény 
szükséges) 

Segélyek (bármilyen formája) Gyámhivatal és/vagy 
Szociális Osztály 

szülő, iskola, gondozó, 
törvényes képviselő 

Átmeneti gondozás 
kezdeményezése 
 

Polgármesteri Hivatal, 
Gyámhivatal 
 

iskola, szülő, rokon, 
törvényes 
képviselő, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Gyermekvédelmi 
gondoskodás 
védelembe vétel 
kezdeményezése 

Gyámhivatal, Gyermekjóléti 
Szolgálat 
 

iskola, szülő, nevelési 
tanácsadó, családsegítő 
központ,  rokon 
 

Kiskorú elhelyezése v. annak 
megváltoztatása (válás után) 

Bíróság vagy Gyámhivatal apa, anya, gyermek 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Kiskorú láthatás (válás után) Polgármesteri Hivatal, 
Gyámhivatal, Bíróság 

apa, anya 
 

Kiskorú szökése, csavargása 
esetén 

Rendőrség szülő, iskola, törvényes 
képviselő 

Kiskorú bűnelkövetése Rendőrség szülő, iskola, törvényes 
képviselő 

Kiskorú alkoholizálása, 
kábítószer élvezete esetén 

Gyermekjóléti Szolgálat, 
Háziorvos, Nevelési 
Tanácsadó, Gyermek 
pszichológus 

szülő, iskola, törvényes 
képviselő 
 

Kiskorú súlyos 
veszélyeztetése, 
bántalmazása, abuzusa 

Jegyző, Védőnő, Háziorvos, 
Rendőrség Gyámhivatal, 
Gyermekjóléti Szolgálat 

iskola, szülő, törvényes 
képviselő, bárki 

Öngyilkossági szándék, 
kísérlet esetén 

Nevelési Tanácsadó, 
Gyermekpszichiátria 

iskola, szülő, törvényes 
képviselő, bárki 

Ideiglenes családelhelyezés, 
ruhasegély 

Vöröskereszt, Családsegítő 
és Gyermek jóléti Szolgálat 

iskola, szülő, családsegítő 

 
E munkánk érdekében kitűzött feladataink 
- Felmérés (szociális helyzet). 
- Családlátogatások. 
- Okok feltárása. 
- Intézkedési terv készítése. 
- Kapcsolattartás a társintézményekkel. 
- Prevenció. 
- Hasznos szünidei elfoglaltságok tervezése, biztosítása. 
- Mentálhigiénés programok alkalmazása. 
- Egyéni felzárkóztató programok. 
- A különböző intézmények által ajánlott programokra figyelés. 
- Folyamatos kapcsolattartás a DÖK-kel. 
- Az érintett családokkal folyamatos kapcsolattartás. 
- Egyéni beszélgetés a tanulókkal, problémáik, magatartás zavaraik feloldása érdekében. 
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Mind ezekhez szükséges az intézményvezető, a szaktanárok, osztályfőnökök, ifjúságvédelmi 
felelős, DÖK részvétele. 
 

Sikerkritérium 
A gyermek és ifjúságvédelem területén végzett munkánk akkor sikeres, ha: 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős által nyilvántartott tanulók rendszeresen járnak 
iskolába, 

- nő az évfolyamismétlés nélkül továbbhaladók száma, ezáltal csökken a 8. 
évfolyamot el nem végző tanulók száma, 

- párbeszédet tudunk kialakítani valamennyi érintett szülővel, 
- az iskolai igazolatlan hiányzások száma csökken, 
- a tanulók igénybe veszik a felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat, napközis 

foglalkozásokat, 
- a tankötelezettséget teljesíti minden tanuló, 
- a tanulók elhatárolódnak az őket fenyegető káros szenvedélyektől, 
- az iskolában szerzett tudásukat továbbhaladáskor alkalmazni tudják. 

 
  6.1.3.  A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók bármelyik feljebb említett csoportból 
kikerülhetnek. Tehát az iskola összes tanulójának teljesítményét vizsgálni kell abból a 
szempontból, hogy önmagukhoz képest, az elvárható teljesítménytől, milyen eltérést 
mutatnak. Az elemzés során az okokat kutatva dönt az iskola arról, hogy milyen szintű 
gondozás szükséges és a pedagógiai fejlesztés célját egyénre szabva lehessen 
megfogalmazni, és a feltételeket megteremteni. 
 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos statisztikák, írásos anyagok 
elkészítése 

Minden tanévben félévkor is és tanév végén különösen az elektronikus napló alapján 
kimutatás készül minden tanuló tanulmányi átlagáról. Ebből kerülnek kiszűrésre a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók. A dokumentáció részét képezi az éves 
beszámolónak, értékelésnek.  

A szülőt (gondviselőt) az iskola írásban értesíti a gyermekével kapcsolatban fennálló 
veszélyeztetettségről.  
 

A lemorzsolódás veszélyének kezelésének színterei 
- az okok feltárása érdekében megbeszélések az érintett tanuló osztályfőnökével, 
- továbbá az osztályban tanítókkal, 
- az érintett tanulóval, 
- a szülőkkel, 
- a veszélyeztetett tanuló teljesítményének nyomon követése a következő tanévben 

havonta, 
- 16 óráig az iskolában tartózkodás fokozott figyelemmel kísérése és mérlegelése az 

engedmények meghatározásakor, 
- tanítási órákon, 
- napközis / tanulószobai foglalkozásokon, 
- felzárkóztató foglalkozásokon, 
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7. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 
RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

 
Az iskola hatékonysága, eredményessége alapvetően függ attól, hogy a tanulók jól 

érzik-e magukat az iskolában: mennyire van módjuk beleszólni az iskola életébe, 
szervezhetik-e saját életük alakulását.  
A diákönkörmányzat működésének és működtetésének legfontosabb célja a tanulók 
demokráciára, a közéletiségre, egymásért való felelősség-vállalásra, a kölcsönös 
megbecsülésen alapuló együttműködésre nevelés. 

A köznevelési törvény 48.§-a rendelkezik a tanulóközösségeket és a 
diákönkormányzatot (DÖK) érintő kérdésekben.  
A tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére 
diákköröket hozhatnak létre, melyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.  
A diákkörök döntési jogot gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – 
saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 
megválasztásában és jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban.  
Az intézmény tanulóközösségei érdekeik képviseletére demokratikus választások alapján 
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló 
megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.   
A DÖK munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű, pedagógus munkakörben dolgozó 
személy segíti, akit a DÖK javaslatát megismerve az intézményvezető bíz meg meghatározott 
időtartamra. 
Az intézmény diákönkormányzatának működését, kapcsolattartásának formáit a DÖK-SZMSZ 
részletesen tartalmazza, melyet a tanulóközösség fogad el és a nevelőtestület hagy jóvá. 
A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
 
A DÖK a nevelőtestület kikérésével dönt: 

- saját működéséről 
- a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
- hatáskörei gyakorlásáról 
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
- a DÖK tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működéséről 

 
A DÖK véleményét ki kell kérni: 

- az SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt 
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt 
- az ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 
- a házirend elfogadása előtt 
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál 
- a tanulók helyzetét érintő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 
- egyéb foglalkozásformák meghatározásához 
- a könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 
- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben  
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8. A SZÜLŐK, A TANULÓK, A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY 
PARTNEREINEK KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI 
 
 

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 
szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös 
bizalom és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a 
koordinált pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, 
és ennek nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A nevelőtestület kapcsolata a diákokkal és a szülőkkel mindennapi és élő kell, hogy 
legyen.  A diákok problémáira minden esetben oda kell figyelnünk és nagy tapintattal, 
emberséggel segítséget kell ajánlanunk a problémák megoldásában.  

 
A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 
- A tanulókat az intézmény életéről, az intézményi munkatervről, ill. az aktuális 

feladatokról az intézmény igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják. 
- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatójával, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

- A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan tájékoztatják. 

 
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

• Családlátogatás  

• Szülői értekezlet  

• Fogadóóra  

• Nyílt tanítási nap, hét 

• Újság 

• Honlap  

• Írásbeli tájékoztató  

• Szakkörök indítása 

• Előadások szervezése 

• Pályaválasztási tanácsadás 

• Közös lelkinap 

• Szülői közösség 

• Szülői fórum 

• Szülői Munkaközösség  

• Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, stb.) szervezése a 
  szülők és pedagógusok részvételével. 

• Osztály-család közös hétvégi kirándulások. 

• Családi délután, ahol közösen játszhatnak, sportolhatnak a gyerekek a szülőkkel, 
pedagógusokkal, így szorosabb kapcsolat alakulhat ki osztályon belül. 

• Családi-nap 

• Adventi hangverseny 

• Szent Margit bál 
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• Zarándoklat 

• CiNKe Gála 
 
A szülők részéről elvárhatjuk: 

• Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken. 

• Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési stb.) témáihoz. 

• Őszinte véleménynyilvánítást jobbító szándékkal. 

• Együttműködő magatartást. 

• Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést. 

• Érdeklődő, segítő hozzáállást. 

• Örömmel vesszük a szponzori segítségnyújtást. 
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9. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  
 

9.1. A vizsgaszabályzat jogszabályi kerete, célja és hatálya 
 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-74.§-ban foglaltak alapján  
a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása.  

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga (osztályozó 
vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)  
és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg  
és az intézmény honlapján nyilvánosságra hozza.  

A tanulmányok alatti vizsgák célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 
vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok  
és az intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni vagy rövidebb idő 
alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik. 
Intézményünkben a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni: 

- az osztályozó vizsgákra 
- a különbözeti vizsgákra 
- a javítóvizsgára 
- a pótló vizsgára 

 
A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik,  
- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  
- akit a nevelőtestület határozatával javító- vagy pótló vizsgára utasít, 
- aki átvételét kéri más intézményből a mi intézményünkbe, és ennek feltételeként  

az igazgató különbözeti vizsga letételét írja elő.  
- Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira. 
 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Érvényessége a felülvizsgálat idejéig szól. Felülvizsgálatát az intézmény igazgatója  
és a nevelőtestület kezdeményezheti. Módosítása az elfogadásával azonos módon történik.  
A vizsgaszabályzatot 30 napon belül módosítani kell, ha a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
közölt szabályozás olyan módon megváltozik, hogy az a vizsgaszabályzatban leírtakat 
befolyásolja.  
  
A szabályzatot módosítani kell, ha   

- a helyi tantervben a szabályzatot érintő változás áll be,   
- bármelyik munkaközösség, vagy ennek hiányában a tantárgyat tanítók kétharmada 

azt kezdeményezi,   
- a nevelőtestület 10 %-a kezdeményezi.  
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9.2. Tanulmányok alatti vizsgák típusai 
 
Osztályozó vizsga 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott  

- az adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a 
tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt értékelhető, és a nevelőtestület 
engedélyezheti az osztályozó vizsgát, 
- 250 óránál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem 
volt értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezheti az osztályozó vizsgát, 

d) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
 
Az osztályozó vizsga időpontjáról az intézmény igazgatója tájékoztatja a tanulót. 
Az osztályozó vizsga tantárgyai: az iskola pedagógiai programja szerint az adott évfolyamon 
tanított valamennyi tantárgy. Az osztályozó vizsga követelményeit tantárgyanként és 
évfolyamonként a helyi tanterv tartalmazza. A helyi tanterv az intézmény honlapján 
megtalálható. 

Ha a tanuló mentesül a tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól, tanulmányi 
kötelezettségének egyéni munkarend alapján tesz eleget, felkészítéséről a szülő 
gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.  
A sajátos nevelési igényű (SNI), vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő (BTM), egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a 
szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni. 
A tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek 
és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni. 
A tanuló írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának értékelését a pedagógiai programban 
meghatározott elvek figyelembe vételével kell végezni. A szóbeli és írásbeli felelt  
az értékelésében 50-50%-ban számítódik be. Egyéni tanrend esetén a tanuló magatartását  
és szorgalmát nem kell minősíteni. 
Az osztályozó vizsga eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítva írt osztályzattal 
(szöveges értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell. 

Vizsgakövetelmények számonkérési módjai: 

Alsó tagozaton: 

Magyar irodalom szóbeli és írásbeli 

Magyar nyelvtan írásbeli 

Matematika írásbeli 

Környezetismeret írásbeli 

Idegen nyelv szóbeli (1. és 2. évf.) 
szóbeli és írásbeli (3. és. 4. évf.) 

Hittan írásbeli 
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Testnevelés gyakorlati 

Ének gyakorlati 

Rajz gyakorlati 

Technika gyakorlati 

 

Felső tagozaton: 

Magyar irodalom szóbeli és írásbeli 

Magyar nyelvtan írásbeli 

Matematika írásbeli 

Idegen nyelv szóbeli és írásbeli 

Hittan írásbeli 

Történelem írásbeli 

Hon- és népismeret írásbeli 

Informatika / Digitális kultúra gyakorlati 

Természetismeret írásbeli 

Fizika írásbeli 

Kémia írásbeli 

Biológia írásbeli 

Földrajz írásbeli 

Testnevelés gyakorlati 

Ének gyakorlati 

Rajz gyakorlati 

Technika gyakorlati 

 
Különbözeti vizsga 
Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő átvétel 
esetén, ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges 
értékelést olyan tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban 
kötelező tantárgy lesz.  
Különbözeti vizsgára tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot kell kijelölni, ami 
megegyezhet az osztályozó vizsgák időpontjaival. A különbözeti vizsga időpontjáról  
az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót. 
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során egyedileg is lehet 
határozatot hozni a tanuló ügyében, hiszen eltérő tanulmányi múlttal jelentkeznek erre  
a vizsgára. 
A különbözeti vizsga eredményéről a különbözeti vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján  
a tanulót a különbözeti vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell. 
A hittan különbözeti vizsga követelményei a honlapon megtalálhatóak. 
 
Javítóvizsga 
A tanuló javítóvizsgát tehet, ha 
a) a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerülhet sor. 
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A javítóvizsga időpontjáról az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót. Indokolt 
esetben (betegség stb.) október 31-ig tehető le a javítóvizsga. 
A javítóvizsga eredményéről a bizonyítványba írt osztályzattal (szöveges értékeléssel)  
a tanulót a javítóvizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell. 

 
Pótvizsga 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy  
a vizsgázó és az iskola számára megszervezhető legközelebbi, az igazgató által meghatározott 
napon kell tartani. 

 

9.3. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A köznevelési törvény a tanuló alapvető jogaként mondja ki, hogy tanulmányai során tehet  
az intézménytől, annak pedagógusaitól független tanulmányok alatti vizsgát, amely 
osztályozóvizsga és javítóvizsga lehet. A független vizsgabizottság előtti vizsgáztatás 
esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 73.§-a alapján járunk el.   
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 
harmincadik napig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga 
letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be,  
ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni 
tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.  
Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak.  
A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon 
belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor  
azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül 
továbbítja a kormányhivatalnak.  
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 
szervezi. A független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 
bízza meg. A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja  
az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, 
amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. Akkor is, ha a tanuló független vizsgabizottság 
előtt ad számot tudásáról, magasabb évfolyamra jutásáról – a vizsgabizottság által adott 
osztályzat figyelembevételével – az intézmény dönt.  
 

9.4. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei 

a) Az igazgató felel:  
- a vizsgabizottság munkájáért, és a vizsgák előkészítéséért, 
- a tanulmányok alatti vizsgák zavartalan, jogszerű lebonyolításáért, a feltételek 

megteremtéséért,  
- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  
- írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről,  
- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  
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- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan 
lehessen bonyolítani, pontosan meg lehessen kezdeni, és be lehessen fejezni.  

 
b) Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 
szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 
pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. Az iskola által szervezett 
vizsga vizsgabizottsága csak és kizárólagosan az iskola pedagógusa lehet.  
A vizsgabizottságnak az előbbiek folytán tagja lehet az iskola igazgatója is.  
Vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.  
A vizsgabizottság minimum három főből áll.  
Az általa ellátandó feladatok - elnök 

- kérdező tanár 
- ellenőrző tanár  

A vizsgaelnök feladatai: 
- A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű  

és jogszerű megtartásáért, ennek keretében: 
- meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-

e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi  
a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  
- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos dokumentumokat, a szabályzatban foglaltak 

szerint aláírja a vizsga iratait,  
- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el,  
- a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait 

bevonhatja.  
- A vizsga eredményét, a vizsgabizottság addig még nem ismertetett döntéseit  

a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető 
értekezleten ismerteti, röviden értékeli a vizsgát és ismételten tájékoztatja  
a vizsgázókat a jogorvoslati lehetőségekről.  

  
A vizsgabizottsági tagok a vizsgaelnök irányításával végzik a feladataikat. Részt vesznek  
a vizsga lebonyolításában, az osztályzatok kialakításában, ellátják a vizsgához kapcsolódó 
ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.  

c) A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg.  
A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap.  
A tantervi követelmények az iskola honlapján megtekinthetők. 

 
d) A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 
szakvéleményében foglaltak alapján az igazgató adhat engedélyt.  

 
 e) A tanulmányok alatti vizsgán a lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  
A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
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küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 
engedélye alapján: 
- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 
legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 
segédeszközt használja a szakvéleményben foglaltak alapján, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 
 

f) Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége 
alól. 

 
g) Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg nem 
megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja,  
a vizsgaeredménye: elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint 
ami nem sikerült.  
 
h) Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak pótlására. 
 
i) A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 
 

9.5. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének rendje 

Vizsgaidőszakok: 
- A vizsgát a tanév helyi rendjében (munkaterv) meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) 

lehet tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.  
- A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki. 
- A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület, terem 

száma) a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a 
vizsga kezdete előtt 10 nappal értesítést kap írásban. (A 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 66.§ (4) szerint a vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb 
tizenhét óráig tarthat.) 

- A rendes vizsgaidőszakban bármely vizsgafajta letehető. Pótló vizsga letételére  
az igazgató a tanév tetszőleges időszakában rendkívüli vizsgaidőszakot szervezhet.  

  
A rendes vizsgaidőszakok a következők:  
félévi:  

- a félévi osztályzat megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző 
tízedik tanítási nap és a félév utolsó tanítási napja között 

év végi:  
- a tanév végi osztályzat megállapításához a tanév utolsó tanítási napját megelőző 

tízedik tanítási nap és a tanév utolsó tanítási napja között 
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nyári:  
- a nevelési év vége, augusztus hónap utolsó 10 munkanapja  

 
 Javítóvizsga, pótló vizsga: augusztus 15 – 31. közötti időszakban (évente csak egy 
alkalommal, pontos időpontját az intézmény vezetője a tanévzárón közli).  
  
Vizsgaformák, vizsgarészek: 

- írásbeli vizsga 
- szóbeli vizsga 
- gyakorlati vizsga 

 
Az írásbeli vizsga szabályai 

- Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el nyomtatott formában, és a 
vizsgát szervező igazgatóhelyettesnek adja át legkésőbb az írásbeli vizsgát megelőző 
napon.  

- A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja  
a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti 
az írásbeli feladatokat.  

- A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár alakítja ki 
úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék, a tanteremben 
minden padban csak egy diák ülhet.  

- Az írásbeli vizsgán csak az iskola hosszú bélyegzőjével/fejléccel ellátott lapokon, 
feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát 
tintával kell elkészíteni (kivéve alsó tagozaton). A vizsgázó az írásbeli válaszok 
kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik feladatlapon feltünteti a nevét,  
a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a 
lapokon készíthet.  

- Az íróeszközökről a vizsgázók, a vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola 
gondoskodik.  

- Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő 
esetek kivételével – tantárgyanként és évfolyamonként maximum 60 perc.  

- Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 
idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni.  

- Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni, a tantárgyak közötti legalább 
10 perces és legfeljebb 30 perces pihenővel. 

- Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, rávezeti az értékelést, és aláírja. 
A téves bejegyzést jól látható módon szignálva kell módosítani. 

- A vizsgán a lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, 
amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. A sajátos 
nevelési igényű vizsgázó a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató 
engedélye alapján 

o  az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 
harminc perccel meg kell növelni,  

o lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 
segédeszközt használja,  

o engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, vagy 
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o engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban teheti le. (Ha a vizsgázó  
a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön 
helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 
elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 
vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.) 

 
A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 69. § (2), (5), (6) és (7) pontja részletesen szabályozza  
az írásbeli vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság kezelését és annak következményeit. 

  
A szóbeli vizsga szabályai 

- A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság 
előtt kell megtartani. A vizsgabizottság tagjainak száma 3 fő. Minden bizottságban 
lehetőség szerint két szaktanár vesz részt.  A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg 
az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította. 

- A szóbeli vizsga tételeit (kérdéseit) a szaktanár állítja össze és a vizsgabizottság 
elnökének adja át legkésőbb a szóbeli vizsgát megelőző napon.  

- A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 
mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

- A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. A vizsgázók  
a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A szóbeli 
vizsgán a tanulók 3 – 4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül 
vizsgáznak.  

- A tanulónak az szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) 
kidolgozására, a felkészülésre legalább 30 percet kell biztosítani a szóbeli feleletet 
megelőzően.  
A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 
előadásban kell elmondania. 

- A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja 
megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt 
húzathat vele. Erre is 30 perc a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama.  

- Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként kifejtendő feladatot kap, 
melyhez kiválasztja a szükséges segédeszközöket, azokról a vizsgáztató tanár 
gondoskodik.  

- A feladatban szereplő kérdések megoldásnak sorrendjét a vizsgázó határozza meg.  
- A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad,  

a vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  
- A vizsgabizottság tagjai a feladattal kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek 

fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a feladat kifejtését befejezte vagy a 
feladat kifejtésében elakadt.  

- A vizsgázót nem szabad félrevezetni gondolkodásában, a feladat kifejtésében 
megzavarni. A vizsgázó a feladat kifejtésében akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, 
logikai hibát vétett, ha a rendelkezésére álló idő letelt.  

- Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, a következő tantárgyból történő felelet előtt 
legalább harminc perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgatermet 
elhagyhatja.  

- Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti  
a javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre.  
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- Megkezdett vizsga nem szakítható meg.  
- A szóbeli vizsgák nyilvánosak, de a betekintési szándékot legkésőbb a vizsganap előtti 

munkanapon írásban jelezni kell az iskola igazgatójának, és az csak akkor 
engedélyezhető, ha azzal a vizsgázó is egyetért.  

- A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.  
- A sajátos nevelési igényű vizsgázó, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére,  
az igazgató engedélye alapján harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel 
meg kell növelni. Engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát 
tegyen. Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 
tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két feladatot kell kifejtenie. A 
vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell 
adni,  
amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  
  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 71. § (5) és (6) pontja részletesen szabályozza a szóbeli 
vizsgán elkövetett esetleges szabálytalanság kezelését és annak következményeit. 

 
A gyakorlati vizsga szabályai 
Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezések vonatkoznak a gyakorlati vizsgára, amennyiben 
a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően  
a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, 
számítástechnikai program formájában stb.– kell elkészíteni.  
Gyakorlati vizsgarészt tartalmaznak iskolánkban a következő vizsgatantárgyak:  
  

• testnevelés 

• digitális kultúra 

• ének-zene 

• vizuális kultúra  

• technika és tervezés 
 

- A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság elnöke javaslatára az igazgató hagyja 
jóvá.  

- A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 
meggyőződött a feltételek meglétéről.  

- A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.  

- A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 
vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 
gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, 
tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.  

- A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 
meghatározott idő áll a rendelkezésére.  A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához 
rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása tekintetében a vizsgafeladatok 
leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok 
végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő.  
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- A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – a vizsga helyszínén 
készített önálló gyakorlati alkotások vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatok 
alapján kell értékelni.  

 
 

9.6. Az egyes vizsgatantárgyak részei, követelményei és értékelése 

A tanulmányok alatti vizsgatantárgyak követelményrendszere 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag.  
 

A tanulmányok alatti vizsgák értékelése 

Az iskolai követelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait, továbbá a feladatok 

megoldásához szükséges segédanyagokat és a javítási, értékelési útmutatókat, valamint  

a szóbeli vizsga kérdéssorait a felkészítő pedagógusok készítik el.  

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárást követően 

a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 

rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 

pontszámot egyaránt meg kell jelölni.   

A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 

tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg.   

A vizsgatantárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 

 

 Osztályzat Százalékos eredmény 

jeles (5) 91 – 100 % 

jó (4) 76 – 90 % 

közepes (3) 51 – 75 % 

elégséges (2) 36 – 50 % 

elégtelen (1) 0 – 35 % 

 
A vizsgák érdemjegyeit a bizottság tagjai állapítják meg a kérdező tanár javaslata alapján.  

A vizsgázó osztályzatát a vizsgarészek 50-50 százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 
 

A tanulmányok alatti vizsgán sajátos nevelési igényű tanulónál (SNI) a vizsga során lehetővé 

kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló szakértői 

vélemény alapján kapott.    

 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 

nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy  

a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét 

hátrányosan befolyásolta.  
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A vizsgatantárgy részei és követelményei 

A vizsgatantárgyak követelményeit az adott tantárgy Helyi tanterve határozza meg. 

 

9.7. A tanulmányok alatti vizsgák adminisztrálása 

- A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 
irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

- A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  
- A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni 

(kivéve 7.-8. osztályos tantárgyi vizsga).  
- A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. Az írásbeli 

feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott papírlapot az iskola 
körbélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésre, egyeztetett időpontban a 
vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést 
fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni.  

- A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 
záradékokkal be kell vezetni (kivéve 7.-8. osztályos tantárgyi vizsga). 

- Az vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, több vizsga esetén a legutóbb 
teljesített vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

 
 

9.8. BELSŐ VIZSGÁK 
 
Tantárgyi vizsgák 

Az ember élete során számtalan vizsga-, vagy vizsgához hasonló helyzetbe kerülhet (felvételi 
vizsga, versenyek, állásinterjúk stb.). Szeretnénk elérni tanulóinknál, hogy egy ilyen 
szituációban tudásuk legjavát legyenek képesek kihozni magukból. Ugyanakkor legyenek 
képesek arra is, hogy egy-egy témáról önállóan, összefüggően beszéljenek. Ezek figyelembe 
vételével szervezzük tanév végi vizsgáinkat nagyobb hangsúlyt fektetve az év végi szóbeli 
számonkérésre, mellyel szeretnénk felkészíteni tanulóinkat a továbbtanuláshoz szükséges 
eredményes szóbeli felvételi vizsgára. 

Intézményünkben a mindenkori hetedikes tanulók beszámolnak egy általuk választott 
tantárgy (hittan, irodalom, történelem, angol, német, fizika, kémia, földrajz, biológia) egy 
éves tananyagából (10 előre megadott tétel egyikéből) a tanév végén. 
A tantárgyi vizsga tantárgyai és tételei a honlapon megtalálhatóak. 
8. évfolyamon a mestermunka kiváltható tantárgyi vizsgával. 

A vizsga formája: szóbeli vizsga, melynek időtartama tanulónként kb. 15 perc, előtte 20 perc 
felkészülési idővel. 

A vizsga lebonyolítása: 
1. Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon. 
2. Tantárgy választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a szaktanár 

és a szülő aláírásával október 20-ig. 
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3. A jelentkezési lap határidőre történő leadásának elmulasztása esetén az osztályfőnök 
és az igazgatóhelyettes jelenlétében húz tantárgyat a diák legkésőbb az őszi szünetig. 

4. Szóbeli vizsga előzetes beosztás szerint május végén. 
5. Értékelés: 3 érdemjeggyel az adott tantárgyból az elektronikus naplóba vezetve 

 
Mestermunka 
A mindenkori nyolcadikos tanulók a hetedikesekhez hasonlóan vizsga keretében 
számolhatnak be tudásukról tanév végén egy választott tantárgyból (fizika, kémia, biológia, 
földrajz), vagy az általunk javasolt „Mestermunka” készítését választhatják.  
A Mestermunka bármely - érdeklődési körnek megfelelő témából készülhet, amely nem sérti 
iskolánk szellemiségét, értékrendjét. A tanuló köteles választani egy felnőtt mentort (pl. 
szülő, tanár), aki segíti őt a felkészülésben egy kb. 4-5 perces előadásra, melyet tanárok, 
szülők, osztálytársak és érdeklődők előtt ad elő. Előadásához technikai segédeszközt 
felhasználhat. Nyolcadik évfolyamon célunk, hogy a tanulók a felvételi utáni időszakot is 
tartalmasan, munkával töltsék el. 
 
 A MESTERMUNKA lebonyolítása: 

1. Tájékoztatás a szeptember szülői értekezleten és a tanórákon. 
2. Téma választása, és a jelentkezési lapok leadása az osztályfőnököknek a mentor és a 

szülő aláírásával március 20-ig. (Türelmi idő + 3 nap. Aki nem ad le jelentkezési lapot 
mestermunkára, az a titkárságon húzott tantárgyból vizsgázik.) 

3. MESTERMUNKA bemutatása előzetes beosztás szerint június elején. 
4. Értékelés: tanév végén a bizonyítvány mellé kiválóan megfelelt / jól megfelelt / 

megfelelt / gyenge minősítéssel 
   
Szintmérő emelt nyelvoktatáshoz 
Az idegen nyelvet 1-3. évfolyamon heti 2 órában, 4. évfolyamon 4 órában tanulják a tanulók. 
5. osztálytól a tanulók nyelvi csoportba sorolása a szintmérő alapján történik. 
Felső tagozaton angol és német nyelvből is lehetőség van emelt szintű csoportban (heti 5 
órában) tanulni a nyelvet.  
A nyelvi csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek nyelvtanuláshoz való 
hozzáállását, a korábbi tanórai munkáját, a 4. osztály végén megírt szintfelmérő teszt 
eredményét, valamint a nyelvtanárok és az osztályfőnökök véleményét. Ezek alapján döntjük 
el a 4. évfolyam végén, kik azok, akik a következő tanévtől heti 5 órában, illetve 3 órában 
tanulhatják a választott idegen nyelvet.  
Amennyiben a szülő kéri, hogy gyermeke a 3 órás csoportból 5 órás csoportba kerüljön, 
akkor az 5. évfolyamon a tanév végéig írásos kérelmet kell benyújtani az igazgatónak, aki az 
érintett szaktanárral egyeztetve dönt a különbözeti vizsgáról, amely írásbeli és szóbeli 
részből áll.  
 
*(2023-tól 4. évfolyamon az idegen nyelv heti óraszáma az emelt nyelvoktatásban heti 4 óra, 
5. évfolyamtól marad a heti 5 óra.) 
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10.  AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 
Az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételei: 

• A 2010/2011 tanévtől a második év végén, illetve a további évfolyamokon is a 
nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasíthatja évfolyamismétlésre a diákot.  

• A 2010/2011. tanév végétől évfolyamismétlésre kell kötelezni mindazokat a diákokat (a 
2., 3., 4. évfolyam végén is), akik az előírt tanulmányi követelményeket nem teljesítették. 
(Természetesen továbbra is lehetőség van a javítóvizsga letétele az elégtelen évvégi 
osztályzat esetében akármennyi tantárgyból, hiszen a végrehajtási rendelet (11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet) ezirányú szabályozása egyelőre nem változott.)  

• A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható 
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és 
igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.  

 

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második 
évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 
megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.  
A második év végétől a negyedik év végéig a hagyományos osztályzásos módszert 
használja az iskola.   

 

• Magasabb (5-8.) évfolyamba léphet az a tanuló is, aki a tanév során nem teljesítette a 
követelményeket. A magasabb évfolyamba lépéshez a tanulónak sikeres javítóvizsgát kell 
tennie, ha 1 vagy 2 tantárgyból "elégtelen" vagy "nem megfelelt" minősítést kap. A vizsga 
időpontja augusztus vége. Amennyiben a tanuló év végi minősítése 3 vagy több 
tantárgyból "elégtelen" vagy "nem megfelelt", évfolyamot ismételni köteles. Indokolt 
esetben a tantestület 3 elégtelen osztályzat esetén is engedélyezheti a javítóvizsgán való 
részvételt. 
 

• A magasabb évfolyamba lépéshez a tanév végi osztályzatok, minősítések 
megállapításához a tanulónak minősítő- (1. évfolyamon), illetve osztályozó (2-8. 
évfolyamon) vizsgát kell tennie, ha 
a) az igazgató engedélyezte, hogy az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse egy vagy 

több tantárgyból a tanulmányi követelményeket, 
b) ha egy tanítási évben 50 tanítási napnál, illetve 250 tanítási óránál többet 

mulasztott, 
c) ha a tanuló egyéni tanrendben teljesítette tanulmányi kötelességeit. 
 

Sajátos nevelési igényű tanuló esetén  
a 32/2012. EMMI rendelet alapján differenciált tartalmak kiemelt jelentőségűek a 
továbbhaladás szempontjából. A követelmények értelmezése mindig az adott 
sérüléstípusnak megfelelő elvárási szintet feltételez, illetve minden - az adott tanuló állapota 
alapján - pozitív változás része a komplex értékelésnek. 
A továbbhaladás feltételeinek meghatározása tehát a SNI tanulók esetében egyénre szabott 
megítélést igényel: mindig abból a szempontból, hogy a továbbhaladás vagy az évismétlés 
nyújt-e számára nagyobb segítséget a későbbi társadalmi beilleszkedésben, az énkép pozitív 
irányú alakításában. 
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11.   A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI  
 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 
 

Az 1. osztályba való beiratkozás feltételei: 
 

• A gyermek az adott naptári évben 6. életévét augusztus 31-éig betöltötte, vagy ha ezt 
csak december 31-éig tölti be, a szülő külön kérésére. 

• A beiratkozást megelőző évet a gyermek ténylegesen az óvodában töltötte. 

• Az iskolaérettségi vizsgálatról kiállított szakvélemény, az óvoda írásos javaslata. 

• Születési anyakönyvi kivonat másolata. 
 

A felvételnél előnyt élvezhet: 

• Aki katolikus, keresztény családban él (keresztlevél másolata, plébánosi ajánlás). 

• Aki intézményünk alkalmazottjának családjában él. 

• Részt vett az „Iskola-kóstolgató foglalkozásokon. 
 

A 2 – 8. osztályba való beiratkozás feltételei: 
 

• Katolikus, keresztény családi háttér (keresztlevél másolata, plébánosi ajánlás). 

• A szükséges okmányok bemutatása: tájékoztató, ellenőrző könyv, bizonyítvány, 
anyakönyvi kivonat, átjelentkezési lap, szülő személyi igazolványa. 

• A jelentkező magatartása példás vagy jó. 

• Amennyiben a beiratkozás tanév közben történik, a szükséges taneszközök 
beszerzése a szülő feladata. 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló felvétele 
A felvételkor a szülő/gondviselő által bemutatandó dokumentumok: 
- a tanuló érvényes szakértői véleménye (a sajátos nevelési igény megállapítása 

szövegben, ill. BNO kód megjelölésével, a javaslat szerinti integrált nevelés-oktatás 
biztosításával, érvényes dátummal) 

- eddigi felülvizsgálati jegyzőkönyvek  
- iskolakijelölő határozat 
-  a működési engedélyben meghatározott létszám 
 

A felvételről, átvételről, évfolyamba és osztályba sorolásról az igazgató dönt. 
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12. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 
 

12.1 Elméleti alapvetés 
 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezik a NAT kompetenciaterületi 
tudásanyagának, ahogyan ez az eddigiekben oktatott tantárgyi tartalmak közül az 
osztályfőnöki, egészségtan, biológia tematikához is köthető, így onnan is átemelhetőek a 
konkrétumok.       

Lényeges, hogy ez a témaanyag az iskolai éves munkatervvel koegzisztens módon 
kerüljön kidolgozásra, pontosabban a munkaterv kövesse a pedagógiai programot.   

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap 
valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más 
személy megérkezése előtt. 
 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 
 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 
alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai 
balesetek, valamint azok szakszerű ellátása, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb 
hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Lehetőség van tanórákon és tanórán kívüli 
foglalkozásokon az ismeretek elsajátítására. 
 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok/hét nagyszámú tanulócsoport előtti 
szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 
 

Minden osztály számára fontos, hogy elsősegélynyújtó csomaggal rendelkezzen, melyet 
nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények alkalmával is tudnak 
használni. 
 
 

12.2. 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. 

 
 

12.3. 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 elsősegélynyújtás alapismereteit;  
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– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 
foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 
legfontosabb alapismeretekkel.  

 
 

12.4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 
feladatok megvalósításának elősegítése érdekében: 

– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 
vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 
továbbképzésekre való jelentkezését. 

 
 

12.5. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban  
a következő tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  
 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Természetismeret - alapfokú elsősegélynyújtás 

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

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

Fizika - égési sérülések 
- forrázás 
- az elektromos áram hatása az élő szervezetre  
- veszélyek, érintésvédelmi ismeretek 

Testnevelés - magasból esés 

 
Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 

– az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 
elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 
baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 
módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 
igénybe vétele a felsős évfolyamokon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 
elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 
 



131 
 

12.6. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 
– szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 
– rendszeresen elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak az Országos 

Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók 
Országos Egyesületének bevonásával; 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 
foglalkozó projektnap (témanap/hét) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 
számára. 
– Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-
megelőzési oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint 
pl. kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a 
testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika 
tantárgyak tanításakor. 

 
 

12.7. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 
A továbbképzés célja: 

hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az elsősegély-
nyújtási és/vagy baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket 
felismerik, illetve ellátják. További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek 
fontosságának bemutatása, annak népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási 
intézménybe lehetőség legyen a téma akár tanórai, akár szakköri oktatására. 

 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus.  
A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 
A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 
- az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 
- az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori sajátosságait; 
- a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait; 
A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a: 
- baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 
- társszervezetekkel kapcsolat felvételre; 
- baleseti szimulációk megrendezésére; 
- pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint 
ismereteiket 

önállóan fejleszteni. 
 

A 2010/2011 tanévtől kezdődően tanévenként 1-1 pedagógus elsősegély-nyújtási ismeretek 
témájú továbbképzésen vesz részt. 
Célkitűzésünk, hogy a biológia szakos tanárokkal együtt 5 elsősegélynyújtást oktató 
pedagógus legyen intézményünkben. 

 
12.8. Ajánlott szakmai anyagok: 
http://www.arpadtiszk.hu/Documents/Tananyagok/KOvacsne/elsosegely_Judit_maj_2_SZBM.pdf 
Elsősegély-oktatóanyag AKG-OMSZ http://termtud.akg.hu/elsosegely/ 
Elsősegély mobil alkalmazások: Javasoljuk a tanulók mobiltelefonjára ennek letöltését. 
http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas  

http://www.arpadtiszk.hu/Documents/Tananyagok/KOvacsne/elsosegely_Judit_maj_2_SZBM.pdf
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CD4QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Ftermtud.akg.hu%2Felsosegely%2F&ei=lE47UeImwZq0BpO-gegD&usg=AFQjCNG2PsvQcs2TRMDsR_ZRnKrFAgVw1A&sig2=dHawriXwrZacAQFWjIM_YA&bvm=bv.43287494,d.ZWU&cad=rja
http://termtud.akg.hu/elsosegely/
http://elsosegely.webbeteg.hu/page/mobil_alkalmazas
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 
 

13. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 
 
13.1. A választott kerettanterv megnevezése 

 
 

A helyi tantervek az OKTÁTÁSI HIVATAL honlapján 2020. februárjában közzétett 

kerettantervek alapján készültek, és 2020. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben (1., 5., 

évfolyamokon) kerültek bevezetésre a Nat 2020 szabályozásának megfelelően. 
 

 
Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve 
 
Az iskolában az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat és azok óraszámait az alábbi 
táblázat foglalja össze.  
A tantárgyak és a tantárgyakra jutó óraszámok meghatározása a kerettantervi rendeletben 
és köznevelési törvényben meghatározott órakeretek figyelembevételével történt. 
A nem kötelező (választható) tanórák közül a tanulók érdeklődésüknek, képességeiknek 
megfelelően választhatnak.  
A továbbiakban a választott tanórán a megjelenés kötelező, a hiányzásokat a kötelező 
órákhoz hasonlóan igazolni kell.  
A nem kötelező tanórán végzett munka értékelése a megfelelő kötelező órával együtt 
történik. 
A felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételt a pedagógus javasolja. A 
fejlesztő foglalkozásokon való részvételt a hatályos törvényben rendeltek alapján biztosítjuk 
az arra jogosult tanulóknak szakképzett fejlesztő pedagógussal. Az óratervben a tanórán 
kívüli foglalkozások között szereplő felzárkóztató óra keretében van lehetőség az egyéni 
foglalkozások szervezésére, melyek szolgálhatják a képességfejlesztést, versenyre való 
felkészítést is.  
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13.2. A választott kerettanterv feletti óraszám 
 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a 

következő évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 

 
Iskolánk 1.osztálytól lehetőséget teremt az emelt szintű idegen nyelv tanulására.  
 
A 243/2003. sz. Korm. r. 5§(3) bekezdésében foglaltak alapján a nem kötelező (választható) 
tanítási órák keretében 1-3. évfolyamon az idegen nyelv tantárgy heti 2 órában való 
tanulását biztosítja, a tantervi követelmények csak az ezeken az órákon való részvétellel 
teljesíthetők. Erről a szülőket a beiratkozáskor írásban tájékoztatjuk. A beiratkozással a heti 
idegen nyelvi órákon való részvétel kötelezővé válik. 
 
Az idegen nyelv esetében 4. osztálytól csoportbontással tagozat szerinti oktatást szervezünk. 
 
 

A Ciszterci Nevelési Központ általános iskolájának délelőtti órarendjébe épített testnevelés 

tantárgy alapóraszáma éves 108 testnevelés óra / heti 3 testnevelés óra, ez eltér  

a kerettanterv által meghatározott éves 340 testnevelés óra / heti 5 testnevelés óra 

számától, mivel a jogszabályban foglaltak alapján lehetőséget adunk a heti 2 testnevelési 

foglalkozás megválasztására. 

 

A jogszabály alapján a kötelező 5 testnevelés órából kettőt a szülő választhat.  

Az iskolai 3 testnevelés óra része fél évig az úszás (18 óra), a néptánc (18 óra) 2. és 3. 

évfolyamon.  

A másik két testnevelés órát a szülő választja  

- vagy az iskolában felkínált tanórán kívüli mozgásos foglalkozások,  

- vagy iskolán kívüli sportegyesületnél,  

- vagy lehet 1 óra iskolai mozgásos foglalkozás és 1 óra külsős egyesületi 

sportfoglalkozás is.  

- A külső egyesületnél vállalt foglalkozásról legkésőbb szeptember 16-ig kell igazolást 

hozni (edző nevével, elérhetőségével, egyesület pecsétjével)! 

 

Az adott tanévben induló mozgásos foglalkozások indulásának feltétele: 

- a jelentkezők megfelelő száma 

- a tantárgyfelosztásban a humán erőforrás biztosítása 
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ALSÓ TAGOZAT – kimenő rendszerben 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

2020-2021 X ✓ ✓ ✓ 

2021-2022 X X ✓ ✓ 

2022-2023 X X X ✓ 

2023-2024 X X X X 

  1. 2. 3. 4. 
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Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 7 7 6+1 6+1 6 

Idegen nyelvek 0+2 0+2 0+2 0+2 0+2 0+2 2+1 2+1 2+3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Erkölcstan/Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika              0+1  0+1  

Szabadon tervezett órakeret 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 25 25 25 27 27 27 

Hittan (egyházi iskolában) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

összes óraszám 26 26 26 26 26 26 28 28 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ALSÓ TAGOZAT – felmenő rendszerben 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

2020-2021 ✓ X X X 

2021-2022 ✓ ✓ X X 

2022-2023 ✓ ✓ ✓ X 

2023-2024 ✓ ✓ ✓ ✓ 

  1. 2. 3. 4. 
Tantárgyak németesek angolosok németesek angolosok németesek angolosok németesek angolosok angol/német 

tagozatosok 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 5 5 5 5 5 

MAGYAR + 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

MATEK + 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

HITTAN 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Környezetismeret 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Idegen nyelvek (Angol / Német) 0+2 0+2 0+2 0+2 0+2 0+2 2 2 2+2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Digitális kultúra 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

                    

Kötelező alapóraszám 22 22 22 22 22 22 23 23 23 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Maximális* órakeret 24 24 24 24 24 24 25 25 25 

Hittan (egyházi iskolában)*+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ÖSSZES ÓRASZÁM 25 25 25 25 25 25 26 26 26 
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FELSŐ TAGOZAT – kimenő rendszerben 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

2020-2021 X ✓ ✓ ✓ 

2021-2022 X X ✓ ✓ 

2022-2023 X X X ✓ 

2023-2024 X X X X 

   5.  6. 7. 8. 
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Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 4+1 4 4+1 4+1 3+0,5 3+1,5 3+1,5 4 4+1 4+1 

Idegen nyelvek 3+2 3+1 3 3+2 3+1 3 3+2 3+1 3 3+2 3+1 3 

Matematika 4 4 4 3+1 3+1 3+1 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 2 2 2 2             

Biológia-egészségtan             2-0,5 2-0,5 2-0,5 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Fizika             2-0,5 2-0,5 2-0,5 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Kémia             1+0,5 1+0,5 1+0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 

Földrajz             1+0,5 1+0,5 1+0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 1 1                   

Informatika     0+1 1 1 1+1 1 1 1+1 1 1 1+1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Erkölcstan/Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 28 28 28 31 31 31 31 31 31 

Hittan (egyházi iskolában) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

összes óraszám 29 29 29 29 29 29 32 32 32 32 32 32 
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FELSŐ TAGOZAT – felmenő rendszerben                                                           Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

2020-2021 ✓ X X X 

2021-2022 ✓ ✓ X X 

2022-2023 ✓ ✓ ✓ X 

2023-2024 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 5. 6. 7. 8. 
Tantárgyak angol tagozat angolosok németesek angol tagozat angolosok németesek angol tagozat angolosok németesek angol tagozat angolosok németesek 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4 4 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 3 3 

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

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HITTAN 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Természettudomány 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Kémia 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fizika 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Biológia 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

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

Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Közösségi nevelés - Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 27 27 27 27 27 29 29 29 28 28 28 
Szabadon tervezett órakeret 1 1 1 2 2 2 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1) 
Rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 29 29 29 31 31 31 31 31 31 

Hittan (egyházi iskolában) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EMELT NYELV 2 (2) 2 2 (2) 2 2 (2) 2 2 (1) 2 (1) 2 (1) 
ÖSSZES ÓRASZÁM 31 29 31 (29) 30 28 30 (28) 32 30 32 (30) 32 30 32 (30) 

137 



 

 

14. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 
SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 
 
A tankönyvek, a taneszközök, a segédletek kiválasztása elsősorban a szakmai közösségek 
feladata. Minden év januárjára a kiadott központi javaslatok segítségével a szakmai 
közösségek elkészítik javaslataikat, melyet az igazgatóval egyeztetnek. Ezt az igazgató a 
Szülői Munkaközösség elé terjeszti, ahol a végleges döntés megszületik. 
 

• Cél, hogy tantárgyak szintjén a taneszközök egymásra épüljenek. 
 

• A tankönyvek, taneszközök kiválasztása a pedagógusok véleményének figyelembe 
vételével, évfolyamonkénti megegyezéssel történik. 

 

• A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 
veszik figyelembe: 
- feleljen meg a helyi tantervnek, 
- lehetőleg a több tanéven keresztül használható, tartós használatú tankönyveket 

válasszunk, 
- ne terhelje a szülőt feleslegesen eszközvásárlás, egyéb szükséges felszerelések 

kiválasztásánál a szülőket legkevésbé terhelő megoldásokat kell választani, 
- azonos tartalmi minőségű könyvek közül az olcsóbbak kiválasztására kell törekedni, 
- a kiválasztott taneszközöket a pedagógus csak indokolt esetben, az oktatás minőségének 

javítása érdekében változtatja, 
- segédanyagok és szakirodalom hozzáférhetőségének biztosítása könyvtárhasználattal. 
 

• A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 
májusában, az utolsó szülői értekezleten) az iskola tájékoztatja. 
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15. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 
FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

 

15.1.  Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

 

Tanulási módszerek kialakítása, iskolai fegyelem és figyelem, továbbá kötelességérzet 

kialakulása: 

• fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;  

• megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 

15.2.  A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan 

előtérbe kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 

Motiváció, tanulásszervezés, teljesítmények növekedése: 

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz;  

• megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 
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15.3.  Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

Kulcskompetenciák megalapozása, együttműködési készség fejlődése, a tanulói tudás 

megalapozása: 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása; 

• a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és 

az önművelés alapozásával; 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

15.4.  A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 
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változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

• mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

• a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

• az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

• a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

• fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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16. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ  
ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK  
ELVEI ÉS KORLÁTAI 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 
A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, 
bevésését, alkalmazását szolgálja. Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és 
egyéni munkatempó kialakítására. A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a 
tanuló fokozatosan válik az ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé.  
Az egyéni tanulási stíluson túl kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét. 
 

Szóbeli és írásbeli házi feladatok közös elvei: 

• az eredményesség szempontjából szükséges a megfelelő tanórai előkészítés, a kijelölt 
feladatok értelmezése, 

• a mindennapi tananyagon alapuljon, egyértelmű, önállóan megoldható legyen, 

• a ténye a füzetben vagy a leckekönyvben rögzítésre, jelölésre kerüljön, 

• az egységes feladatkijelölésnél az osztály átlagszintjét vesszük figyelembe, de 
lehetőség van képesség szerint differenciált feladatok adására is, 

• a szóbeli és írásbeli feladatok helyes aránya lényeges. 
 

Írásbeli feladatok alapelvei: 

• az órán elsajátított tananyag begyakorlása, rögzítése, 

• csak ismert feladattípus adható, 

• biztosítani kell a differenciált, képesség szerinti fejlesztést, 
 

Szóbeli feladatok elvei: 

• olvasás technikai gyakorlása, 

• memoriterek tanulása. 
 

Korlátai: 

• összevont tanulócsoport, 

• a magatartási, tanulási nehézségekkel terhelt tanulók, 

• a szociális hátránnyal élők. 
 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

• A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 
feladatot javasolhatunk. 

• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 
maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

• A napi felkészülés otthoni (napközis, tanulószobai) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók számára annyi és olyan jellegű házi feladatot adunk, amely 
nem terheli túl a tanulót és önállóan elvégezhető. A házi feladat a SNI tanulók esetében 
kondicionáló, gyakorló, megerősítő funkciót tölt be, célja a bevésés erősítése, a feladattudat 
kialakítása és a beilleszkedés/munkavégző képesség erősítése. A súlyos állapotú tanulóknál 
elhagyható eseti jelleggel és – kivételes esetben, kizárólag a tanuló érdekében - 
rendszeresen is. 
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17. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS,  
TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

 

  Az Nkt. 97. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:  
„(6) A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-
oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően 
felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott 
helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet 
testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező 
tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó 
rendszerben megszervezni.”  

 

A köznevelési törvény 27. §-a megteremti a mindennapos testnevelés jogszabályit. 

(11)  Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti 
oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra 
keretében, amelyből legfeljebb heti két óra  

a)  a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 
meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,  

b)  iskolai sportkörben való sportolással,  

c) 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.  

(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről.  

(13)  A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. 
Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában 
működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások 
megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai 
csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri 
foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén képesítéshez kötött 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló külön 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is vezetheti, aki a 
felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben 
vett részt.  

 
A keresztény nevelés az egész embert szolgálja. Ez az „egész”-ség csak úgy valósulhat meg, 
ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek szolgálatába állítjuk. Az ókortól kezdve irányadó 
az európai kultúrában az ép testben ép lélek elve.  
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Az iskolai testnevelés elsődleges célja tehát a fegyelmezett, önneveléssel kialakított 
életvezetés, a hathatós küzdelem az ifjúkori tespedés, ernyedtség, a szétszórtság, az 
elkényelmesedés ellen. A szellem és az erkölcs uralkodik a keresztény-katolikus iskola 
testnevelésében és sportéletében is. Miközben ugyanis kielégíti és fejleszti az ifjúság 
mozgásigényét, küzd a tunya, lődörgő, sok tekintetben céltalan életforma ellen (mint pl. a 
számítógép előtt ülve töltött idő, a tv-mánia, a diszkózás, a drog különféle fajtáinak 
használata stb.). 
 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás-program célja a gyermekek egészséges testi-lelki 
fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és 
az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 
mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen 
előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei 
között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal 
történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. 
 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az 
alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

• minden gyermeknek minden nap lehetőséget biztosítunk a testmozgás-programban 
való részvételre, 

• minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 
keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése, 

• minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna, 

• a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 
testhelyzeteire, 

• minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent 
még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

• a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes 
testmozgás-programban, 

• a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 
sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 
érdekében), 

• a testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz, 

• A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 
 

A mindennapos testmozgás intézményi lehetőségei és keretei 

Az iskola a kötelező testnevelés óra mellett biztosítja a délutáni testedzés lehetőségeit az 
intézményben. A mindennapos testmozgást a különböző sportköri foglalkozásokkal 
(labdajáték, torna, labdarúgás, tánc és úszás), egyéb szabadidős foglalkozásokkal, és a 
napközi által kínált mozgásos programokkal valósítjuk meg. A téli időszakban rendszeresen 
járunk korcsolyázni, a gyalog-és kerékpártúráink igen népszerűek. Az egészségfejlesztő 
munkacsoport – melynek a testnevelőkön kívül a tanítók többsége is tagja –, megvitatja és 
jóváhagyja az éves programot, melynek megvalósításába bevonjuk a nevelőtestület tagjait és 
a szülőket is.   
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18. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK,  
TOVÁBBÁ EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 
 

Választható foglalkozások (szakkörök): 
Az intézmény — a tanórai foglalkozások mellett — a tanulók érdeklődése, igényei szerint a 
köznevelési törvény 46.§-a (6) b), f) pontja alapján tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.  
E foglalkozások helyét és időtartamát, vezetőjét az igazgató/igazgatóhelyettes rögzíti a 
tanórán kívüli órarendben, terembeosztással együtt.  
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások 
kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején 
történik, és egy tanévre szól. 
A tanórán kívüli foglalkozásokra az igényt minden tanév végén fel kell mérni az 
osztályfőnöknek és írásban átadni azt az igazgatónak. 
A szakkörök szeptember 15-től május 31-ig működnek (esetenként a tanév utolsó napja). 
Szakkörök beindításáról a vezetés dönt szeptember 10-ig. 
 
Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 
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19. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY 
GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, 
DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI,  
VALAMINT A MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 

 
 

19.1. Az ismeretek számonkérésének, a tanulók tanulmányi munkájának 
értékelésének követelményei és formái 

 
Követelmények: 

• Számonkérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez 
a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 
irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 
hiányosságok pótlásának segítése. 

• Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok 
pótlására, hibák javítására. 

• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 
egységében kell értékelni. 

• Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 
minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, 
csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a 
megerősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 
Az értékelés formái: 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 
felzárkóztatásra szorul. 
A második év végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló 
teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, 
félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 
 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 
a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 
b) heti 2 vagy 3 órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 
c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő 

érdemjeggyel értékeli. 
 
Az értékelés legyen folyamatos: 

• visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

• jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 
 
A folyamatos értékelés fajtái: 

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

• szóbeli felelet értékelése, 
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• gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 
(készségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

• írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfőzött 
megjegyzések, tanácsok), 

• a feltűnően gyenge, vagy – esetleg – a kiemelkedően jó teljesítmény jelzése a 
szülőknek elsődlegesen az elektronikus naplóban, ez kiegészíthető az üzenő 
füzetben küldött tájékoztatással, 

• félévi és tanév végi. 
 
 

19.2.  A tanulmányi munka érdemjeggyel/szöveges értékeléssel 
való értékelésének eszközei, módjai: 

 

• Megfigyelés 

• Szóbeli felelet (tények, leírások, fogalmak, szabályok, törvények, vitakészség, kísérletek, 
alkotások elemzése, készségek alkalmazása) 

• Írásbeli munka 

• Önálló kiselőadás 

• Óraközi munka (pontozás) 

• Részvétel versenyeken 

• Vizsga/Mestermunka 7-8. évfolyamon 
 

Helye a tanítás- tanulás folyamatában: 

− Rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán. 

− Rendszeres szóbeli feleltetés az előző órák anyagából. 

− Házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése. 

− Írásbeli ellenőrzés tananyagrészek feldolgozása után. 

− írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

− beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

− röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

− dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

− témazáró feladatlapok megoldása témakörönként, a tananyag feldolgozása 
és rendszerezése után. A felmérők összeállításánál ügyelünk arra, hogy 
megfelelő mennyiségű minimum követelményű feladat is legyen benne. A 
pontszám érdemjegyre való átszámítására egységes, százalékos 
értékhatárokat állapítunk meg. A felmérő anyaga évfolyamonként egységes 
(esetleg differenciált feladatokkal kiegészítve).  

− A tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 
összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése. 

 

A minősítő értékelés módja: 

− Első osztályban szöveges értékelés félévkor és év végén a bizonyítványban. 

− Második osztályban félévkor szöveges értékelés. 
 Az összegző szöveges értékelés terminusai lehetnek:- kiválóan megfelelt 91-100%* 

- jól megfelelt   76-  90%* 

- megfelelt  51-  75%* 

- felzárkóztatásra szorul   0-  50%* 
Felméréseknél a pontozás %-os határai: * 
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− 2. (év végétől) - 8. osztályban: osztályzatok, illetve (a szakvélemény javaslata szerint) 
szöveges értékelés. 

    - Évközi érdemjegyek (öt fokozatban) 
    - Félévi értesítő 
    - Év végi bizonyítvány 
 
Az értékelést be kell jegyezni az elektronikus naplóba. 
 
Súlypontjai: 

• A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, 
törvények értelmezése, készségek, jártasságok megléte. 

• Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése. 

• Az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése. 
 
A továbbhaladáshoz feltétele a NAT és katolikus kerettanterv minimum követelményeinek 
teljesítése. 
 A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle mérésekkel elért eredmény.      
A teljesítmények rendszeres, szóbeli értékelése minden pedagógus, oktató nevelő 
munkájába beépül, az osztályozás és írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, és tantárgytól 
függetlenül változik. A tantárgyi osztályzatok száma félévente minimum három. Félévkor és 
tanév végén tantárgyanként egy- egy osztályzattal történik a tanulói teljesítmények 
értékelése.  
 
Az SNI tanulók értékelése: 

• A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 
minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul 
az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe 
veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy hanyatlott - 
az előző értékeléshez képest. 

• Az értékelés egyéni képességek, fejlettségi szinthez viszonyított fejlődés 
figyelembevételével történik. Az értékelésnél előtérbe kell helyezni a pozitív 
megerősítést és lényeges az egyéni különbségek figyelembevétele. Ez elősegíti a tanuló 
teljesítményét önmagához viszonyító, fejlődést figyelembe vevő értékelést. 

• A tantárgyi értékelés alól felmentést BTM esetén a Járási Szakértő Bizottság, SNI tanuló 
esetén a Megyei Szakértői Bizottság javaslatára az igazgató írásbeli határozatban adja a 
tanulónak, melyből egy példányt átad a szülőnek.  

 

19.3. A tanulók munkájának szöveges értékelése 
 
A törvényi szabályozás: 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 
felzárkóztatásra szorul tantárgyanként. 
A második év végétől a nyolcadik év végéig a szöveges értékelés helyett, a hagyományos 
osztályzásos módszert kell használni. (Tanév közben érdemjegyekkel, a félévkor és a tanév 
végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 
 



149 
 

A szöveges értékelés elvi kiindulópontjai: 
- az értékelés a gyerekért, de elsősorban a szülőknek szól 
- alakítja a helyes önértékelést, segíti a reális önismeretet 
- nyitott, nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 
- a gyerek aktív részese a saját fejlődésének 
- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodik a gyermek fejlődéséről 
 
A szöveges értékelés elvi követelményei: 
- minősítés-központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemzi 
- figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 
- összhangban van a pedagógiai programmal, a helyi tantervi rendszerrel és a kimunkált 

értékelési koncepciókkal 
- személyre szóló és ösztönző jellegű - a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként 

megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet tölt be 
- konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára 
 
A szöveges értékelés rendszerének felépítése: 
 
a)  A helyi értékelés alapelvei 
- A gyerekek értékelését az osztálytanítók készítik el, figyelembe véve a napközis nevelő és az 

osztályban tanítók véleményét is. 
- A teljes körű értékelések évente két alkalommal készülnek: a félévi és az év végi értékelés a 

tanév rendje szerint történik. 
- A fent említett értékeléseket a DINA elektronikus napló használatával készítik el. 
- A szöveges értékelés tartalmi szempontjai: 

- magatartás 
- szorgalom 
- tantárgyi teljesítmények 
- a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés, 

- általános értékelés / év végén /: 
A(z) …x… évfolyam tantervi követelményeinek kiválóan megfelelt, vagy jól megfelelt, vagy 
megfelelt. 
…x… tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 

 
b)  Értékelési funkciók meghatározása 
- Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos információkat ad a 

pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az egyén tanulási folyamatának 
tervezéséhez. 

- Formatív, fejlesztő, szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatához, annak 
korrekciójához, a fejlesztési stratégiák kimunkálásához ad segítséget pedagógusnak, 
szülőnek, diáknak. 

- Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás,- egy-egy tanulási szakasz végén ad 
összegző tájékoztatást az elsajátított ismeretek eredményéről pedagógusnak, szülőnek, 
tanulónak egyaránt. 
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c)  A szöveges értékelés módja: 
1. Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a tanítási 

órákon és más iskolai foglalkozásokon. 
Megfogalmazódhat: 
- a tanító részéről 
- a tanulótársak részéről 
- önértékelés formájában 

2. Írásbeli: például 
- a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfogalmazásával, 
- témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok megadásával 

és ezek minősítő jelzésével, 
- aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével kapcsolatban  

(pl tájékoztató füzetbe), 
- félévkor és tanév végén részletes szöveges értékelés. 

 

d)  Szöveges értékelés dokumentumai: 
- Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott bizonyítvány. 

Az első évfolyamon a tanuló szöveges minősítése a pótlapon történik. A kitöltött pótlap a 
bizonyítvány része, amit a bizonyítvány borítólapjának tárolójába kell elhelyezni. 

- A DINA elektronikus naplóval előállított törzslap. 
- A DINA elekrtonikus napló. 
 

A szöveges értékelés felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási 
teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. 

 
19.4. Osztályozás 
 
Változatlanul érvényes az a tétel, hogy a tanulók minél többféle tevékenységét értékeljük, de 
ne minden tevékenységét – és ne is mindig osztályozzuk. Az osztályozás tekintélyét őrizzük 
meg. Az osztályozás ma még nem mellőzhető motivációja – bár kétségkívül külső motivációja 
– a tanulásnak, a teljesítmények fokozásának, a fejlődésnek. Tehát nem szűnt meg az 
osztályozás, de nevelési hatékonyságát növelni kell. Az új, belépő tantárgyakban főként 
szavakkal értékelünk. Ebben az időszakban ismertetjük meg a tanulókkal az új tantárgyak 
sajátos tanulási módszereit, hogy milyen típusú munkát és teljesítményt várunk tőlük az 
adott tantárgyban. A tanulók egymás teljesítményét is értékelik szavakkal, érdemjegyekre 
tett javaslatokkal. A tanulók bevonása az értékelésbe lehetővé teszi az értékelés 
szempontjainak elsajátítását, megtanulását. Alkalmazásuknak – és elviselésüknek – a 
megszokása a nevelési folyamat fontos szempontja. 
 
Osztályzat: 

• Jeles (5): ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. (91-100%)* 

• Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 
hibával tesz eleget. (76-90%)* 

• Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget.  
(51-75%)* 



151 
 

• Elégséges (2): ha a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal 
rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. A fogalmakat nem érti. A gyakorlatban képtelen 
önálló feladat végzésre. (akar, de nem megy) (36-50%)* 

• Elégtelen (1): ha a minimális tantervi követelményeknek nem képes eleget tenni.  
(0-35%)* 

Témazáró dolgozatnál a pontozás %-os határai: (-)* 
 

 
Az osztályzatok elektronikus naplóba történő bejegyzésének módjai: 

• Felmérő, témazáró dolgozat, tanterv által előírt iskolai feladatok: súlyozással az 
elektronikus naplóba.  
Felső tagozaton a témazárók súlyozása kétszeres (200%). ** 

• Figyelembe vesszük a tanuló adott tárgyban nyújtott többlet munkáját. 
 
Az értékelés egyik formája az osztályozás. A szorgalmi időszakban nem osztályzatról, hanem 
érdemjegyről beszélünk, ezzel is kifejezésre juttatva az osztályzat és az érdemjegy szerepe 
közötti különbséget. 
 
Az érdemjegy: Visszajelentő, informatív értékű. A tanuló részteljesítményének és az adott 
témához tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredménye. 
 
Az osztályzat: Amit a bizonyítványba írunk, összefoglaló képet ad a tanuló 
összteljesítményéről, minősíti a tanulót. A tantárgyi osztályzatok kizárólag a tantárgyi 
követelmények tudás szinten való elsajátítását minősítik. 
Az értékelést minden esetben követi a korrekció, nagy hangsúlyt fektetünk a javításra. A házi 
feladatokat és a füzetek rendjét is értékeljük.  
Az egyes tanulók félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 
áttekinti és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt 
a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy 
adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha ez nem 
történik meg, és a nevelőtestület ennek indokával nem ért egyet, az osztályzatot az évközi 
érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja. 
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19.5. Magatartás és szorgalom értékelése 
 
Hagyományosan, osztályközösségi szinten az osztályfőnök irányításával havonta történik 
figyelembe véve az osztályban tanítók észrevételeit. Félévkor és tanév végén tantestületi 
véleményezéssel történik a magatartás és a szorgalom minősítése a hagyományos 
kategóriákkal: 
 

Magatartás 
 
Példás (5) 

• Maradéktalanul betartja az iskola belső rendjét (a házirendet). 

• Tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik. Órák alatt és órák 
közötti viselkedése kifogástalan. 

• Tiszteletben tartja tanárai, tanulótársai és az iskola dolgozóinak emberi méltóságát. 
Udvariasan, előzékenyen és segítőkészen viselkedik. 

• Fegyelmezett magatartásával, képességének megfelelően eleget tesz feladatainak, 
önként vállal feladatokat. 

• Aktívan részt vesz az iskola és az osztály közösségi életében. 

• Óvja, védi az iskola felszereléseit és környezetét. 

• Nincs írásbeli figyelmeztetője, intője, megrovása, igazolatlan órája. 
Jó (4) 

• Betartja az iskola belső rendjét (a házirendet). 

• Az órák alatti és az órák közötti magatartása ellen különösebb kiemelkedő kifogás 
nincs (rendesen viselkedik). 

• Tiszteletben tartja az iskolaközösség (társak, tanárok, dolgozók) emberi méltóságát. 

• A közösségért feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat tőle 
elvárható módon teljesíti. 

• Dicséretei mellett nincs osztályfőnöki intője vagy megrovása. 

• Legfeljebb egy igazolatlan órája van félévenként. 
Változó (3) 

• Vét az iskola belső rendje a házirend ellen (a házirend előírásait nem minden esetben 
tartja be). 

• Nehezen alkalmazkodik a közösség szabályaihoz. 

• Tanórai és tanórán kívüli viselkedése fegyelmezetlen. 

• Több alkalommal zavarja a tanítást. 

• Közösségi és tanulmányi feladatait nem minden esetben végzi el. 

• Előfordul, hogy nem tartja tiszteletben az iskola közösség tagjainak (tanulói, tanárai 
és dolgozói) emberi méltóságát. Társaival és a felnőttekkel szemben udvariatlan, 
durva. 

• Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. 

• Legfeljebb négy igazolatlan órája van. 

• Osztályfőnöki intője vagy megrovása vagy ennél súlyosabb büntetése van. 
Rossz (2) 

• Nem teljesíti közösségi és tanulmányi feladatait. 

• Az iskola belső rendje és a közösség tagjai ellen szándékosan vét. A házirend 
előírásait sorozatosan megsérti. 
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• Magatartása rendszeresen fegyelmezetlen és viselkedése rendetlen. 

• Az iskola közösség (tanuló, tanár, dolgozó) tagjaival szemben rendszeresen durva és 
udvariatlan. 

• Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza. (Viselkedése 
sérti a szaktanár és társai személyiségi jogait). 

• Több írásbeli büntetése is van. 

• Rossz a magatartása annak a tanulónak is, aki általában jól viselkedik, de 1-1 tettével 
súlyosan vét az iskola közössége ellen vagy ezzel árt az iskola hírnevének. 

• Négynél több igazolatlan mulasztása van. 
 
Megjegyzések: 

• A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra 
vonatkozó előírásai.  

• A rendszeres templomi szolgálat a magatartás minősítését pozitívan befolyásolja.  
 

Szorgalom 
 

Példás (5) 

• Munkáját minden tantárgyból kifogástalanul, pontosan, rendszeresen, megbízhatóan, 
kötelességtudóan elvégzi. 

• Képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt. Képességeinek hiányát 
szorgalmával sikeresen pótolja. 

• Javít: három vagy több tantárgyból (félévi vagy előző évi eredményeihez képest). 

• Tanórákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába, szívesen vállal többlet 
feladatot. 

• Tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken, iskolai rendezvényeken, szentmiséken 
önként részt vesz, a feladatokban részt vállal. 

• Taneszközei és házi feladatai rendszeresen rendben vannak, tiszták, soha nem 
hiányosak. 

• Tanulmányi versenyeken (városi, területi, megyei, országos) az iskolának 
helytállásával dicsőséget szerez. 

• Igazgatói vagy nevelőtestületi dicsérete van tanulmányi munkáért. 
Jó (4) 

• Munkája, teljesítménye rendszeresen jó, de nem minden tantárgyból kifogástalan. 

• Képességeinek megfelelő viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt. 

• Ront egy osztályzatot kettő vagy legfeljebb három tantárgyból előző félévi vagy év 
végi eredményéhez képest (ha szorgalma akkor példás volt). 

• Tanórákon többnyire aktív, de néhányszor figyelmetlenséget vagy érdektelenséget 
mutat. 

• Többlet feladatot felkérésre vállal, de azt jól elvégzi. 

• Taneszközei és házi feladatai tiszták és rendezettek általában. 

• Tanulmányi munkájáért szaktanári dicsérete van. 
Változó (3) 

• Tanulmányi teljesítménye elmarad a képességeitől.  

• Tanítási órákon a munka elvégzésére figyelmeztetni kell, felügyelet mellett dolgozik. 
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• Önálló munkája figyelmetlen, ingadozó, nem kitartó. Feladatait nem mindig vagy csak 
ismételt figyelmeztetés után teljesíti, illetve ellenőrzésre szorul. 

• Osztályzatai egyenetlenek, több tantárgyból rontott. 

• Többletfeladatot nem vállal. 

• Házi feladatai, felszerelése gyakran hiányos és rendezetlen. 
Hanyag (2) 

• Képességeihez képest jóval gyengébben teljesít, keveset tesz tanulmányi fejlődése 
érdekében. 

• Kötelességét gyakran elmulasztja. 

• Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 

• Tanulmányi munkája megbízhatatlan, figyelmetlen, lusta, olykor megtagadja a 
munkát, rendszeres ellenőrzés mellett dolgozik. 

• Házi feladatait rendszeresen nem végzi el. Felszerelése hiányos és rendetlen. 

• A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget elutasítja, nem jelenik meg a 
számára előírt felzárkóztatáson vagy korrepetáláson. 

• Félévi vagy évvégi osztályzata valamely tárgyból elégtelen. 
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20. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ,  
A TANULÓ MAGATARTÁSÁNAK, SZORGALMÁNAK  
ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK 

 
A jutalmazás és büntetés év közben folyamatos, illetve alkalomnak megfelelően lehet szóbeli 
vagy írásbeli több fokozatban történő. (Házirendben foglaltak szerint.) 
 

Jutalmazás 

• Az iskola a példamutató magatartásért, a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, 
illetve tantestületi dicsérettel jutalmazza. Ezek a naplóba, törzskönyvbe és a 
bizonyítványba bevezetésre kerülnek.  

• A diákok plusz feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy 
igazgatói dicséretben részesíthetőek. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe kerül 
bejegyzésre, és a havi, illetve év végi magatartás- vagy szorgalomjegyben is meg kell 
látszanak.  

• Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, közösségi vagy más jellegű, az iskola hírét 
öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más 
tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között, 
az iskola közössége előtt adunk át, valamint részvétel családjával együtt az év végi 
fogadáson. 
 

Büntetés 

• Az alapvető viselkedési szabályok, vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának 
és a kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetőek: 

• Szóban: személyes és szülői beszélgetés, szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói 
figyelmeztetés 

• Írásban: 
szaktanári figyelmeztetés  
osztályfőnöki figyelmeztetés  
osztályfőnöki intés 
osztályfőnöki megrovás  
igazgatói figyelmeztetés  
igazgatói intés 
igazgatói megrovás (szigorú megrovás záradékkal)  

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 
a vétség súlyosságától függően el lehet térni. 
 

Ezek a súlyuknak megfelelően a havi és az év végi magatartás-, illetve szorgalom jegyben  
is tükröződnek. Minden esetben a naplóba is bejegyzésre kerülnek.  
 

Osztályfőnöki figyelmeztetés esetén az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a Mentálhigiénés 
csoporttal. 
 

Különlegesen minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre az ügy 
kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott kár megtérítése, a diák áttétele 
másik osztályba, eltanácsolása az iskolából, vagy átirányítása másik iskolába. A fegyelmi 
eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket időben értesíteni kell. (Részletes szabályozás 
a SZMSZ-ben található.)  
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21. CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 
 

 

Iskolánkban a csoportbontás célja, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson  

a készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására. 

 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

Idegen nyelv 

Egy adott osztály (évfolyam) diákjaiból az angol, illetve német nyelvet tanulók 

homogén csoportjainak megszervezése. 
 

Testnevelés 

Nemek szerinti bontásban évfolyam szinten. 
 

Technika és tervezés 

Nemek szerinti csoportbontásban. 

 

 

Egyéb foglalkozások szervezése 

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

személyi és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. 

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 

egyidejűleg – a szakmai munkaközösségek javaslatát figyelembe véve, a nevelőtestület dönt. 
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22. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ  
SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

 

NKTV. 80. §   
(1)  Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-
oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 
 
Az emberi mozgásteljesítménynek biofizikai, fiziológiai és pszichológiai jellemzői különböző 
megjelenési formában mérhetők, ezért a mozgásfejlődés törvényszerűségeit több 
szakterület kutatói vizsgálják (orvosok, pszichológusok, biológusok, a testnevelés ás a sport 
szakemberei stb.). A testnevelés és a sport saját modelljében a különböző életkori és 
teljesítményszakaszokban a motorikus fejlettség szintjére keresi a választ.  
A teljesítményélettani paraméterek alapján megismerhetjük a gyermek pillanatnyi fizikai 
fittségét, amely lehetővé teszi az egészség szempontjából leglényegesebb fizikai képességek 
hiányosságainak a feltárását. A fizikai szint ismerete kiindulási alapot ad az egyénre szabott 
terhelhetőség megállapításához, a képességek fokozatos fejlesztéséhez.  
 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  
26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata   

81. §   

(1)  Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és 
mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára 
kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók 
részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és 
megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés 
tantárgyat tanító pedagógusa végzi.  

(2)  Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot 
végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és 
évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése 
szempontjából szükséges intézkedéseket.  

 
Az EMMI rendelete a tanév rendjéről rendelkezik az elvégzendő feladatokról az Nkt. 

80. § (9) bekezdése alapján. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1-4. évfolyamán tanulók 
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében januártól 
júniusig kell megszervezniük a NETFIT alapján.  

Iskolánk 2014 tavaszán átvette a Magyar Diáksport Szövetség által küldött NETFIT 
eszközöket, melyekkel a méréseket lebonyolítja a tanév során az aktuális jogszabályoknak 
megfelelően: 
• mérési útmutató, 
• hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 
• oktató DVD 
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• tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 
hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 
bioimpedencia-analizátor) 

 
Cél:  
Az utóbbi évek vizsgálatai azt mutatják, hogy a gyerekek egészségi állapota fokozatosan 
romlik. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetőek az egyes 
képességek területén mutatkozó hiányosságok. Ezért célunk: az iskolai testnevelés és sport 
egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és 
tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében.  

Mit jelent a NETFIT® rövidítés? 

A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése. 

Mi a NETFIT küldetése? 

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. 

Miért van szükség a NETFIT®-re? 

A NETFIT®-re azért van szükség, hogy létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 
Teszt, amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú 
pedagógiai értékelő és visszajelentő eszközt jelent. 

Miben jelenik meg a NETFIT® újszerűsége? 

A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten: 
• a tudományos megalapozottságban; 
• a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 
• a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban; 
• az egészségközpontúságban; 
• a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;  
• pedagógiai alkalmazhatóságában; 
• online adatkezelő rendszerében. 

Melyek a NETFIT® helyes felhasználásának módjai? 

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 évközbeni 
alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

• A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 
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• 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. 

Milyen tanulásszervezési lehetőségek segítségével lehet lebonyolítani a NETFIT®-et? 

• egyénenkénti pedagógusi felmérés; 
• felmérés tanulópárokban, együttes formában; 
• felmérés tanulópárokban, csoportos formában, 
• felmérés tanulópárokban vagy 3-4 fős csoportokban, önállóan; 
• felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal; 
• felmérés projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon (NETFIT® projektnap). 

Milyen tesztek alkotják a NETFIT-et? 

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 
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 
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Mitől kritériumorientált a NETFIT® tesztrendszer? 

A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső 
kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja.  
Az egészségsztenderdek olyan teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket 
túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai 
inaktivitással összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben. 

Milyen fittségi zónákba kerülhetnek a tanulók? 

A NETFIT az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 
függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 
„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 
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23.   AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 
 
 

Egészségnevelési elvek: 
 

Helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program általános iskola nevelési 
programjának „A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok” - 3. fejezetében 
találhatók, továbbá 3.2.2. Az egészségfejlesztés alapelvei  
 

Az egészségnevelés alapelvei: 

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

•  tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

•  kiterjed minden tanulóra 

•  résztvevője az iskola minden dolgozója 

•  helyes cselekedésre serkentő 

•  segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 

•  személyiség megerősítése 

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

 

Környezeti nevelési elvek: 
 

A környezeti nevelés alapelvei: 
A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

 

Környezeti nevelési céljaink: 
A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tudatosítani kell diákjainkban: ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni ezen a területen, 
először a közvetlen környezetünket kell megvédeni. Szemléletmód változásra, aktív 
cselekvésre van szükség. Fontos, hogy növendékeink nyitott szemmel járjanak, hogy 
észrevegyék kis környezetük minden olyan mozzanatát, jelenségét, tennivalóját, amellyel 
saját életüket szebbé, tisztábbá, rendezettebbé tehetik.  
Megalapozzuk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti felelősségét, 
formáljuk alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és a közös 
felelősségtudat alapjait.  
Ehhez eszközül a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas 
együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését választjuk. 
 
- Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, az iskola 

körül (funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek, 
ápolt, parkosított udvar kialakítása) 

- Helyes fogyasztási szokások kialakítása (étkezési, vásárlási szokások felmérése, 
megfigyelése, módosítása) 

- Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés (energiatakarékosság, a papír 
újrahasznosítása, elemgyűjtő elhelyezése) 

- A természeti és mesterséges környezet esztétikumának kialakítása (a lakókörnyezet és a 
közeli természeti környezet adottságainak megismerése, az iskolában és az iskola körül 
meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele)  
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24.  A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

 
Intézményünk kidolgozta intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervét, melynek 
készítésekor célunk volt, hogy összhangban álljon az intézmény működését és pedagógiai 
munkáját szabályozó dokumentumokkal, különös tekintettel az intézmény pedagógiai 
programjára és intézményi minőségirányítási programjára.  
 
CÉLOK: 
Biztosítani intézményünkben a közoktatási és kapcsolódó szolgáltatások körében a 
szegregációmentességet, az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 
Az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása mellett célul kell kitűzni az 
esélyteremtést támogató lépések, megvalósítását, a hátrányos helyzetű gyermekek 
hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. 
 
Az Intézményi Esélyegyenlőségi Terv elemzi a hátrányos helyzetű, illetve potenciálisan 
veszélyeztetett tanulók helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok 
esélykompenzációját elősegítő célokat. Meghatározza a célok megvalósítását elősegítő 
feladatokat és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
 
FELADATOK: 
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszűrése. 
 
Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. 
Támogató lépések feltárása, amelyek bevezetése csökkenti a meglévő hátrányokat, javítják 
az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő iskolaválasztást, a tanulói életutakat. 
 
A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és ezáltal a társadalmi 
integráció támogatása. 
 
Növekedjen tanulóink esélyegyenlőségi kultúrája, szolidaritásuk nyilvánuljon meg a 
mindennapok során. 
 
Az esélyegyenlőséget segítő kapcsolati tényezők  
 
Iskolánk igyekszik minden intézményi és szervezeti együttműködési lehetőséget kihasználni, 
hogy a környezetében működő társadalmi és szakmai szervezetek minél aktívabb szerepet 
vállaljanak a hátrányok leküzdésében. 
Jó és rendszeres a kapcsolatunk a városi Családsegítő szolgálattal, a Gyermekvédelmi 
szolgálattal. 
Az iskolai védőnő aktívan bekapcsolódik munkánkba. 
 
Problémák, esélyegyenlőségi kockázatok 
  
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
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függetlenül attól, hogy milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség 
biztosítása horizontális elvárás. 
Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem keresztény 
értékrendünkből fakadó kötelességünk és az intézménynek is hosszú távú érdeke, hiszen 
növeli a versenyképességünket. 
Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán 
szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve 
alkalmazottjai részéről. 
A program kidolgozása során, az elfogadását megelőzően biztosított volt a konzultáció és 
véleményformálás lehetősége. 
 
Fejlesztési célok 
 
- A közoktatás terén megvalósítandó esélyegyenlőség elősegítése intézményünkben.  
- Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok veszélyének kiszűrése.  
- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.  
- A tanulásban akadályozott, a hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési  
folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a 
meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő tanulási 
utat, a pályaorientációt).  

- A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció 
támogatása. 

- A Szent Margit Szociális Alap működtetése. 
 
 

Tevékenységmátrix az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség érdekében  

 
Helyzetelemzés 
megállapítására 
(problémára) 
hivatkozás 
 

Cél konkrét 
szöveges 
megfogalmazása 

Intézkedés leírása Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje  
 

Intézményes nevelés 
iskolai 
lemorzsolódás 
 

A HH tanulók 
iskolai 
sikerességének 
biztosítása. Teljes 
körű eredményes 
tankötelezettség 
teljesítése. Sikeres 
továbbhaladás  
biztosítása. 
 

Tartalmi, módszertani 
megújulás és hatékony 
pedagógiai módszerek 
bevezetése.  
IPR bevezetése. 

Intézményvezető folyamatos 

A tanórán kívüli  
oktatásban kevés  
HH vesz részt.  
 

Egyre több HH 
tanuló  
jusson el érettségit 
adó  
középiskolába.  
 

Korszerű módszerek  
alkalmazása az iskolai  
sikeresség érdekében.  

Intézményvezető  
 

folyamatos 
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Átlagtól lemaradók 
és szakszolgáltatást 
igénylők helyzete. 

Minden óvodás és 
tanuló kapja meg 
a szükséges egyéni 
fejlesztést az 
iskolai sikeressége 
érdekében. 

Szakszolgálati 
rendszer bővítése, 
iskolákban való 
megjelenésével. 
Fejlesztő pedagógus 
intézményi  
alkalmazása.  
 

Helyi 
szakszolgálat 
döntése szerint… 

folyamatos 

Helyzetelemzés 
Szakos ellátás. 

Megfelelő 
szakképesítésű 
pedagógusok 
alkalmazása  

Humán erőforrásterv 
készítése.  
Szakos ellátás 
biztosítása.  
 

Intézményvezető  
 

folyamatos 

Iskolafokozatok 
közötti átmenet. 

Zökkenőmentes 1. 
és 5. évfolyamba 
lépés 
megvalósítása.  

A pedagógusok  
módszertani 
felkészítése. 
Iskolakóstolgató 
foglalkozások 
szervezése. 
 

Intézményvezető  
 

folyamatos 

Továbbtanulási 
mutatók  

Emelkedjen az 
érettségit adó 
középiskolákba 
való bejutása a HH 
tanulóknak. 

Egyéni fejlesztési 
tervek készítése. 
Pályaorientációs 
programok biztosítása.  
Tanulókövetés  
megszervezése.  
 

Intézményvezető  
Pályaválasztási 
felelős 
8.-os 
osztályfőnökök  
 

folyamatos 

Oktatási  
esélyegyenlőség 
érvényesülése.  
 
 

Arányos osztályba  
sorolás 
megvalósítása.  
 

Arányos osztályba 
sorolás  
megvalósítása iskolába  
lépéskor.  
Beavatkozási terv  
készítése, amennyiben 
az egyes évfolyamok  
párhuzamos 
osztályaiban a HH 
tanulók aránya 25%-
ban eltér.  
 

Intézményvezető  
 

Minden tanév  
kezdete.  
 

Módszertani  
képzettség az  
intézményben  

Intézményünk 
vezesse  
be a tanulók 
integrált  
nevelésének  
eredményességét 
segítő korszerű 
pedagógiát. Az  
alkalmazott 
módszertan  
megújítása.  

Pedagógiai 
módszertani  
adaptáció 
megtervezése.  
Tanórai gyakorlat  
megváltoztatása  
Nevelőtestületi 
tréningek  
szervezése.  
/kooperatív oktatás,  
drámapedagógia,  
projektoktatás/  

Intézményvezető 
 

folyamatos 
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Megvalósítás  
 
• Intézményünk biztosítja és rendszeresen vizsgálja, hogy stratégiai dokumentumaiba, 

kiemelten a Pedagógiai programba és az Intézményi minőségirányítási programba az 
egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és célkitűzések 
beépüljenek és maradéktalanul érvényesüljenek. 

• Értékeli, visszacsatolja és beépíti az intézkedési terv ellenőrzése során szerzett 
információkat a fenti dokumentumokban.  

• Biztosítja a pedagógusok felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, 
felkészültségük értékelését és továbbképzésüket.  

 
Monitoring és nyilvánosság  
 
Az intézkedési terv megvalósulásának követése és az eredményesség értékelése, ellenőrzése 
tanévenként történik.  
A nyilvánossá tétel a személyes adatok védelmének biztosításával valósul meg.  
 
A fenntartó tájékoztatásával  
A szülői közösség tájékoztatásával  
Az intézmény honlapján  
Az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőinek tájékoztatásával 
 
Konzultáció és visszacsatolás: 
Az intézkedési terv elfogadását megelőzően a véleményformálás lehetősége biztosított a 
tanulók, dolgozók, szülők számára. A tervezetet nyomtatott formában és az iskola honlapján 
olvashatják. 
Az észrevételeiket, kiegészítéseiket, korrekciós javaslataikat szóban és írásban jelezhetik az 
elfogadás előtt. Ezeket az elfogadáskor nyílt szavazásra bocsátjuk. 
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25.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-
OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 

CNK ÁLTALÁNOS ISKOLA 2022 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 
eszközzel, felszereléssel 

1. Tanterem – 21 osztályterem 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

 

tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 
figyelembevételével 

Életkornak megfelelő méretben; 
mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi 
fogyatékosok és gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, peremes, egyszemélyes 
asztalok; gyengénlátóknál – szükség szerint – egyéni 
megvilágítási lehetőséggel; mozgáskorlátozottak 
székei állítható magasságú ülőkével, lábtartóval. 

nevelői asztal, szék tantermenként 1  

eszköztároló szekrény tantermenként 1  

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

tantermenként 1  

ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 

szeméttároló helyiségenként 1  

hulladék szelektálásra 
alkalmas gyűjtőedények 

épület szintenként 1 a települési szabályozásnak megfelelően annyi 
gyűjtőedény, amennyi az elkülöníthető 
hulladéktípusok száma 

sötétítő függöny ablakonként  az ablak lefedésére alkalmas méretben 

 

Tantermenként az alábbi táblázatban:  
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 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4a 4b 4c 

 C202 C203 C201 C102 C103 E101 C101 E1   E103 E201 E01 

tanulói asztalok, székek 21 22 24 22 21 24 21 23 17 24 22 

nevelői asztal, szék 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

eszköztároló szekrény 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

ruhatároló (fogas) 21 22 24 22 21 24 21 23 17 24 22 

szeméttároló emeletenként elhelyezett külön edények 

hulladék szelektálásra 
alkalmas gyűjtőedények 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

sötétítő függöny/paletta 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 
 

 5a 5b 6a 6b 6c 7a 7b 8a 8b 8c 

 A106 A107 A204 A108 A208 A206 A207 C2 B3 B1 

tanulói asztalok, székek 27 28 24 25 22 23 25 20 24 22 

nevelői asztal, szék 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

eszköztároló szekrény 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

1/1 0/1 1/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 

ruhatároló (fogas) 27 28 24 25 22 23 25 20 24 22 

szeméttároló 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

hulladék szelektálásra 
alkalmas gyűjtőedények 

emeletenként elhelyezett külön edények 

sötétítő függöny/paletta 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 
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2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felül) 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség (db) Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

 

tanári számítógép 
(szerver), internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

vannak szaktantermenként 1 perifériák: pl.: multifunkciós 
eszköz (fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), projektor, vagy 
interaktív kijelző, hangszóró, stb. 

a) számítástechnikai terem - van 1 

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

0/1 1 vagy interaktív kijelző 

számítógépasztal 28 tanulónként 1  

számítógép, internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

28 tanulónként 1 felszerelés perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (szkenner, nyomtató, 
fénymásoló), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, stb. 

informatikai szoftverek, 
programok 

vannak szükség szerint a pedagógiai program előírásai 
szerint 

b) nyelvi tanterem – van 3 

nyelvoktatást támogató, 
segítő digitális eszközök 

nincs tíz-tizenöt tanuló egyidejű 
foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy 
egészben nem magyar nyelven 
folyik; számítógépes nyelvi 
oktatással kiváltható 

interaktív tábla és/vagy 
tábla  

0/3 1 vagy interaktív kijelző 

digitális hanglejátszásra 
és képmegjelenítésére 
alkalmas eszköz 

van 1  

mikrofon, erősítő, 
fejhallgató 

külön nincsenek 
(számítástechnika 
teremben 
vannak) 

1  

c) természettudományi szaktanterem – van 1 A106 (CRNL labor használata heti 6 órában) 

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

1 1  

vegyszerálló tanulói 
asztalok (víz, gáz 
csatlakozással) 

0 három tanulónként 1  

vegyszerálló tanulói 
asztalok (víz, gáz 
csatlakozással) 

0 kettő tanulónként 1 új kiépítés esetén 

elszívó berendezés 0 tantermenként 1  

vegyszerálló mosogató 0 két asztalonként 1  

fali mosogató 1 szertárban tantermenként 1  

poroltó 1 szertárban tantermenként 1  

elsősegélydoboz 1 szertárban tantermenként 1  

eszköz- és 
vegyszerszekrény 

1 szertárban 2  
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méregszekrény (zárható) 1 szertárban 1 elhelyezése a szertárban 

eszközszállító tolókocsi 0 tantermenként 1  

törpefeszültségű 
csatlakozások 

0 tanulóasztalonként 1  

d) művészeti nevelés szaktanterem – van 1 szolfézs terem 

rajzasztal (rajzpad, 
rajzbak) 

0 tanulók létszámának 
figyelembevételével 1 hely 

 

interaktív tábla és/vagy 
tábla 

1 1  

tárgyasztal (állítható) 0 tantermenként 2  

mobil-lámpa (reflektor) 0 2  

vízcsap (falikút) 0 2  

pianínó 1 iskolánként 1  

ötvonalas tábla 0 tantermenként 1  

digitális hanglejátszásra 
és képmegjelenítésére 
alkalmas eszköz 

1 tantermenként 1  

tároló polcok 2 tantermenként 1  

e) technikai szaktanterem 

tanulói munkaasztal 14 tizenöt tanuló részére (életvitel és gyakorlati ismeretek 
céljait is szolgálhatja) 

állítható magasságú 
támla nélküli szék 

0 tizenöt tanuló részére a tantárgy oktatásához alkalmas 
tárolókkal 

f) gyakorló tanterem van iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

gimnáziumban a munkába állást 
előkészítő oktatáshoz; 
szakgimnáziumban, a szakmai 
előkészítő ismeretek 
oktatásához; szakiskolában 
munkába álláshoz, életkezdéshez 
szükséges ismeretek átadásához; 
e feladat megoldható a 
számítástechnikai, illetve 
technika szaktanteremben is 

3. Logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba (berendezése az óvodában meghatározottak 
szerint) 

4. Tornaszoba 

kislabda 18 5  

labda 70 (többféle) 5  

tornaszőnyeg 8 2  

tornapad 4 2  

zsámoly 6 2  

bordásfal 16 2  

mászókötél 1 2  

gumikötél 0 5   

ugrókötél 30 5   

medicinlabda 16 5   

stopper 1 1   

kiegészítő torna készlet 1 1   

egyéni fejlesztést vannak   sajátos nevelési igényű tanulót 
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szolgáló 
speciális 
tornafelszerelések 

oktató iskolában; pedagógiai 
programban foglaltak 
szerint 

5. Iskolapszichológusi szoba 

asztal 1 1    

szék 4 4    

zárható irattároló 
szekrény 

1 1    

számítógép perifériákkal 1 (kollégiumi 
tanáriban) 

1  perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (szkenner, nyomtató, 
fénymásoló), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, stb. 

ruhatároló (fogas) 1 1    

szeméttároló 1 1    

telefonkészülék 1 (kollégiumi 
tanáriban) 

1    

szőnyeg 1 1    

6. Tornaterem (mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

kosárlabda palánk 2 2   

gyűrű 1 1   

mászórúd 0 1   

mászókötél 1 2   

bordásfal 16 10   

7. Sportudvar  

szabadtéri labdajáték 
felszerelése 

1 1  bármelyik játék kiválasztható 

magasugró állvány, léc 1 1    

távol-, magasugró gödör 1 (Leőwey 
udvarán) 

1  homokkal vagy szivaccsal 

futópálya 0 (Szent István 
téren) 

1  lehetőség szerint kialakítva 

egyéni fejlesztést 
szolgáló 
speciális 
tornafelszerelések 

vannak egy iskolai osztály egyidejű 
foglalkoztatásához 
szükséges mennyiségben 

sajátos nevelési igényű tanulót 
oktató iskolában; pedagógiai 
programban foglaltak 
szerint 

8. Intézményvezetői iroda 

íróasztal 1 1    

szék 1 1    

tárgyalóasztal, székekkel 1/5 1    

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 1 felszerelés perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő stb. 

számítógépasztal és szék 1 íróasztal 
székkel 

1-1   

iratszekrény 1 1    
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digitális adathordozók 
részére szekrény 

1 1    

telefon 1 1    

9. Nevelőtestületi szoba 

fiókos asztal 36 pedagóguslétszám szerint 
1 

  

szék 44 pedagóguslétszám szerint 
1 

  

könyvszekrény 1 2    

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

4 1  perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, stb. 

számítógépasztal, szék 4-4 1-1   

ruhásszekrény vagy 
fogasok 

1 pedagóguslétszám 
figyelembevételével 

  

tükör 1 1    

10. Intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-, intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári 
iroda (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 

asztal 1 felnőtt létszám 
figyelembevételével 

  

szék 4 felnőtt létszám 
figyelembevételével 

  

iratszekrény 3 1    

számítógépasztal és szék 4-4 1    

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

4   tagintézményben perifériák pl.: 
multifunkciós eszköz 
(fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), hangszóró, projektor, 
vagy interaktív kijelző, stb. 

telefon 3   közös vonallal is működtethető 

11. Könyvtár 

tanulói asztal, szék, 
lehetőség szerint 
babzsák 
fotel elhelyezésének 
biztosítása a kényelmes 
helyben olvasáshoz 

20 egy iskolai osztály, 
egyidejű 
foglalkoztatásához 
szükséges mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben; 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén állítható 
magasságú, dönthető lapú, 
peremes, egyszemélyes asztalok; 
mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

egyedi világítás 0 olvasóhelyenként 1   

könyvtárosi asztal, szék 1-1 1-1 asztal egyedi világítással 

szekrény (tároló) 2 legalább 3 000 könyvtári 
dokumentum 
elhelyezésére 

  

tárolók, polcok, 
szabadpolcok 

vannak 2    

létra (polcokhoz) 1 1    

telefon 1 1  közös vonallal is működtethető 

számítógép internet 1 1  perifériák pl.: multifunkciós 
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hozzáféréssel, 
perifériákkal, 
könyvtári szoftverrel 

eszköz (fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon stb., 

12. Könyvtárszoba - nincs 

tanulói asztal, szék 0 legalább hat tanuló 
egyidejű foglalkoztatására 
elegendő mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben 

könyvtárosi asztal, szék 0 1-1 asztal egyedi világítással 

könyvespolc, szekrény 0 legalább ötszáz könyvtári 
dokumentum 
elhelyezésére 

  

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

0 1  perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (szkenner, nyomtató, 
fénymásoló), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, stb. 

II. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

Taneszközök 

interaktív tábla, 
információhordozók az 
iskola 
pedagógiai 
programjában 
előírt tananyag 
feldolgozásához 

14 évfolyamok, tantárgyak 
alapján, oly módon, 
hogy az iskola 
munkarendje szerint 
minden 
osztály alkalmazhassa 

pedagógiai programban foglaltak 
szerint 

egyéni fejlesztést 
szolgáló 
speciális taneszközök 

vannak  
(fejlesztő terem) 

évfolyamok, tantárgyak 
alapján, oly módon, 
hogy az iskola 
munkarendje szerint 
minden 
osztály alkalmazhassa 

sajátos nevelési igényű tanulót 
oktató iskolában; pedagógiai 
programban foglaltak 
szerint 

digitális kép-, és 
hanglejátszásra és 
megjelenítésére 
alkalmas 
eszköz 

vannak iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1, ha 
legalább négy osztály 
működik, további 1, 
beszédfogyatékos tanulót 
nevelő iskolában - 
mikrofonnal - 
osztályonként 1 

szaktanteremnél felsorolton 
kívül; bárhol szükség szerint 
elhelyezhető 
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V. A ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

A ZENEISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

 

1. A ZENEISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 
ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

 
1.1. Alapelvek 

1.   A gyermeknek, tanulónak joga, hogy tehetségének felismerése és fejlesztése 
érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a 
művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint a 
szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet tölt 
be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző 
kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő befogadásában. 

2.   Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti-
kulturális műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket 
ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi 
programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden 
alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3.   A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy 
az egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált 
tevékenysége épülhessen. 
Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok 
szakmai törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek 
figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag 
feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, 
sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok 
érdekében a tantervi program és óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja 
meg, hogy azok teljesítéséhez - átlagos feltételek mellett -a jogszabályokban 
meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és 
követelmények meghatározására is. 
 

1.2. Általános célok 

1.   Az alapfokú művészeti iskola a zeneművészet iránt érdeklődő tanulók számára 
biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik 
kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú művészetoktatás követelménye 
és tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális 
művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet 
meghatározó alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt 
ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai intézményében az alapvető 
nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 
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2.   A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető 
tartalmakat, amelyek adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási 
intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést szolgáló közös alapra 
építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat, azon 
belül helyi tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével 
fogalmazhatnak meg. 

 
3.   Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a 

hangsúly a követelmények teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen 
van. 
A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés 
megvalósításához, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 
kompetenciaterület fejlesztéséhez. 
A tananyag azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül 
szükségesek a zeneművészeti műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák 
fejlesztéséhez. 
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében.  
A művészetoktatás a készség és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a 
személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési 
jellemzőihez igazítja.  
 

4.   A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek 
követelményeire, a művészeti ágak sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a 
művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai és művészetpszichológiai 
kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert 
gyakorlatára épül. 

 
Zeneiskolai nevelési munkánk célja, hogy: 

• a növendékek személyiségének gazdagodását, kiteljesedését segítsük elő, 

• fegyelemre, rendszerességre, önálló és együttes felelősségteljes felkészülésre és 
szereplésre szoktassuk őket, 

• nevelési célokra is maximálisan kiaknázzuk az általános iskolás korosztályban oly 
fontos, de az iskolai órákon soha elő nem forduló „egy az egyhez” diák-tanár viszonyt, 
amely csak az egyéni hangszeres órákon van meg, 

• a zene csodálatos belső rendjében Isten titokzatos, szerető jelenlétét láttassuk meg, 

• a növendékek szívesen vegyenek részt a liturgikus zenélésben, éneklésben, 

• a növendékek szívesen vegyenek részt a kamarazenélésben és a különböző szereplési 
alkalmakon, 

• mélyítsük el a történelmi, irodalmi, zenetörténeti, hittani (sőt matematikai) 
ismereteket a gyakorlati zenélés hozzáadott dimenziójával, 

• a tanárok és növendékek együttes kamara-, kórus- stb. muzsikálása teremtse meg azt 
a légkört, azt a közösségi nevelési kontextust, amely más helyzetekben létre sem 
jöhet, 

• a kornak és felkészültségnek megfelelő zenei feladatok válogatásával egyszerre 
adjunk a növendéknek kihívást, megnyugvást, sikerélményt és ösztönzést, közösségi 
és egyéni, vallásos és esztétikai élményeket. 
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1.3. Feladatok 
 

• kialakítsuk a hangszerjátékhoz szükséges testi-motoros valamint lelki és szellemi 
képességeket és készségeket, 

• kialakítsuk, megalapozzuk a zene egész életre ható művelését és szeretetét, 

• az élőzene (hangversenyek, fesztiválok stb.) folyamatosan jelen legyen a növendékek 
zenei nevelésénél, 

• elősegítsük növendékeink helyes és keresztényi önismeretét, 

• a zenei nevelés folyamán rámutassunk erényeikre és hibáikra, tehetségükre és 
korlátaikra, 

• gazdagítsuk zenei ismereteiket és fejlesszük egyéni és együttes zenei képességeiket, 
ezen keresztül kommunikációjukat, mozgáskoordinációjukat, együttműködési 
készségüket és empátiájukat, 

• segítsük kialakítani a gyermekek, tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes 
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmeket és helyes mértéküket, 

• a zenetanulás folyamán ráébresszük őket a művészet mélyen emberi tartalmaira, 
elsősorban a művészet által elénk adott Istenarc semmi mással meg nem rajzolható 
vonásaira. 

 
 

1.4. Eszközök és eljárások 
 
a) A zeneiskola pedagógiai programja követelményközpontú, pedagógiai szempontból 

tanuló központú. 
b) A tanulást és gyakorlást nem feladattá, hanem a gyermekek életének szerves részévé, 

lételemévé, örömforrássá kell tenni. 
c) Az egyéni fejlődési, haladási ütemnek megfelelően a tanítási – tanulási időt 

differenciáltan kell kezelni. A középpontban elsősorban a folytatandó tanulási folyamat 
elősegítése áll. A tudást, az ismereteket saját tapasztalatokon át tudja befogadni a 
gyermek, ezért elegendő időt kell biztosítani az ismeretek feldolgozására, beépítésére. 

d) Fontos a célok elérése érdekében az önfegyelemre való nevelés, melynek szerepét a 
tanuló is felismeri és elfogadja, így az a külső fegyelmezés helyébe lép. 

e) Fejleszteni kell a megismerés igényét és képességét. 
f) A zeneoktatás célja minél több sikerélményhez juttatni a gyermekeket. 
g) Fontos a harmonikus iskolai légkör megteremtése, ahol a tanár, a tanuló is jól érzi magát, 

ahol a növendék is aktívan részt vesz a tanítási – tanulási folyamatban. 
h) Törekedni kell arra, hogy zeneiskolánkban minden tanuló saját képességeinek, 

lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésében. 
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2.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 
 

2.1. Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók 
személyiségfejlesztésében 

1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi 
nevelés közötti összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok 
csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex befogadását, az 
önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő. 

A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív 
feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a 
mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A művészetekkel való foglalkozás 
hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 

2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus 
lehetőségét. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját.  
A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg a művészeti stílusok és 
irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a 
zeneművészetben ötvöződnek. 

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 
megérteti, hogy az alkotás az egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 
képességét, az alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények 
alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a 
művészetek területén az eredményesség összetevői. 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 
akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 
fejlessze identitását, vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a 
közösséghez való kötődését. 

 

 

2.2. A személyiség fejlesztése a zenei nevelés során 
 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 
normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A zenetanítás során kifejezetten előnyt 
jelent, hogy a gyermekekkel egyénileg, valamint kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. 
Erős személyes kötődés alakul ki tanár és tanítványa között, mely meghatározó a tanuló 
fejlődésében.  

A gyermekek kezdeti motivációja a zenetanulás során gyakran a tanári személyiség 
kiválasztásán alapul. Később ezt megerősíti, vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az 
elvárásoknak való megfelelés eredményessége. A közösségfejlesztés során a társakhoz való 
kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, illetve a közösen elvégzett eredményes 
munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink.  
Mindez integráltan is megjelenik a különböző szakmai foglalkozások során. 
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Az erős kötődés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen 
befolyásolja a zenetanulás eredményességét. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a 
munkáltató felelőssége a pedagógusok alkalmazása, munkájának ellenőrzése során.  
 
Feladataink a személyiségfejlesztés során:  
- Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, 
értékeléssel. Helyes önértékelés kialakítása.  
- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szülők bevonásával. 
- A helyes gyakorlás – mint az eredményesség egyik záloga – megtanítása, fejlesztése, 
motiválása.  
- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása.  
- Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése. A zenélés által elérhető 
öröm, élmény bemutatásának fejlesztése, a szereplési szorongás leküzdésének segítése. 
 
Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a zenepedagógiai sajátos eszközeit is 
felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztése során.  
 
 
Ennek eszközei:  
- a tanuló órai munkájának, otthoni gyakorlásának folyamatos értékelése, a motiváció 

megerősítése a pozitív irányú, de helyes egyensúlyt tartó önértékelés kialakítása, 
megerősítése,  

- órai bejegyzés az ellenőrzőbe,  
- rendszeres tanszaki hangversenyek, a gyermekek teljesítményének, szereplési szituációinak 

közös megélése és feldolgozása, a fejlődési ütem a személyes problémák megbeszélése, a 
megoldások közös keresése, 

- szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére, 
- szociális és kulturális helyzet felmérése, megismerése (osztályfőnökök segítségével), 
- a szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 

szervezésébe, megvalósításába. 
 
Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait helyesen 
megítélni képes ifjú emberré válás segítése. 
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3.  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 
 

3.1.Közösségfejlesztés zenei neveléssel 
 

3.1.1. Közösségfejlesztés az elméleti órák keretében 
 
 A zenetanulás – közös éneklés, együtt zenélés – kiemelkedően fontos szerepet játszik 
az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez 
való alkalmazkodás, szocializáció tudatos alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a 
közösséginek, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményének elismerése, 
ennek fejlesztése a zenei tevékenységbe ágyazottan is megjelenik.   
 

a) A tanítási órán folyó közösségfejlesztés feladatai:  
 

A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség 
erősítése. A többszólamú éneklés a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával 
fejleszti a csoport együtt gondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a 
felelősségtudat erősítéséhez.   
 A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adunk a tanulóknak, 
olykor versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének 
átérzése érdekében.  
   A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ezáltal fejlődjék értékítéletük 
objektivitása, a segítő szándék kifejezése.  
   Saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából, mivel azt kívánjuk 
tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és önmagukkal szemben is 
tárgyilagosan ítéljenek.  
 

 
b) A tanórán kívüli közösségfejlesztés:  

 
 Tanulóink közösségi életét összetartó, megerősítő hagyományok kialakítására törekszünk. 
Az egymás iránti figyelem kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös ünnepeknek. 
Minden évben kiemelt figyelemmel ünnepeljük meg a zene világnapját 
A növendékek rendszeresen szerepelnek az iskolai ünnepélyeken, műsorokon, egyéb 
programokon és a szentmiséken a zenei szolgálatban. 
Mindezeken kívül fontosnak tarjuk, hogy minden diákunk szerepléshez jusson, a szülők 
számára tartott bemutatókon, hangversenyeinken.   
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3.1.2. Közösségfejlesztés kamarazenei és zenekari foglakozásokon 
 

A közös muzsikálás fejleszti az egymásra figyelést, a toleranciát, az alkalmazkodó 
készséget, hiszen különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót 
létrehozni, ha az ügyesebb segíti a gyengébbet, ugyanakkor a jobban teljesítő növendék 
húzóerőként is hat a fejlődni vágyó tanulóra. 

A próbák alatt a tanulók megismerik egymást, barátságok szövődnek, jobban fejlődik 
bennük az a tudat, hogy ők ehhez a zeneiskolához, zenekarhoz, kamaraegyütteshez 
tartoznak.  

A koncerteken, ahol zenekar, kamaraegyüttes tagjaként lépnek föl, átélik azt az 
élményt, hogy valamit közösen hoznak létre, amiben minden egyes szereplőnek része van és 
csak együtt, közösen tudják megszólaltatni a zeneműveket. 

A befelé forduló, gátlásos gyermeknek nagy lehetőség a közös muzsikálás, zenekari 
játék. A közös szereplések, kamara és zenekari fellépések során az egyéni felelősség érzete 
kevésbé súlyos teher, ezért tudásuk is teljesebben jelenhet meg. 

A közös tanszaki hangversenyek is lényeges részei a gyerekek közösségi életének. 
Ezért fontos, hogy minden tanár a tanév során tartsa meg önálló, minden tanulóját érintő 
közös tanszaki hangversenyét.  
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4.   A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 
 
 
A zeneiskolában folyó nevelés és szakmai képzés fontos hordozói a zenetanárok, akik 
munkafegyelemben, emberi magatartásban, szakmai kérdésekben, a munka szeretetében a 
tanulók példaképei kell, hogy legyenek.  
A tanár munkáját pontosan és felkészülten, a legjobb tudása szerint látja el.  
A zeneiskolai tanulók oktatása és nevelése eredményezze az előírt ismeretek és készségek 
tartós elsajátítását.  
A tanár alaposan ismerje meg növendéke személyiségét, képességét, tehetségét.  
A főtárgyi egyéni tananyag tervezetek egyénre szabott rugalmassággal tartalmazzák az egy-
egy időszakban elvégzendő tantervi anyagot, a tudatosítandó ill. elmélyítendő technikai és 
zenei feladatokat. A tervezés fél évente történik.  
A tanárnak tudnia kell, hogy a zenei, művészeti nevelés, az általános nevelésnek fontos 
része, de azt is tudomásul kell vennie, hogy a művészeti iskolai növendékek legnagyobb 
része nem lesz hivatásos művész, hanem a jó nevelőmunka alapján a zenét, a művészeteket 
szerető, értő és művelő egyén; elsősorban meg kell kedveltetni a zenét, a művészeteket.  
Fontos feladatának tekintse az általános művészeti nevelést, közönségszervezést.  
Törekedni kell arra, hogy olyan feladatokat adjunk, olyan darabokat válasszunk, amelyek 
fejlesztik a tanulók művészi ízlését, stílusismeretét, látókörét, a tanulók fejlettségi fokának 
megfelelően.  
A szaktanárnak különös gonddal kell foglalkozni a művészeti pályára készülő tanulókkal. 
Ezért rendszeres kapcsolatot kell tartani a vezetéssel.  
A továbbtanulásra jelentkező tanulók felvételi vizsgájához meg kell adni minden segítséget, 
természetesen a szülők segítségét is figyelembe véve.  
A főtárgy tanár kísérje állandó figyelemmel növendékei, szolfézs, kamarazenei fejlődését.  
A szolfézstanár folyamatosan érdeklődjön a tanuló főtárgyi előmeneteléről.  
Az országos, regionális, megyei szakmai továbbképzéseken, versenyeken pedagógusaink, 
növendékeink részt vesznek. Pedagógiai eredményeiről, kísérleteiről számot adva segítse 
kollégáit, előadásokkal, bemutató tanításokkal és tanácsokkal.  
A tanár segítse pályakezdő kollégáit (beilleszkedés, helyi szokások, szakmai elvárások 
megismertetése.)  
Vegyen részt a hangversenyek, versenyek szervezésében, rendezésében, a város 
közművelődési feladatainak ellátásában.  
Keressen megfelelő formát a szülőkkel való kapcsolattartásra, kísérje figyelemmel a rábízott 
tanuló személyiségének alakulását és tanulmányi előmenetelét.  
Javaslatot tesz a növendékek jutalmazására, adott esetben fegyelmezésére.  
Szervezi az évközi és tanév végi beszámolókat, vizsgákat és elkészíti a vizsgajegyzőkönyvet. 
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5.  A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 
PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 
 

5.1.  A zenei tehetség fejlődését segítő tevékenység 
 
 A zenei tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes 
út megtalálása gyakran véletlenek sorozatán át vezet. Objektíven mérhető elemei: az 
átlagosnál jobb ritmusérzék, hallás, harmóniai és formaérzék, mely rendszerint magasabb 
szintű asszociatív képességgel és logikai készséggel párosul. A tehetség önmagában azonban 
nem elegendő a magas szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez kitartás, szorgalom, akaraterő, 
türelem és gondos gyakorlás szükséges.   

A zeneiskolai képességvizsgálat során megkíséreljük felismerni az alapvető 
adottságok, képességek szintjét. A korai fejlesztés során – zeneovi, előképző - játékos 
formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően ismerhetjük meg a gyermekek 
adottságait, képességeit, ezek fejleszthetőségét.    

A tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetén a „B” 
tagozatra való irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is segítjük.  
„B” tagozatos tanuló lehet az, aki az átlagosnál jobb képességeit magasabb teljesítményével 
és szorgalmával igazolja. Tanszaki meghallgatáson, vizsgán ennek megfelelő szintű tananyag 
tudásáról ad számot, szaktanára javaslatával a tanszaki munkaközösség és az 
intézményvezető egyetért.  
A „B” tagozatról az „A”-ra visszaléphet az a tanuló, aki a számára előírt minimális 
követelményeknek nem kíván, vagy nem tud megfelelni. Ez történhet kérelem alapján, vagy 
a tanszaki munkaközösség javaslatára. A „B” tagozatra történő besorolást és ennek 
változásait a tanszakvezetők előkészítő munkája alapján az igazgató hagyja jóvá.  
 
Felkészítés felsőbb zenei tanulmányokra:  
Külön fejlesztést és több önálló gyakorlást igényel, ha a tehetséges tanuló zenei pályára 
szeretne lépni.   
- B tagozatos-, fakultatív szolfézs, lehetőleg a kimagasló zenei tehetség gyanújának 
felismerésétől, valamint a felvételit megelőző 2-3 évben.  
- Felvételizők rendszeres meghallgatásai, munkaközösségen- és nevelőtestületen belüli 
konzultációk. 
- Otthoni gyakorlás további segítése 
Előzetes meghallgatásokon való részvétel a szaktanár kíséretében. 
A zongora kötelező tárgy felvétele a felvételit megelőző 3 évben. 
 
Tanulmányi versenyek:  
A zenei pályára készülő tanulók részvétele mindenképpen kívánatos. A versenyek 
előkészítése során törekszünk arra, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók minél nagyobb 
számban, de önkéntes alapon mérhessék meg tudásukat, tehetségüket. Nagy hangsúlyt 
fektetünk, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a zenét kedvtelésből tanuló 
növendékeink is a különböző regionális-, megyei- és helyi versenyeken és fesztiválokon. 
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5.2.  A beilleszkedéssel, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai 
tevékenységek 

 
A zeneiskolába is bekerülhetnek olyan tanulók, akik beilleszkedési, magatartási 
nehézségekkel küszködnek. A zenetanári kollektíva feladata, hogy a csoportos és a főtárgyi 
órákon kellő odafigyeléssel, differenciált oktatással, személyre szabott feladatok 
tervezésével átsegítse ezeket a tanulókat a problémájukon.  
A csoportos órákon játékos feladatokkal próbáljuk a figyelmüket lekötni, érdeklődésüket 
felkelteni. Sokat szerepeltetve, dicsérve erősítjük önbizalmukat.  
Főtárgyi órán nagyobb a lehetőség a megfelelő módszer megválasztásra.  
Az egyéni hangszeres oktatás páratlan lehetőséget ad a közvetlenebb kapcsolat kialakítására, 
a feszültségoldásra, az elmélyültebb foglalkozásra. Több figyelmet tudunk fordítani a gyerek 
közlendőire, véleményének meghallgatására.  
 

 

 

 

6.  A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ 
RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

 
A köznevelési törvény 48.§-a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot 
érintő kérdésekben.  
Az intézmény tanulóközösségei demokratikus választások alapján diákönkormányzat 
vezetőséget hozhatnak létre. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti 
közérdekű észrevételeit, javaslatait.   
Az intézmény diákönkormányzatának működését, kapcsolattartásának formáit az SZMSZ 
részletesen tartalmazza. 
 
A zeneiskola növendékeinek döntő többsége az intézmény általános iskolájának tanulója, 
ahol a diákönkormányzatban részt vesznek. 
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7. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 
 
 
Programunk alapvető céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a 

szülőkkel való egyéni kapcsolattartás, együttműködés. Szükség van a szülői 
segítségnyújtásra, ahhoz is, hogy a problémákat a kellő időben ismerjük fel és együttesen 
találjuk meg az optimális megoldást.  
 
Pedagógus és szülő együttműködése: 

A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők jogait és kötelességeit, de 
ezek a keretek önmagukban nem elégségesek az eredményes neveléshez. Fontosnak tartjuk, 
hogy a szülőkkel harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki.  
Ennek eszközei lehetnek: 
- szülői értekezlet 
- heti fogadóóra biztosítása igény szerint 
- tájékoztatás honlapon, faliújságon 
-  órai bejegyzés az ellenőrzőbe 
 
Pedagógus és tanuló együttműködése: 
 Oly módon szükséges alakítani a tanítás menetét (egyénre szabott tantervi 
követelmények a tanév során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböző 
képességeinek az megfeleljen. Ezáltal megelőzhető a kudarcélmény kialakulása. 
 A tanítási órák során a tanuló személyiségének megfelelően kell alakítani a tartalmi 
elvárásokat, a fejlődés ütemét, a beszámoltatás, a szereplések módját, időpontját. 
Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi felelősséggel pedagógiai munkáját, ha felhívja a tanuló 
és a szülő figyelmét arra, hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek harmonikusan a 
tantervi és iskolai elvárásokhoz, követelményekhez. Így pl. része a zenei nevelésnek a 
szereplés, melyre a felkészítést különösen körültekintően kell kialakítania a pedagógusnak, 
növendéke személyiségének ismeretében. 
 A zenetanulás során olyan speciális képességekre, készségekre is építenünk kell, 
amelyek az egyes zenei szakok műveléséhez nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor gyakran 
jelenthet segítséget, ha a tanult hangszeren nehezen fejlődő, de zenetanulásra alkalmas 
tanulót másik hangszerre irányítunk. 
 A pedagógus felelőssége arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban egyénenként és 
esetenként mutatkozó megfelelő alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára 
úgy jelezze, hogy a növendék azt megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára.  
 

Szülő és tanuló otthoni együttműködése 
 A pedagógusnak fel kell készítenie a szülőt arra, hogy a zenetanulás során 
nélkülözhetetlen mindennapos otthoni gyakorlást hogyan tudja figyelemmel kísérni, 
ellenőrizni. Fontos eszköz ehhez a zeneiskolai ellenőrző, melynek gondos vezetésével mind a 
tanórai munka, mind az otthoni felkészülés jól nyomon követhető. 
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8. A ZENEISKOLAI TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 
 
 
A 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. melléklete alapján: 

8.1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 

- Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 

- Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 
intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára 
jelentkezett. 

 

8.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai 
meghatározásának módja 
 

- A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, vizsgafeladatai - valamennyi vizsga 
tantárgy tekintetében az iskola helyi tanterve tartalmazza. 

- A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, mely 
nyilvános. 

- Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyben a tanuló a tantárgy 
tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

8.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

Alapvizsga tantárgyai: 
- Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll.  
- Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

között.  
- A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 

valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. írásbeli vizsga tantárgya: 
- Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 

zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
- Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya 
- Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy 

zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 
- Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya 
- Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: tanult hangszer 
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Záróvizsga tantárgyai: 
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az 
„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos tanulók 
számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 
- Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet 
- Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

2. Szóbeli vizsga tantárgya: 
- Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zenetörténet-zeneirodalom, 

vagy zeneelmélet 
- Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 
- Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: a tanult hangszer 

 

8.4. A vizsgák időtartama 
 
Hangszeres főtárgyak  

 Gyakorlati vizsga: 
„A” tagozat minimum 10 perc „B” tagozat minimum 10 perc 

 Elméleti vizsga: 
   „A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 
   „B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

Előrehozott vizsga 
- Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. 
- Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt 

iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony 
fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 
 

 

8.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
- Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele 

alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni 
versenyzőként - az adott tanévben döntőbe került. 

- Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 
felmentés adható. 
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8.6. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
- A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként 

külön-külön osztályzattal kell minősíteni. 
- Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, 

úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
- A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, 
a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

- Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 
előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

- Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 
elégtelen érdemjegyet kapott. 

- Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

 

9.  A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI  
 
 
A Zeneiskola alapfokú művészeti oktatást nyújt, így a felvételi követelménye kizárólag a 
zenei tehetség felmérésében merülhet ki a szolfézs-tanár, valamint az osztálytanító 
véleményének figyelembe vételével. 
 
Új tanuló felvételéről az igazgató az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve 
dönt. A felvétel eredményét írásban vagy az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a 
szülőkkel, gondozójukkal / a továbbiakban szülő/ közölni.  
 
A hangszert választó növendékeknek hangszerválasztó-hangversenyt szervezünk 
márciusban, melyet követően két hangszert kell megjelölni. 
Ha egy hangszer tanulására több jelentkező van, mint férőhely, a jelentkezőket az alkati 
megfelelés alapján, valamint a szolfézs-énektanár, osztálytanító véleményének figyelembe 
vételével kell rangsorolni. 
 
A hangszeres és kötelezően választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól. 
 
A tanulók beiratkozása mindig a bizonyítvány osztás utáni napon történik a térítési díj 
befizetésével együtt. 
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A ZENEISKOLA HELYI TANTERVE 

 

10. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE  
 
 
Az alapfokú művészetoktatáshoz tartozó helyi tantervet a 3/2011 (I.26) NEFMI rendelet szerint 
módosítottuk.  
A 2007-es Pedagógiai Program művészetoktatási helyi tanterve kimenő rendszerben továbbra is 
érvényben marad legkésőbb a 2016-2017-es tanévig, míg a 2011-es felmenő rendszerben lép be.  

 
 
 

11.  A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 
 

11.1. Tanszakok és tantárgyak: 
Fafúvós tanszak tantárgyai: fagott, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt   
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, 
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 
Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, 
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zenetörténet 

  zeneirodalom, zeneelmélet,  
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus, zenekar 

 

11.2. Tanszakok - egyéni képzés 

11.2.1. „A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak  
 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 
 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, 
kórus, zenekar (ezek közül 2x45 percben kell felvenni) 

 

Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok  
4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet 
felvenni. 
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,  

kamarazene, kórus, zenekar 
 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgy)  

tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
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Óratervek 
 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokat.  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat 
nem kötelező elvégezni. 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

 (1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 
A képzés évfolyamainak számai: 

  
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, tenorkürt, gitár, zongora, 

hegedű, gordonka 

A tanítási órák időtartama: 
 
Főtárgy: „A” tagozaton : 2x30 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 
 Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  
  (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 
Választható tantárgy: (Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.) 

 Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
 Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
  (zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene) 
Korrepetíció ideje: 
 Hangszeres tanszakok: (minimum) 
  Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 
  2-3. évfolyam 10 perc 
  4. évfolyamtól 15 perc 
 

Kórus foglalkozás az általános iskola 5. évfolyamára járó zeneiskolás növendékek részére egy 
tanéven keresztül kötelező /heti 1x45 perc/. Zeneiskolai tanulmányok alatt hangsúlyt 
szeretnénk fektetni arra, hogy növendékeink megismerkedjenek a kórusénekléssel, mely 
során fejlődik muzikalitásuk, ritmus-, dallam és harmóniaérzékük, közösségi élményeket 
szereznek és nem utolsó sorban fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon bennük egy liturgikus 
zenei készség, s ezzel párhuzamosan egy alapfokú egyházzenei műveltség. 
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11.2.2. „B” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tanszakok - alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora a 3. évfolyamtól (kivéve a zongora főtárgy esetén)  

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, kórus, 
zenekar 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgyak) tanszakok 

 tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 
 
A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A képzés évfolyamainak száma: 

 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, trombita, kürt, gitár, zongora, hegedű, 
gordonka 

 

 Évfolyamok 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

 (1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható tantárgy (2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A tanítási órák időtartama: 
 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy: 
 Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 
 Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
 Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
Korrepetíció ideje: 
 Hangszeres tanszakok: 
  2. évfolyam 15 perc 
  3-4. évfolyam 20 perc 
  5. évfolyamtól 25 perc  
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12.   ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, 
TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 
 
A felhasználható irodalmat évfolyamokra megadja „alapfokú művészetoktatás tantervi 
programja” minden szakon. 
 
Kották, tankönyvek kiválasztása: 
Legyen a tanárok számára hozzáférhető minél több olyan szakirodalom, mely a pedagógiai 
munkát segíti.  
Lehetőség szerint be kell szerezni mindazt a kottaanyagot, mellyel a tanítási órákon 
foglalkozhatnak.  
A kották és tankönyvek minősége tartós legyen, hogy több éven keresztül, több tanár és diák 
is használhassa. 
Feleljen meg a tanuló szakmai fejlettségének. 
Felmenő rendszerben készülő kiadványok előnyben részesítése. 
 
Hangszerek: 
A tanítás során használt hangszereknek és tartozékaiknak olyan állapotban kell lenniük, hogy 
a tanuló oktatását, fejlődését a hangszer elhasználódásából adódó hibák ne akadályozzák. 
 A javítás szükségességének felmérése a szaktanárok feladata. Megoldásához segítséget 
nyújt a tagozatvezető, valamint a vezetés.  
 
Hangzó és vizuális oktatási anyagok:  
A CD és video-tárat a tantervekhez kapcsolódó legfontosabb zeneirodalmi alkotások 
folyamatos fejlesztésével szükséges gyarapítani. A felvételek együttesen szolgálják a 
pedagógiai és hagyományápolási feladatokat. 
 
Elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár. Az oktatást segítő eszközök, segédletek, 
taneszközök megfelelő fejlesztésével a szülők többletkiadásai is csökkenthetőek. A 
könyvtárat a tanulók és tanárok számára nyitottá, hozzáférhetővé kell tenni, melyről az 
iskolai könyvtárhasználat rendje ad útmutatást. 
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13.  A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSI  
ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, SZORGALMÁNAK MINŐSÍTÉSE 

 
 

13.1. Ellenőrzés, értékelés 
 
A tanulói teljesítmények mérésekor a kimenet szabályozás elvét érvényesítjük. 
A képzés sajátosságaiból fakadóan (egyéni foglalkozások hangszeres órákon) a főtárgy-tanár 
tájékozottsága a tanulók elméleti és gyakorlati fejlődéséről, az ismeretanyag elsajátításának 
a mértékéről naprakész. 
A különböző tanszakok közötti ellenőrzési és értékelési rendszer egységesítését a bemutató 
növendékhangversenyek sorozata hivatott biztosítani. 
Szolfézsórákon szorgalmazzuk az írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyát. 
 

13.1.1. Az értékelés rendszere: 
 
Az előképző osztályban szöveges, egyénre szabott, az alapfok első osztálytól osztályzatokkal, 
érdemjegyekkel történik az értékelés, kivéve a kamarazene, kórus tantárgyakat. 
Ezek esetében az év végi értékelés: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt és nem felet 
meg. 
 

13.1.2. Az értékelés célja: 
 

• visszajelzés a tanár és a tanuló részére, 

• a tanulás hatékonyságának ellenőrzése, 

• a teljesítmény alapján korrekció kijelölése, 

• a tanuló teljesítményének viszonyítása korábbi eredményéhez. 
 

13.1.3. Helye a tanítás folyamatában: 
 

• rendszeres szóbeli visszajelzés a tanítási órán, 

• egy-egy téma lezárása, ismeretanyag elsajátítása után (célszerű hangversenyen 
történő szerepléssel), 

• féléves, éves anyag összegzése (félévi meghallgatás, év végi elméleti és hangszeres 
beszámoló). 

 
13.1.4. Súlypontok: 

 

• a továbbhaladáshoz szükséges anyag ismerete, értelmezése és gyakorlati 
alkalmazása, 

• az oktatás eredményeként kialakult képességek ellenőrzése, 

• a követelményekben előírt minimum ellenőrzése. 
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13.2. Tanulóink munkájának értékelése 
 
5 – dicséretben részesül A növendék a tantervi követelményeken túl képes teljesíteni. 
 
5 – jeles Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezt alkalmazni is képes. A technikai és mechanizmusbeli 
követelményeket biztosan oldja meg és azokat zeneileg is kiválóan 
alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes önállóságra vallanak. 

 
4 – jó A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen 

hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak.       
A tananyag alapvető részeit tökéletesen tudja, ismereteit a feladatok 
megoldásában is különösebb nehézség nélkül alkalmazza. 

 
3 – közepes Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget.         

A tanterv alapvető anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli 
nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb kérdések megoldásában némi 
nehézségek mellett elfogadható eredménnyel azokat alkalmazza. Munkáiban 
kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le tud küzdeni. 

 
2 – elégséges Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 
Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását 
(hangban, intonációban, stb.) még a tanár segítségével is. Elképzelései a 
művek zenei tartalmát illetően nagyon minimálisak, ritmushibákkal küzd, és 
folyamatosan ellenőrzésre szorul.  

 
1 – elégtelen Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni.     

A minimumot sem tudja. 
 
 

13.3. A magasabb évfolyamba lépés feltétele 
 

• Az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítése, erről bizonyítvány kiállítása. 
Az előképzős bizonyítványba „megfelelt, nem felelt meg”, valamint a „Hangszeres 
tanulmányait megkezdheti” bejegyzés szükséges az első osztályba lépéshez. Első 
osztálytól legalább elégséges érdemjegy kell a továbbhaladáshoz. 1db elégtelen 
érdemjegy esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. 2 db elégtelen esetén a nevelőtestület 
döntése szükséges a javítóvizsga lehetőségére. 

• Elméleti és hangszeres osztályba sorolás nincs feltétlenül szinkronban egymással. 

• Az igazgató engedélyével a zeneiskola két vagy több évfolyamára megállapított 
tanulmányi követelményét egy tanévben vagy annál rövidebb idő alatt is teljesítheti a 
tanuló. 

• Ha a tanuló önhibáján kívüli okok miatt nem tud eleget tenni a tantervi 
követelményeknek (huzamosabb betegség, tanév közben történő felvétel) az 
igazgató engedélyével osztályát folytathatja. 
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13.4. A tanuló szorgalmának értékelése 
 
 
 

SZORGALOM PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

1. 
 Tanulmányi 
munkája 

céltudatosan 
törekvő, 
 odaadó, 
igényes a tudás 
megszerzése 

figyelmes, 
törekvő 

ingadozó hanyag, lassító 

2.  
Munkavégzése 

kitartó, pontos, 
megbízható, 
lankadatlan, 

rendszeres, 
többnyire önálló  

rendszertelen, 
hullámzó, 
önállótlan 

megbízhatatlan, 
gondatlan 

3. 
Kötelességtudata 

kifogástalan, 
precíz 

megfelelő, néha 
ösztökélni kell  

felkészültsége 
gyakran 
felületes 

felkészültsége 
állandóan 
felületes 

4.  
Tanórákon kívüli 
információ 
felhasználása 

rendszeres, 
érdeklődő 

előfordul, 
ösztönzésre 
dolgozik 

ritkán egyáltalán nem 

 
 

 
 
 

14.  A BESZÁMOLTATÁS, ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, 
FORMÁI 

 
 
A zenei nevelés sajátosságait, az eltérő képességekkel és továbbhaladási ütemmel 
rendelkező tanulókat egyéni képességeik, szorgalmuk, segítő környezetük szempontjából 
ítéljük meg a beszámoltatás során. 
A beszámoltatás általános formája – a művészeti oktatás sajátosságának megfelelően – az 
előadás. 
Ennek formái lehetnek: 

- növendék-hangversenyen való szereplés, főtárgy-tanáronként (min. évente egy 
alkalommal) 

- nyílt órán, közös szolfézs – hangszeres bemutatón szereplés, 
- közös tanszaki hangversenyen fellépés, 
- kiemelt iskolai szereplés, 
- „B” tagozatos meghallgatás, 
- egyéb iskolai, vagy külső helyszínen tartott szereplés, közreműködés. 

 
A fellépések műsorát és megtörténtét dokumentálni kell a főtárgyi naplóban. 
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Minden tanuló számára kötelező a tanév végén számot adnia az eltelt tanévben megszerzett 
ismeretekről. A számonkérés hangszeres szakokon hangversenyszerűen szervezett vizsga 
formájában, elméleti tanszakon közös, vagy egyéni bemutató, nyílt óra formájában történik. 
 
Az év végi beszámolókat tanszakonként közösen tartjuk, azon a tanszak minden tanára jelen 
van, a tagozatvezető beosztása szerint. 
A beszámolókat követően a tanárok közösen értékelik a vizsgát.  
 
A tanév végi beszámolón dönt a tanszak arról, hogy az „A” tagozatról „B”-re történő 
átsorolásra kit javasol az igazgatónak. (ill. „B”- ről „A”- ra visszasorol) 
 
Az egyes tanszakok vizsgakövetelményeinek kereteit – összhangban a 3/2011 (I.26) NEFMI 

rendelettel – a melléklet tartalmazza. 
 
Az alap- és záróvizsga nyilvános, arra a szülőket, érdeklődőket meghívjuk. Az időpontokról és 
műsorokról a faliújságon kitett hirdetés útján adunk tájékoztatást. 
 
 
 
 

15.  A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 
 

Alapfokú művészetoktatásban az iskola tanulóinak jelentős hányada vesz részt.  
Az intézményegység pedagógusai rendelkeznek a megfelelő szakirányú végzettséggel és 
szakképzettséggel. A művészeti iskola tanulói az elmúlt években megyei találkozón és 
fesztiválon vettek részt és értek el kiemelkedő helyezéseket.  

Az esélyegyenlőségi intézkedések célja, hogy intézményünkben egyszerre javuljon az 
oktatás  
eredményessége, hatékonysága, ugyanakkor továbbra is mindenki számára biztosított 
legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Az iskola használható tudást, 
valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon 
minden gyermek számára, mindezt egyéni tantervvel kivitelezve.  

Az egyik legfőbb törekvésünk, hogy a gyermekek nevelhetőségében fennálló jelentős 
eltérések ellenére minden gyermeknél egységesen kialakítsuk a legalapvetőbb ismereteket, 
alapkészségeket, a zenélést, mint alapértéket, beépítsük a személyiségfejlesztő 
tevékenységek folyamatába.   

Az SNI-s gyerekek közül a diszlexiás gyerekek sikeres zeneoktatásához elsősorban a 
haladási ütem lassítását, az egyéni tantervet tekintjük kiindulópontnak, valamint nem zárjuk 
ki a hallás után történő memorizálás segítésének alkalmazását sem.  

Feladatunknak tekintjük, hogy az SNI és a HHH vonatkozásában nagyon pontos 
naprakész kimutatással rendelkezzünk, az utóbbi tekintetében az intézmény kimutatására 
hivatkozva. 

Pedagógusaink továbbképzését beiskolázási terv alapján végezzük. A csoportos 
oktatást vezető kollégák tudatosan ismerkednek a kooperatív oktatásszervezéssel, a 
projektpedagógiával, valamint a korszerű oktatásszervezéssel, hogy tudásuk naprakész 
lehessen. 
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16.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-
OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK / CNK ZENEISKOLA 2022 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Eszközök, felszerelések 
Meglévő mennyiség 
(db) Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanterem, műterem, 
tanszaki 
műhelyterem 

12 terem 
(ebből egy 
díszterem, és egy 
iskolai tanterem 
is egyben) 

(berendezése az 
egyes művészeti 
ágaknál, 
tanszakoknál 
ismertetettek szerint) 

  

intézményvezetői és 
intézményvezető-
helyettesi, 
tagintézmény-, 
intézményegységvezető- 
helyettesi iroda 

iskolánál (berendezése az 
iskoláknál 
ismertetettek 
szerint) 

  

iskolatitkári iroda iskolánál (berendezése az 
iskoláknál 
ismertetettek 
szerint) 

  

számítógép, internet 
hozzáféréssel, perifériákkal 

iskolánál 
tanáriban, 
számítástechnika 
teremben 

iskolánként 1 
felszerelés 

ügyviteli feladatok ellátásához, 
perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (szkenner, 
nyomtató, fénymásoló), 
hangszóró, projektor, vagy 
interaktív kijelző, erősítő, 
mikrofon, 
stb. 

nevelőtestületi szoba iskolánál 
tanáriban 

(berendezése az 
iskoláknál 
ismertetettek 
szerint) 

  

könyvtár iskolánál (berendezése az 
iskoláknál 
ismertetettek 
szerint), 

  

Taneszközök  

tárgyak, eszközök, 
információhordozók az 
iskola pedagógiai 
programjában előírt 
tananyag 
feldolgozásához 

kották a 
könyvtárból 
kölcsönözhetők, 
illetve 
kölcsönözhető 
hangszerek 
állnak 
rendelkezésre 

évfolyamok, 
tanszakok, tantárgyak 
alapján a 
tanulói létszám 
figyelembevételével 
oly 
módon, hogy az iskola 
munkarendje szerint 
minden tanuló és 
csoport 
alkalmazhassa 

az alapfokú művészetoktatás 
tantervi követelményei és a 
pedagógiai programban 
meghatározottak szerint az iskola 
által tanított tantárgyak esetében 
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kölcsönözhető hangszer db 

cselló 11 

fagott 1 

furulya 7 

fuvola 33 + 6 

gitár 26 

hegedű 18 

klarinét 16 

kürt 3 

szaxofon 5 

trombita 9 

zongora / pianínó 16 
 
II. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK (berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint) 

ZENEMŰVÉSZET (ZENEISKOLÁK) 

Eszközök, felszerelések 
Meglévő mennyiség 
(db) 

Mennyiségi mutató Megjegyzés 

Helyiségek    

egyéni és kiscsoportos órák 
tanterme 

12 terem 
(ebből egy 
díszterem, és egy 
iskolai tanterem is 
egyben) 

a tanszakok és a 
tanulók létszámának 
figyelembevételével, 
az iskola 
munkarendje szerint 
az 
egyidejűleg 
megtartott egyéni és 
kiscsoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a fúvós és az ütőhangszerek, a 
jazz-zene és az 
elektroakusztikus oktatására 
használt helyiségek 
hangszigetelése, valamint az 
alapvető akusztikai 
szempontok figyelembevétele 
szükséges; 
100 tanulónként min. 4 terem 

csoportos órák, együttesek 
tanterme, próbaterme 

1 szolfézs terem, 
valamint az iskola 
tantermei 

a csoport, illetve az 
együttesek 
létszámának 
figyelembevételével, 
az iskola 
munkarendje szerint 
az 
egyidejűleg 
megtartott csoportos 
foglalkozásokhoz 
szükséges számban 

a zenekar, kamarazene, 
énekkar helyiségei közös 
hasznosításúak is lehetnek; 
100 tanulónként min. 2 terem 

hangversenyterem 
csatlakozó 
helyiségekkel 

1 díszterem,  
ami zongoraterem 
is 

iskolánként 
(székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra 
létesített (többcélú hasznosítás 
szempontjai 
szerint kialakított), nagyméretű 
terem is, amennyiben a 
hangversenyterem 
funkciójának megfelel 
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Helyiségek bútorzata, egyéb berendezési tárgyai és oktatási eszközei 

Egyéni órák, kiscsoportos órák tanterme 

Eszközök, felszerelések Meglévő 
mennyiség (db) Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanári asztal van  1    

tanári szék  1    

tanulói asztalok, székek van  tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő méretben, 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, dönthető 
lapú, peremes, egyszemélyes 
asztalok; 
gyengénlátóknál szükség szerint 
egyéni megvilágítási lehetőséggel; 
a 
mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

szekrény van  tantermenként 1   

zongora vagy pianínó van  tantermenként 1 legalább egy tanteremben 2 
zongora vagy pianínó 

zongoraszék van  tantermenként 1 zongoratermekben 2 

lábzsámoly van  tantermenként 2 a gitár és a zongora (billentyűs) 
teremben 

kottatartó állvány van  tantermenként 2   

metronóm van  tantermenként 1   

CD lejátszó, vagy digitális 
hanglejátszásra és kép 
megjelenítésére alkalmas 
eszköz 

van  
(a zenetanár a 
saját 
telefonját is 
használja erre 
a célra) 

100 tanulónként 1 hordozható 

álló tükör van  tantermenként 1 a fúvós, vonós, ütős és magánének 
tanszakok termeiben 

tanított hangszer, tanulói 
használatra 

van  
(fenti 
táblázatban) 

az adott hangszert 
tanulók 30%-ának 
megfelelő 
számban iskolánként 

kivéve a zongora, hárfa, orgona, 
valamint a mérete és súlya alapján 
kézi 
szállításra nem alkalmas 
hangszerek (vonós hangszerek 
esetében elsősorban a 
kisebb méretű tanulóhangszerek; 
furulyánál 25 tanulóként 1 
garnitúra) 

tanított hangszer van  hangszerfajtánként 1 tanári használatra 

hangszertartozékok van  tanárok létszáma 
szerint 1 garnitúra 
évente 

húr, vonószőr, nád stb. 

hangfelvevő eszköz van  100 tanulónként 1   

párologtató nincs  tantermenként 1 szükség szerint 
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Csoportos órák, együttesek tanterme 

Eszközök, felszerelések Meglévő 
mennyiség (db) Mennyiségi mutató Megjegyzés 

tanári asztal van 1    

tanári szék van 1    

tanulói asztalok, székek van tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő méretben, 
mozgáskorlátozottak és 
gyengénlátók esetén 
állítható magasságú, dönthető 
lapú, peremes, egyszemélyes 
asztalok; 
gyengénlátóknál szükség szerint 
egyéni megvilágítási lehetőséggel; 
a 
mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

interaktív tábla és/vagy 
tábla    

van választás szerint 
tantermenként 1 

elméleti, csoportos órák 
helyiségébe 

digitális hanglejátszásra és 
képmegjelenítésére 
alkalmas  
eszköz 

van iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

  

számítógép internet 
elérhetőséggel, 
perifériákkal 

van  
fénymásoló, 
nyomtató, 
szkenner 
nélkül 

elméleti órák 
helyiségeibe 1 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz 
(fénymásoló, nyomtató, szkenner), 
hangszóró, projektor, vagy 
interaktív kijelz, stb. 

nyomtató van a 
tanáriban 

200 tanulónként 1   

szekrény van tantermenként 1   

zongora vagy pianínó van tantermenként 1   

zongoraszék van tantermenként 1   

lábzsámoly van tantermenként 1   

zenekari pultok nincs iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) az 
együttesek 
létszámának 
figyelembevételével 

együttesek helyiségébe 

metronom van tantermenként 1   

párologtató nincs tantermenként 1 szükség szerint 

hulladék szelektálására 
alkalmas gyűjtőedények 

van iskolánként 
(székhelyen és 
telephelyen) 1 

a települési szabályozásnak 
megfelelően annyi gyűjtőedény, 
amennyi az 
elkülöníthető hulladéktípusok 
száma 
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Hangversenyterem (csatlakozó helyiségekkel) 

Eszközök, felszerelések Meglévő 
mennyiség (db) Mennyiségi mutató Megjegyzés 

szék 70  a terem 
befogadóképessége 
szerint 

 

zongora 1 1    

zongoraszék 2 1    

zenekari pultok 0 az együttesek 
létszámának 
figyelembevételével 
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VI. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 
 

1. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉSEI  
 
 
 A kollégium az intézmény részeként megteremti a lehetőségét annak, hogy azok a 
pécsi középiskolás fiatalok, akik a nevelésben előnyben részesítik a keresztény hit és erkölcs 
értékeit, kollégiumi elhelyezéshez jussanak. 

A kollégium együttműködik az érdekelt iskolákkal. Különös gondot fordít a 
keresztény, nemzeti elkötelezettség kialakítására, a hagyományok átadására, s ezzel erősíti 
az Egyházhoz, a hazához és a családhoz való tartozás tudatát. Tevékenysége során kiegészíti 
a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget 
nyújt. A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi 
szerepek tanulását, a diákok önszerveződését. Segíti az evangélium szellemének megfelelő 
gondolkodást önmagukról és felebarátiakról. Erősíti a személyes döntés és felelősség 
vállalását, ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás gyakorlását. Ezzel nyújt a katolikus 
kollégium támogatást a teljes emberi élet megéléséhez a társadalomban.  

A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 
számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi 
tudáshoz és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, a szabad 
iskolaválasztáshoz való joguk érvényesülését. Így meghatározó jelentősége van az 
esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  
Célunk, hogy a kollégiumi elhelyezés segítse az iskola épületétől nagy távolságra vagy 
hátrányos ill. veszélyeztetett környezetben élő diákok mindennapi iskolába járását, 
felkészülését, tanulmányaikban való előmenetelét és neveltségi szintjük növekedését. 
 Célunk, hogy lehetővé tegyük a diákok szocializációs fejlődését és az életkoruknak 
megfelelő iskolatípus céljainak megvalósítását. 
 
 

1.1.A kollégiumi nevelés főbb alapelvei 
 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok 
érvényesítése, és a felelősségre ébresztés; 

• a keresztény erkölcsi elvek megismertetése és életté váltása 

• felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a 
nevelésben 

• a katolikus oktatás nevelési hagyományainak, a nemzeti és európai nevelési 
elvek alkalmazása 

• a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, fejlesztése, az 
öntevékenység és a közösségi önszerveződés támogatása 

• tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése 

• együttműködés a szülőkkel, a partneriskolákkal 

• a környezet esztétikus kialakítása, szociális és érzelmi biztonság megteremtése 

• változatos és igényes művelődési és szabadidős tevékenységek biztosítása 
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• integrált nevelés megvalósítása 

• egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző 
sajátosságok, különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek 
figyelembevételével 

• nemzeti hagyományok, nemzeti önazonosság ápolása, fejlesztése 

• a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos 
fejlesztése 

• egységes normarendszer kidolgozása a kollégiumi nevelésben résztvevő 
partnerek számára (szülők, tanulók, tanulócsoportok, kollégiumi és iskolai 
nevelőtestület, közvetlen és távolabbi környezet stb.) 

 
 

1.2.A kollégiumi nevelés célja 
 
A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és 

módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 
fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésnek segítése, keresztény 
értékrenden alapuló személyiség- és közösségfejlesztés, a szabadidő kulturált eltöltése. 
 
Kollégiumi nevelési munkánk célja, hogy: 

• segítsük elő a diákok hitbéli elmélyülését, megszervezzük és biztosítsuk hitéletük 
alkalmait, 

• segítsük hozzá őket a katolikus hit megismeréséhez, a szentségek megismeréséhez és 
vételéhez – közösségi és egyéni igényeik szerint, 

• biztosítsuk számukra a közreműködésükkel is alakítható esztétikus, kulturált 
életteret, a keresztény értékrendet közvetítő „otthont”, 

• biztosítsuk a diákok rendszeres, alapos, nyugodt tanulmányi munkáját, 

• biztosítsuk a diákok igény szerinti zenei nevelését, testkultúrájuk fejlesztését, 
segítsük őket sportolási és testedzési igényeik kielégítésében, 

• segítsük a diákokat szabadidejük tartalmas és értelmes eltöltésében, testi, szellemi és 
lelki fejlődésük lehetőségeinek megtalálásában és kibontakoztatásában, 

• segítsük őket a koruknak és érdeklődésüknek megfelelő önképzésben, önnevelésben, 
önkormányzásban és érdekképviseletben. 

 
A kollégiumi nevelő-oktató munka feladata, hogy: 

• a fiatalokat a krisztusi szellemű otthon rendjével, tisztaságával és szeretet-légkörével 
vegye körül, s ezáltal empátiára, toleranciára, alkalmazkodni tudásra, a normák 
tiszteletére nevelje őket, 

• kialakuljon egymás magától értetődő segítése, megbecsülése, kialakuljanak és 
megszilárduljanak általában is a diákok pozitív szociális képességei, 

• erősödjön a kollégiumi közösség és erősödjenek a kisebb közösségek, 

• kialakuljon a tudásvágy, a kötelességtudat, a testi-lelki tisztaság és a tanulás 
szeretetének semmivel nem helyettesíthető, előrevivő érzülete. 
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Az otthonjelleg erősítése 
A kollégium az ott lakók második otthona. Az otthonosság a nevelőtanárok részéről 

az egyén iránti személyre szóló figyelmet igényli. Új kollégistáinkra hatékonyabban figyelünk 
oda, az elsős tanulók egyéni nehézségeit megértéssel kezeljük.  
Arra törekszünk, hogy a tanulók között szeretet és bizalomteljes viszony alakuljon ki, hogy 
fejlődjenek, erősödjenek a társas kapcsolatok.  
Az otthonosság folytonos erősítése megköveteli a tárgyi feltételek szüntelen javítását. 
Természetesen a feltételek javítása mellett hasonló igényességgel kell megkövetelni a 
kialakított esztétikus környezet megóvását, állagmegőrzését is. A nevelés folyamatát a 
diákok iránti felelősség és szeretet hatja át. Ismerni kell a növendékek törekvéseit, vágyait, 
véleményét a tanulásról, munkáról, a másik nemről, a jövőről és önmagáról. 
A nevelői szeretetnek az igazságosság és a segítőkészség éppúgy jellemzője, mint a 
követelés. Az elnéző szeretettel ugyanis visszaélnek a tanulók, a gyengédséget 
gyengeségnek, a megértést minden megengedésének tarthatják. A nevelőtanári munkához 
nagyfokú türelemre van szükség. Olyan türelemmel kell rendelkezniük, amelyben erő, 
bizalom és szigor egyaránt benne található. A jó szándékú közeledés szükséges tanulóink 
problémáinak megoldása érdekében.  
Helyzetünkből adódóan megismert intimitások diszkrét kezelése, a bizalmas beszélgetés 
stílusának megválasztása, az ügyes háttérbe húzódás mind-mind a pedagógiai tapintat 
körébe tartozik. Pedagógiai tapintaton a helyes cselekvés iránti érzéket, a jól megválasztott 
stílust, az elfogadható viszonyokat értjük, amikor a tanár és növendék tudja hol a határ.  
A megfelelő nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése alapvető feladat.  A tanár-diák 
kapcsolatban meghatározó a kétoldalú bizalom.  
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2. A TANULÓK ÉLETRENDJE, TANULÁSA, SZABADIDEJE SZERVEZÉSÉNEK 
PEDAGÓGIAI ELVEI 

 

 
2.1. A kollégiumi tevékenység szerkezete 
 

2.1.1. Napirend: 
630 Ébresztő   

630 – 730 Tisztálkodás, rendrakás, felkészülés az iskolára.  

630 – 800 Reggeli 

7 30 A beteg tanulók jelentkezése az orvosi rendelőnél, ezt követően a 
beteg tanulók jelentkezése a tanáriban. 

1200 – 1600 Ebéd, szabad kimenő. (Az elhúzódó délutáni elfoglaltság miatt 
később érkező tanuló reggel kötelező jelenteni a konyhán, hogy az 
ebédjét tegyék félre). 

1600 – 1700        Stúdium I. 

17 00-1720 Stúdium közi szünet 

1720-1900 Stúdium II.  
               A kötelező tanulószobai stúdium alól felmenthetők: 
                       * érettségizettek 
                       * 4,51- 5,00 átlaggal rendelkezők (kivéve 7-9. évfolyam) 
                       * érettségire készülők az utolsó félévben 

1845 – 1930 Vacsora 

1900 –  Esti kimenő 

2030 – 2130 Létszámellenőrzés, kollégiumi foglalkozások, programok 

2100  Esti ima 

2130-2200 Felkészülés a takarodóra, tisztálkodás, átöltözés stb. 

2200 Lefekvés, villanyoltás, elcsendesedés 
Megjegyzés: 

1930 – 2130 Stúdium a kijelölt teremben a tanulni szándékozóknak, illetve 
akiknek a kollégiumi tanár előírja.  

2130 További tanulási lehetőség, a kijelölt teremben, a kollégiumi tanár 
engedélyével. 

   
  Az érettségizett tanulóink a délutáni iskolai elfoglaltságok miatt és 

a különböző helyen és időben zajló szakmai gyakorlati 
foglalkozások miatt, délutáni programjainkon nem mindig tudnak 
részt venni, számukra a stúdiumot nem tudjuk kötelezővé tenni. 
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A kollégium – igazodva a közoktatási törvény rendelkezéseihez – a nevelési folyamat 
során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – csoportos és egyéni 
foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai sajátosságokra. 

A kollégium megteremti a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, kulturális, sport és 
egyéb szabadidős tevékenységek, diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. 

A kollégium a nevelési és oktatási feladatainak elvégzéséhez különböző egyéni és 
csoportos foglalkozásokat szervez, melyeken a tanulók kötelező, kötelezően választható és 
szabadon választható formában vesznek részt. 

A kollégium a tanulók napi életének kereteit az egyéni és életkori sajátosságoknak 
megfelelően szervezi. Az alapprogramban megfogalmazottak tág teret engednek az 
intézmények szakmai önállóságának, hiszen a kollégiumi nevelés általános kereteit 
határozzák meg, de ugyanakkor megjelölnek bizonyos foglalkozásokat, azok céljait 
feladatrendszerét és követelményeit is. 

A foglalkozások 60%-ában- a csoportvezető pedagógus - a felsorolt témaköröket köteles 
beépíteni. 

A foglalkozások célja a kollégista személyiségének, hitének, etikai és esztétikai 
ismereteinek, jellemének, identitás-tudatának, önbizalmának, felelősségvállalásának, 
közösségi szellemiségének megalapozása és fejlesztése. 

A kollégiumi foglalkozási programterv lehetőség a kollégistáknak és a kollégiumi 
tanároknak arra, hogy a közoktatás és a szakoktatás kevésbé hangsúlyos ismereteiből adjon 
olyan válogatást, amely kihat a kollégiumra, a kollégista életére, tanulására, életvitelére, 
szabadidejének eltöltésére, alkalmazkodóképességére, konfliktuskezelésére, 
személyiségének sokoldalú fejlődésére, kereszténységének megélésére éppúgy, mint az 
élethosszig tartó tanulási igény kialakítására. 
A fentiekben előírt foglalkozások az alábbi témák köré csoportosítandók: 
 

2.1.2. Heti foglalkozási rend: 
 

Heti 13 óra  Heti 1 óra  Heti 1 óra  Rendszeresen  Rendszeresen  

Felkészítő 
foglalkozások 

Kötelező 
csoport 
foglalkozások 

Kötelezően  
választott 
foglalkozások 

Egyéni törődést 
biztosító és  
szabadon 
választott 
foglalkozások 

A kollégiumi 
élet 
szervezésével 
összefüggő 
foglalkozások 

 

 
2.2  A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 
Tanulást segítő foglalkozások 

 
➢ a napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással, 

meghatározott időkeretben, nyugodt felkészülést biztosító tantárgyi környezetben 
csoportos, illetve egyéni foglalkozás keretében történik; 
 

➢ a differenciált képességfejlesztés – a valamilyen okból lemaradt tanulók 
felzárkóztatása, valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása 
– szervezetten, a kollégiumnak az iskolákkal együttműködve kialakított programja alapján 
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történik; az iskolában szerzett ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében a 
kollégium különböző tehetséggondozó műhelyeket, diákköröket szervez; 
 

➢ Tehetséggondozás, tehetségvédelem 
A kollégium feladatai közé tartozik a tehetséges tanulókkal való differenciált 
képességfejlesztés. Az egyéni fejlesztés egy közösen kialakított program alapján történik. A 
részterülettel megbízott kollégiumi pedagógus kiválasztja, gondozza, figyelemmel kíséri a 
tehetséges fiatal fejlődését, rendszeresen konzultál a szülővel, az iskolai pedagógusokkal 
vagy egyéb szakemberekkel. Közös stratégiát alakítanak ki személyre szabottan, a tanuló 
hatékony fejlesztése érdekében. 
A kollégium biztosítja azt a szakmai, tárgyi feltételrendszert, amelyek felhasználásával a 
tanuló gyorsabb képesség-és tudásfejlődését szolgálja. 
Tanév elején tájékozódunk a tanulók szociális helyzetéről, egyéni beszélgetéssel, felméréssel, 
írásos bemutatkozással. Ez alapján, valamint a tanulmányi eredmény figyelemmel 
kísérésével választjuk ki a tehetséges diákokat. 
A kiválasztott tanulóknak segítünk a művelődési szokásaik kialakításában a kollégium által 
biztosított kedvezményes kulturálódási lehetőségekkel (színházlátogatás, előadói estek, 
koncertek, képzőművészeti események stb.). 
 A kollégiumi versenyeken, szabadidős programokon való rendszeres megmérettetés 
ugyancsak a kitűzött célt szolgálja. 
 
 

A tanulókkal való törődést biztosító foglalkozások 
 

➢ a személyes törődést biztosító, vallásosságot elősegítő foglalkozásokon a 
tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus 
tanácsaira, segítségére; 
 

➢ a csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével 
kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik; a foglalkozások 
célja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi 
együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait; a konfliktuskezelő képességet; 
a tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a prevenciós 
tevékenység (balesetek-, káros szenvedélyek – dohányzás, alkohol, illetve drogfogyasztás, 
stb.); 
 

➢ a vallásosságot elősegítő foglalkozásokon, szentmiséken, közös imákon, 
előadásokon, beszélgetéseken, diákkörökön, továbbképzési lehetőségeken szerepet kap a hit 
alapvető tanításainak elsajátítása, a keresztény értékrendszer megismertetése és 
gyakoroltatása; 
 

➢ minden nevelő tevékenységet áthat a hit és a keresztény erkölcs; 
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Szabadidős foglalkozások 
 

➢ a szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és 
kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti 
környezet megóvása, ápolása; 
 

➢ a foglalkozások során hangsúlyt kap a gyermekek irodalmi, képzőművészeti, 
zenei és vizuális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti, etnikai 
kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való kötődésének 
erősítése; 
 

➢ a kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik 
történelmi, kulturális és természeti értékeinket; a különböző rendezvények erősítik a 
kollégiumi közösséget; 
 

➢ a kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti – a működésében 
fontos szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök fejlődését; 
 

 
Keresztény értékrend szerinti szabadidő szervezése 

 
➢ közös vallásos gyakorlatok: közös imák, lelki napok, közös szentmisék; 
➢ a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, 

megszólíthatósággal a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 
➢ egyházi év jeles napjairól gyűjtő munka - faliújság 
➢ vallás-etikai előadások a kollégisták számára; 
➢ filmklub –mit érdemes nézni, mit nem; 
➢ kézműves foglalkozás; 
➢ Vöröskereszt  
➢ Istenes versek az irodalomban – versenyek; 
➢ újságszerkesztés; 
➢ egyházi jellegű kirándulások, lelki napokon való részvétel szorgalmazása; 
➢ bibliakör, szentek élete, imakörök, egyházi énekek, vallási életet elősegítő 

tevékenységek (imák, szokásrend, hagyományok), missziós tevékenység; 
 
A kollégium pedagógiai programjában meghatározza a tanulók számára kötelező, 

választandó, illetve választható foglalkozások körét. 
 

 A kollégiumi csoportfoglalkozások témaköreit a 11. A KOLLÉGIUMI 
CSOPORTFOGLALKOZÁSOK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA tartalmazza 
A kötelező csoportfoglalkozások száma: heti 1 óra. A csoport éves foglalkozási tervét a 
csoportfelelős nevelőtanárok készítik el a kollégiumi nevelési terv és az éves munkaterv 
alapján, az 7-11. évfolyamon 37 nevelési hétre, a 12. évfolyamtól pedig 33 nevelési hétre. 
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3. A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 
 

Mivel a személyiség kibontakozása környezeti hatások erőterében folyik, a kollégiumi 
pedagógiai folyamat egészének és minden tevékenységkörének végső célja az önismeret és 
önnevelés kibontakoztatása, a szociálisan értékes és egyénileg is eredményes magatartás- és 
tevékenységformák kialakítása.  

 
 

 Feladataink: 
- Csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések során igyekszünk tanulóinknak olyan 

ismereteket nyújtani, amelyek segítik önmaguk minél jobb, reális megismerését és 
értékelését. 

- Minden kollégistának lehetőséget kínálunk és segítséget adunk a demokratikus 
önirányítás, önszerveződés, a különféle közösségi tevékenységek szervezésére és 
végzésére. Fejlesztjük az érdekérvényesítő képességet, a kritika és önkritika 
képességét, a döntések előkészítésében való részvétel készségét. 

- Valamennyi kollégista egyéni munkáját, a kollégiumban kialakult kapcsolatrendszerét, 
a közösségért végzett tevékenységeit rendszeresen értékeljük. 

 
A kollégium nevelési tevékenység- és hatásrendszere az ott élők testi és lelki egészségének 
belső életmódigényként kialakítását, megőrzését és fejlesztését tűzi célul.  
A kedvezőtlen szociális, gazdasági, családi és iskolai hatások, az érték- és normaválság, az 
egyre több családban észlelhető életvezetési problémák miatt növekszik fiataljaink 
feszültségszintje. Nagyobb odafigyelést igényel kollégiumunkban is, hogy időben felismerjük, 
és lehetőségeink szerint segítsük ezeket a tanulókat.  

  
Célunk: 
Gyermekeink tudással, érzelmi viszonyulásokkal, készségekkel, - mentálisan is megerősítve - 
önmaguk legyenek képesek a rájuk leselkedő veszélyeket felismerni: drog, alkohol, 
dohányzás, bűnözés stb. Feladatunk a megelőzés, a veszélyeztetettség időbeni felismerése, a 
segítségnyújtás. 
A prevenció kiemelt feladat! Ennek megvalósítása a pedagógiai folyamat teljes egészét 
átfogó tudatos munka. Biztos alapot ehhez az ép környezet és az egyensúlyban lévő testi-
lelki egészség összhangja adhat. 

- Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes táplálkozási szokások (étkezési napirend, 
hideg-meleg ételek aránya stb.) kialakítására és a kulturált étkezés (elemi 
ismeretektől, mint evőeszköz használat az ünnepi alkalom, mint esztétikus 
terítés) elsajátítására. 

- Az öltözködés, tisztálkodás, testápolása, a higiéniai szabályok betartására nevelés, 
a személyes és közvetlen környezet tisztasága, rendje- a különféle nemek és 
korcsoportok miatt is - folyamatos mindennapi munkánk szerves része. 

- Rendkívül fontos feladatunk a különféle prevenciós, egészségmegőrző szokások 
fejlesztése, a káros szenvedélyek (dohányzás, szeszesital, kábítószer fogyasztás) 
kialakulásának megelőzése, olykor a szülői engedékenységgel szemben is fellépő 
szigorra. Ugyanakkor alapvető nevelési eszköznek nem a tiltást, szabályozást, 
hanem a meggyőző érveket és a személyes példát tartjuk. 
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- Tanulják meg az elhárító magatartásmódokat, legyenek képesek életük tudatos 
alakítására.  

- Nevelőmunkánk során kiemelt hangsúlyt kap az önismeret-fejlesztés, a tanulók 
erkölcsiségének alakítása. Önmaguk és mások tiszteletére nevelés, a szociális 
érzékenység, a környezetért érzett felelősség, a humánus értékeket védő 
magatartás fejlesztése.  (Ezen feladatok megvalósítását szolgálja kollégiumunk 
hagyományrendszere, a szabadidő hasznos eltöltése is.) 

- A prevenció szoros kapcsolatot tesz szükségessé azokkal a szervekkel, 
intézményekkel, melyeknek szakszerű támogatására számítunk: Mentálhigiénés 
Programiroda, Rendőrség, ÁNTSZ, Gyermekvédő Liga, Vöröskereszt. Segítségüket 
elsősorban ismeretterjesztő előadások megtartásában, tanulóink tréningeken 
való részvételi lehetőségében igényeljük. 

- A veszélyeztetettség időbeni felismerése fontos feladatunk. Meghatározó szerepe  
ebben a csoportvezető nevelőtanároknak van. Ők veszik észre először, ha a 
tanuló teljesítményében, viselkedésében vagy kapcsolataiban zavar van. 
Törekednünk kell az okok mielőbbi kiderítésére és a megfelelő segítségnyújtásra. 

- Számítunk a szülők és a diákközösségek segítő együttműködésére is. Az iskolai 
osztályfőnökkel konzultálunk, a hátrányos helyzetű közös tanítványaink 
körülményeiről. 

- Szükség esetén megkeressük az illetékes önkormányzatot és az arra hivatott szerv 
- Családsegítők, Gyámügyi Iroda, Gyermekjóléti Szolgálat és a karitatív 
szervezetek - bevonásával minden információt és segítséget megadunk, hogy 
csökkentsük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetből adódó negatív hatásokat 
(nevelési, étkezési, tankönyv segélyek). 

- Törekszünk arra, hogy a segítségre szoruló tanulóink és szüleik bizalommal 
fordulnak hozzánk.  

A tanulás, az iskolai munkára való folyamatos felkészülés meglehetősen egyoldalú szellemi 
tevékenység. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az, hogy kollégiumi tanulóink 
sportoljanak, játsszanak, friss levegőn sétáljanak, mozogjanak, fizikai megterheléssel járó 
tevékenységet folytassanak. A diákok többsége szívesen tekinti a pihenést alvásnak, ágyon 
fekve végzett zenehallgatásnak, videózásnak stb.  

Tudatosítanunk kell bennük, hogy a mozgáshiány a többi civilizációs ártalommal együtt egyre 
több betegség okozója. Kívánatos, hogy diákjaink eljussanak a sportimmunizáló, 
egészségmegőrző, prevenciós értékének felismerésére. A játéknak és a sportnak a sokféle 
kedvező testi hatás mellett nagy befolyása van a tanulók erkölcsi, jellembeli fejlődésére is.  

A sportolás rendelkezésre álló feltételei intézményünkben: 
- az iskolával közösen használt tornaterem és az udvari sportpálya  
- egyéni sporteszközök /labdák, tollaslabdák, teniszlabdák stb./  
- úszás /a közelben gyorsan elérhető és megfizethető uszodák vannak/  
- a nevelőtanárok segítik a sportolást   
- igény szerint aerobic, torna és futási lehetőség  
- esténként tetszés és igény szerint kosárlabda, röplabda, gimnasztika  

                  - kiegészítő sportágak /asztalitenisz, tollaslabda, sakk stb./ 
- kondicionálóterem használata 
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4.   A TANULÓK FEJLŐDÉSÉT, TEHETSÉGGONDOZÁSÁT, 
FELZÁRKÓZTATÁSÁT, PÁLYAVÁLASZTÁSÁT,  
AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ELVEI 

 

 

4.1. Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása,  
a pályaorientáció segítése 

 
A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, 

amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, 
neveltségi különbözőségeket kezelni képes. 

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk 
segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, létrehozza a tehetséges tanulók 
kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik 
továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. Egyrészt képességfejlesztő szakköröket indítunk 
(kézműves, szabás-varrás), másrészt a tananyag gazdagítását segítő foglalkozásokat 
szervezünk. (színházbarátok-köre, zöld-klub, biblia-kör, nyelvi szakkörök). Tehetséges 
diákjainkat indítjuk a kollégiumok részére szervezett különböző vetélkedőkön, versenyeken. 
(helyesírási verseny, szavalóversenyek, városismereti-történelmi verseny, sportvetélkedők, 
Megyei Ki-mit-tud?). 
 
            Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra, mert az elsős tanulók igen nagy 
tudásszintkülönbséggel érkeznek. Felzárkóztatás folyik: matematikából, kémiából magyar 
nyelv és irodalomból, történelemből, biológiából és hittanból. 

A kollégium – az iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé 
teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott 
életpályára való felkészülést. 

Diákjaink a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központban a FIT (Foglalkozási 
Információs Tanácsadó) által szervezett szakbemutatón és képességvizsgáló 
foglalkozásokon vesznek részt. 

Meghívjuk régebben végzett diákjainkat az általuk választott szakma bemutatására. 
A következő kompetenciák fejlesztése szükséges: anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikáció, esztétikai- művészeti tudatosság, kifejezőkészség, hatékony, önálló tanulás, 
digitális kompetencia 
 
 

4.2. Énkép, önismeret, szociális képességek fejlesztése 
 

A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 
pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség 
stb.) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a 
csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai 
kisebbségi és vallási sajátosságokra. A kollégiumnak feladata a családi életre (a családtagi 
szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra 
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stb.) nevelés. E feladatok megvalósításában megfelelő teret kap a kollégiumi 
diákönkormányzati rendszer. 

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: 
szociális, kommunikációs és állampolgári kompetencia. 
 
 

4.3. A tanulási és gondolkodási kultúra fejlesztése 
 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási 
képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók 
megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívumok – a 
csodálkozás, az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának – fejlesztését, hangsúlyt 
helyez annak előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem 
igényként is fogalmazódjék meg a tanulóban, s így életprogramjuk részévé váljon. (A 
tanulással és a megszerzett tudással embertársaikat, szolgálják.) 

A feladathoz kapcsolódóan a következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: 
hatékony, önálló tanulás, matematikai kompetencia és digitális kompetencia. 
 
 

4.4. Kulturált életmódra nevelés, koherens világkép kialakulásának segítése 
 

A kollégiumi nevelés bővíti a tanulók ismereteit az egyetemes emberi civilizációról. 
Természeti és társadalmi ismeretek átadásával, művészeti élményekkel segíti a világban való 
tájékozottság a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését. A kollégium kiteljesíti a 
nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának, értékeinek tiszteletét, a 
nemzeti, történelmi és vallási hagyományok megismerését és ápolását, ezzel is erősítve a 
tanulók hazaszeretetét.  

A kollégiumi nevelés elősegíti a tanulókban az Európai Uniós polgár identitásának 
kialakulását, bemutatja az Európai Uniós tagság révén megnövekedett lehetőségeket, 
kihívásokat és a kollégium a programjaival és kapcsolatépítésével elősegíti azok intézményes 
és személyes hasznosítását. 

A következő kompetenciák fejlesztése valósul meg: esztétikai-művészeti tudatosság, 
kifejezőkészség, szociális és állampolgári kompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, digitális 
kompetencia. 
 

 
4.5. Társadalmi, gazdálkodási jártasságok fejlesztése 
 

A kollégiumi nevelés segíti az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi háztartás 
és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, eligazodást a mindennapi életben, a 
gazdaság és a pénzgazdálkodás világában.  

A diákönkormámyzati tevékenység által segíti az autonóm, felelős, a közösség 
érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének 
kialakulását. 

A következő kompetenciák fejlesztése szükséges: Szociális és állampolgári 
kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, természettudományos 
kompetencia. 
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5.  A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK SZERVEZETT FELZÁRKÓZTATÓ, 
TEHETSÉGGONDOZÓ, TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉST SEGÍTŐ 
FOGLALKOZÁSOK TERVE 

 

A hátrányos helyzetű tanulóinkra igyekszünk különös figyelmet fordítani. Lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozáson vegyenek részt. A 
felzárkóztatás legtöbbször egyéni foglalkozás keretében történik, de vannak esetek, amikor 
3-4 fős csoportok kialakítása a célszerűbb. 

A kollégiumi nevelőtanár feladatai közé tartozik a hátránnyal induló tanulók napirendjének, 
tanulásának megszervezése. 
 

A korrepetáló, felzárkóztató foglalkozásokat minden tanuló igénybe veheti. 

Lehetőség van tanulóinknak az önképzésre, melyben segítséget nyújt a kollégium könyvtára 
és a számítástechnika terem.  
 
Egész tanévben a csoportfoglalkozások keretén belül differenciált, egyéni fejlesztési tervek 
alapján kapnak felzárkóztató megsegítést a tanulók. 
A csoportfoglalkozások megfelelő témái is segítik a felzárkóztatást: 
▪ a kollégiumi tanulás jellemzői, különböző tanulási módszerek a kollégiumban  
▪ különböző tanulási technikák és módszerek megismerése  
▪ az eredményes tanulás pszichikai feltételei  
▪ pályaorientáció 
A foglalkozásokon szert tesznek olyan emberismeretre, konfliktuskezelési technikákra, 
alkalmazkodóképességre, amelynek révén képesek lesznek elsajátítani az együttműködés 
szabályait.  

A tehetséggondozó műhelyek programjai sok téren nyújtanak készség - ill. 
képességfejlesztést (Kézműves és Szabás-Varrás szakkör - kézügyesség, esztétikai érzék, 
kreativitás fejlesztése, Sütés-főzés – kézügyesség, kommunikáció fejlesztése, Mozdulj! 
sportkör - mozgás fejlesztése,) 

A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával történő 
támogatását megszervezzük. 

Felvilágosítást adunk a szociális juttatások lehetőségeiről.  
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6.   A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREI, ESZKÖZEI,  
A MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

 
6.1. Diákönkormányzat  
 
A diákönkormányzat jó szervezeti keretet ad a diákok számára a demokratikus 
intézményrendszer működésének gyakorlására. A tanulók igényeinek, kollégiummal szembeni 
elvárásainak ismeretében közreműködik az éves tanulási és foglalkoztatási terv 
kidolgozásában. Segít a különböző rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, önálló 
programokat szervez. 

 
Alapszabálya:  

1.  A DÖK önkormányzati elven működő, érdekvédő és képviselő szervezet. 
2.  A DÖK célja:  

- a kollégiumban élő diákok érdekeinek védelme és képviselete; 
- részükre programok szervezése, a helyi hagyományok ápolása; 
- a demokratikus közélet szabályainak megismerése és megismertetése a diákok 

körében; 
3.  A DÖK rendezvényein joga van minden kollégistának részt venni, véleményt 

nyilvánítani, javaslatot tenni, valamint érdekvédelmet kérni. 
4.  A DÖK képviselőtestületébe a kollégium minden diákja választhat és maga is 

különböző tisztségekre választható. 
5.  A DÖK tagjai a csoportképviselők, az elnökségi tagok és az elnök. 
6.  A DÖK legfőbb szerve a demokratikusan választott öt tagú elnökség, melynek 

munkáját az elnök irányítja. Az elnökséget és az elnököt a kollégiumi közgyűlés titkos 
szavazással választja meg. 

7. Az elnök képviseli a diákönkormányzatot, gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról. 

8.  A DÖK egyetértési jogot gyakorol  
- a kollégiumi házirend elfogadásakor, illetve módosításakor; 
- a kollégium szervezeti és működési szabályzatának a diákokat érintő valamennyi 

kérdésének elfogadásakor és módosításakor. 
9. Közreműködik az éves tanulási, foglalkoztatási terv kidolgozásában. 

 
Működése: 

1. Az elnökség a csoportképviselőkkel havonta egyszer ülést tart. 
2. A DÖK munkáját patronáló tanár segíti. 
3. A tanév első ülésén elkészíti és elfogadja az éves munkatervet. 
4. Az elnökség irányításával a kollégium hagyományos rendezvényeit szervezi: 

• Az új kollégisták tájékoztatása a kollégiumi életről, diákjogokról, 
kötelességekről, a DÖK működéséről. 

• Az új kollégisták játékos – „beavató” – vetélkedőjének szervezése, 
levezetése. 

• A Házirend évenkénti felülvizsgálata. 
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• Városi, megyei sport- és kulturális rendezvényekre résztvevők 
szervezése. 

• A „Szirén kupa” megyei kollégiumok közötti női futball bajnokság 
szervezése. 

5. Részt vesz VDÖK programjain, kapcsolatot a város kollégiumainak 
diákönkormányzatával. 

6. Évente kétszer közgyűlést hív össze, amelyen a DÖK és a kollégium 
képviselői beszámolnak az eltelt időszak eredményeiről, a házirendben 
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A közgyűlésen a diákok a 
kollégium életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a DÖK ill. a 
kollégium vezetőségéhez. 

7. Az elnök és az elnökségi tagok mandátuma visszavonásig, ill. kollégiumi 
tagságuk megszűnéséig tart. 

8. A csoportképviselőket a tanulócsoportok évente választják. 
 

6.2  A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

• biztosítani a passzív (befogadó) és az aktív (cselekvő) részvételi lehetőséget 
• egyéni és csoportos kezdeményezések felkarolása és támogatása 
• programok szervezésénél a csoportfoglalkozások témaköreinek figyelembevétele 
• a mindennapi testedzés, mozgás feltételeinek biztosítása 
• a csoportok közötti versenyek rendezése a közösségépítés szolgálatában 
• a kollégiumon kívüli lehetőségek maximális kihasználása 
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7.   A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉG 
 

Közreműködünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszűntetésében.  
Ennek során együttműködünk a gyermekjóléti szolgálattal a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 
Szeptember-október során a csoportvezetők - egyéni beszélgetések, egyéb jelek, jelzések 
stb. alapján - meghatározzák az érintettek körét. 

Havonta öt kollégista étkezési támogatásban részesül (A vállalkozó ingyenes étkezést 
biztosít a csoportvezetők által kijelölt diákoknak) 

Évek óta kapcsolatot tartunk a Pécsi Jótékony Nőegylettel. Félévente nevelőtestületi 
javaslat alapján két legjobban rászoruló kollégistának biztosítják az étkezést. 

Az esélyegyenlőség jegyében ingyenes színház- és múzeumbelépőt biztosítunk a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek. 

Szociális alapunk lehetővé teszi, hogy nehézsorsú diákjainknak rendkívüli segélyt 
adhassunk. 

Ha az intézmény a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszűntetni, akkor segítséget kér a gyermek állandó lakhelye szerint illetékes gyermekjóléti 
szolgálattól, ennek hiányában a jegyzőhöz fordul. 
 
Ennek hivatalos útja: 
A csoportvezetők tájékoztatják a kollégistákat, hogy milyen problémával hol, milyen 
időpontban, milyen gyermekvédelmi intézményeket kereshetnek fel. A gyermek-és 
ifjúságvédelmi felelőst értesítik - az iskolai pedagógusok, szülők, nagyszülők vagy a tanulók 
jelzése, illetőleg a velük folytatott beszélgetések alapján- megismert veszélyeztetett 
tanulókról, aki - a veszélyeztető okok feltárása érdekében- felkeresi a gyermekjóléti 
szakszolgálatot, illetőleg a területileg illetékes jegyzőt.  
A gyermek és ifjúságvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat kérésére részt vesz az 
esetmegbeszéléseken.  
A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó – ill. ennek hiányában - tartózkodási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, vagy az 
önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél. Szükség esetén javaslatot tesz a 
támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására. Nyomon követi a nagy 
családos- és kiegészítő támogatásban részesülő tanulók nyilvántartását. 
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8.  A KOLLÉGIUM HAGYOMÁNYAI ÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK TERVE 

 

 

8.1. A kollégium hagyományinak kialakítása, hagyományőrzés 
 

Egy-egy kollégium sajátos arculatát meghatározza a hely, a hely szelleme, névadója, a 
hagyományok, a belső rend. A mi leánykollégiumunknak történelme van: 1997-ben 
ünnepelte a Miasszonyunk Rend fennállásának 400. évfordulóját. Sok ezren éltek, tanultak 
itt a megkopott, patinás épületben. Ma a Ciszterci Rend az intézmény fenntartója. 
Évek során alakultak ki azok a közösségi formák, amelyek értékesnek bizonyultak, amelyeket 
hagyományként őriztünk, szükség szerint alakítottunk és évről-évre átadtunk az elsősöknek. 
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy kollégistáinknak legyen „mi-tudata”, legyenek büszkék 
kollégiumunk, hagyományaira, értékeire, sikereire. Mindezt a kollégium rendezvényeinek 
szervezésével próbáljuk elérni. Minden tanév szentmisével és évnyitó közgyűléssel kezdődik, 
amelyen visszatekintünk az előző év tanulmányi helyzetére és szobarendjére, értékeljük a 
különböző tevékenységeket, s felvázoljuk az előttünk álló feladatokat, programokat. 
Megfelelő előkészítés után kerül sor az elsős tanulók játékos vetélkedőjére. A 
diákönkormányzat részvételével szervezzük meg októberben az Őszutó Kollégiumi Napokat. 
Ez a sokszínű, változatos programsorozat (egészségnap, sportnap, kulturális nap, stb.) 
színvonalas kikapcsolódást biztosít. 
Nyitottá tettük a Kollégiumi Napokat.  
Karácsony ünnepét családias, bensőséges műsorral köszöntjük. Intézményünk Adventi 
hangversenyen vesz részt a Székesegyházban. 
Januárban emlékezünk névadónkra (szentmise, ünnepi műsor). 
Februárban tartjuk vers és prózamondó versenyünket. Ekkor biztosítunk lehetőséget 
tehetséges tanulóink szereplésére: Ki? Mit? Tud?-on. A legtehetségesebbek továbbjutnak a 
megyei vetélkedőre. 
Minden évben részt veszünk a pécsi kollégiumok által szervezett kulturális és 
sportvetélkedőkön. Mi is szervezünk a megyei kollégiumoknak sportversenyt. 
Április végén búcsúztatjuk végzős diákjainkat. Májusban az intézmény által rendezett CiNKe 
Gálán mutatkoznak be legtehetségesebb kollégistáink. 
Évente 3-4 alkalommal kiállítást rendezünk Ifjúsági Galériánkban. 
 
 

8.2. Hagyományrendszerünk 
 

A kollégium nevelőmunkájáról a külső szemlélő kétféleképpen szerezhet információt, 
vagy a tanulói véleményeket gyűjti csokorba, vagy személyesen látogatja meg egy-egy 
rendezvényen intézményünket. Éppen ezért, mert ez a kép megítélésünk alapja is, fontos 
számunkra hogy minden rendezvényünk igényes, értéket közvetítő, pedagógiai célzatú 
legyen, és lehetőséghez mérten ne másolja, ne kövesse a hagyományos iskolai eseményeket, 
legyen attól eltérő. A szándékunk tehát az, hogy sajátos kollégiumi arculatú, családias, 
bensőséges legyen. Mi sem természetesebb, hogy teret biztosítunk tehetséges tanulóinknak 
a szereplésre. Törekszünk más kollégiumokkal való kapcsolat ápolására is. 
Gondot fordítunk hagyományőrző tevékenységeinkre:  
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„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának.” (Kodály) 
Hagyományos rendezvényeink a tanév rendjéhez igazodnak: 

• A kollégiumi élet bemutatása, a Házirend kivonatának ismertetése az elsős 
 szülőkkel, a beköltözés napján tartott szülői értekezleten. 

• Évnyitó szentmise – Veni Sancte. 

• Új kollégista diákok beavatása játékos vetélkedő keretében. 

• Őszutó Kollégiumi Napok: kiállítás, városismereti vetélkedő,  irodalmi műsor,
 filmvetítés, kézművesnap stb.  

• Havonta megszervezzük az egészségnapokat. 

• Adventi lelki készülődés. 

• Mikulás 

• Karácsonyi műsor  

• Szavalóverseny, hangszeres szólistáink bemutatkozása: Ki? Mit? Tud?  

• Nagyböjti lelki készülődés. 

• Szirén-Kupa – megyei kollégiumoknak kiírt női focibajnokság 

• Hálaadó, év végi szentmise – Te Deum. 

• Minden jeles nemzeti és egyházi ünnepről műsoros délutánon emlékezünk meg. 
A tanév folyamán kettő közgyűlést tartunk, ahol a tanulmányi és kollégiumi közösségi 
munkát értékeljük, és jutalmazzuk a legkiemelkedőbbeket.  
Folyamatosan lehetőséget biztosítunk tehetséges tanulóink munkáinak kiállítására. Múltunk 
értékeit, szellemi kincseit őrizve, hagyományainkat ápolva szeretnénk tanulóinknak 
intézményünkhöz kötődő, eredményeinket büszkén hirdető, hovatartozási érzést kialakítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

9.  AZ ISKOLÁVAL, A SZÜLŐVEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS  
ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 

 

 
9.1. A kollégium kapcsolatrendszere 
 
A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében, rendszeres 
kapcsolatot tart a szülőkkel a beköltözéstől kezdve, a szülői közösségekkel, a kapcsolódó 
iskolákkal, társintézményekkel, a település – a tanulók nevelésében érintett – 
intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel. A kapcsolatok kialakításában és 
fenntartásában a kollégium nyitott és kezdeményező.  
A katolikus kollégiumok nyitottak az önkormányzati kollégiumok felé, törekszenek a 
plébánosok meghívására a kollégiumokba, a szülőkkel lehetőség szerint személyes 
kapcsolatot tartanak. Nagyra értékelik a fenntartóval való személyes kapcsolatot és az 
egyházi kollégiumokkal való kapcsolattartást. 
 
 

9.2. A kapcsolattartás formái és módszerei 
 
A kapcsolattartás formái és módszerei alkalmazkodnak a kollégium feladataihoz. 
A szülőkkel lehetőség szerint személyes kapcsolatot tartunk fenn. Hálásak vagyunk azért a 
bizalomért, amellyel a szülők a legféltettebb kincsüket, gyermeküket bízzák ránk. Az iskola és 
a szülők optimális esetben egymást kiegészítő tevékenységet folytatnak. Nem vehetjük át – 
csak végső kényszerhelyzetben – a szülők feladatát, mert az sajátosan az övék. A kollégium 
elvárja a szülőktől, hogy elfogadják a kollégiumban folyó nevelést. (Törekszünk a szülőkkel 
mindjobban megismertetni nevelési alapelveinket.) 
Igyekszünk rendszeres tájékoztatást nyújtani a szülőknek a gyermekeikkel kapcsolatos 
eseményekről, sikerekről és esetleges problémákról. Ennek eszköze a folyamatos 
kapcsolattartás. 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

• Nyílt napon minden érdeklődő és jelentkezni szándékozó részt vehet 

• A csoportvezető tanárok rendelkezésre állnak telefonos és személyes 
megkeresésre 

• Kétévente visszamérjük, kiértékeljük a szülői elégedettséget, vizsgáljuk az 
elvárásokat 

• Programjainkra meghívjuk az érdeklődő szülőket 
 

 Elvárjuk, hogy a szülők az esetleges problémákat őszintén és közvetlenül az illetékeseknek 
tárják fel, indokolatlanul ne forduljanak külső fórumhoz. Feladatunk, hogy a jogos 
problémákra mindenkit megnyugtató megoldást találjunk.  
Törekszünk az egyházközségekkel, plébánosokkal való jó kapcsolatra. Lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk közösen bekapcsolódni a közeli plébánia vérkeringésébe, és diákjainkat 
egyénenként is erre buzdítjuk. Tanulóink bekapcsolódnak a helyi katolikus gyülekezetek által 
szervezett programokba, rendszeresen részt vesznek a miséken, ill. az istentiszteleteken. 
Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a tanulóknak lakóhelyükön is szükségük van az 
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ottani keresztény közösséggel való élő kapcsolatra. Törekszünk a helyes egyensúly 
kialakítására. Fontosnak tartjuk az ökumenikus szemlélet kialakítását. 
Aktív pedagógiai kapcsolatot tartunk fenn diákjaink iskoláinak pedagógusaival (igazgató, 
osztályfőnök) és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. pszichológus, 
gyermekvédelmi felelős, fejlesztő pedagógus, gyámügyi munkatárs stb.). 
Az iskolai kapcsolattartás formái:  

• Az ügyeletes nevelőtanár jelenti a kollégiumban maradt diákot az iskolába (kollégiumi 
naplóbejegyzés). 

• A csoportvezető tanár kapcsolatot tart a diák osztályfőnökével (csoportnapló 
bejegyzés) 

• A csoportvezető tanár iskolai meghívásra képviseli a kollégiumot az iskolai 
rendezvényeken (szalagavató, jubileumi események, diákok szereplései, ballagás). 

 
Beszerezzük, és szem előtt tartjuk az érintett iskolák pedagógia programját és éves 
munkatervét. 
Kollégiumunk nyitott az önkormányzati kollégiumok felé, szívesen nyújtunk nekik, ill. 
fogadunk el tőlük szakmai vagy más hasznos segítséget.   
Helyi intézményekkel való kapcsolat: kollégiumunk lakói életkoruknak megfelelő szabadidős 
programokon vesznek részt. Élünk a város nyújtotta kulturális lehetőségekkel. 
 

 

 

 

10. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 
Egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának 
segítése 

 
 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges 
a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, 
tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó 
szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket 
sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket a testi és lelki egészségük 
megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium 
minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól 
érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégium kulturális- és 
sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A 
kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak 
környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és 
közösségi szinten egyaránt. 

A kollégiumnak feladata a családi életre, a családtagi szeretetre, a párkapcsolatok 
kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra és az öngondoskodásra nevelés. 
A szeretetteljes bizalmi viszonyra alapozva segít a harmonikus nemi szerep kialakításában, 
támaszt nyújt a szexuális életben való tájékozódáshoz. 

A következő kompetenciák fejlesztése szükséges: természettudományos 
kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia. 
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11.  A KOLLÉGIUMI CSOPORTFOGLALKOZÁSOK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 
 
 

A kollégiumi csoportfoglalkozások terve (az 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet Kollégiumi 
nevelés Országos alapprogram 2. sz. melléklete szerint: A rendelet 2. § 9. pontjában 
meghatározott tematikus csoport-foglalkozások keretterve és éves óraszáma) 
 
 

11.1. A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 
 
Évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel) számolva 
 

 
TÉMAKÖR 

ÉVFOLYAM 

1-8. 9. 10. 11. 12. 13–14. 
       

 
1. A tanulás tanítása 

 
4 

 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2.Erkölcsi nevelés 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
3.Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4.Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

5.Az önismeret és a társas 
kultúra fejlesztése 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6.Családi életre nevelés 

 
1 
 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

7.Testi és lelki egészségre 
nevelés 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8.Felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
9.Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10.Pályaorientáció 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
11. Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
12.Médiatudatosságra nevelés 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Összesen 
 

22 22 22 22 20 20 
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A csoportfoglalkozásokat legalább heti egy órában kell megtartani, de a heterogén életkorú 
tanulócsoportokban lehetőség van több csoportfoglalkozást is tartani, valamint elfogadott a 
foglalkozások más logika szerinti (pl. iskolatípusonkénti) bontásban való megtartása. 
 
A kollégium a kompetenciák fejlesztését úgy segíti, hogy a tematikus csoportfoglalkozások 
során olyan tevékenységeket szervez, amelyek által a tanulók ismeretei bővülnek, 
képességeik gyarapodnak, attitűdjeik pozitív irányba formálódnak.  
 
A kollégiumi csoportfoglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók az iskolai 
nevelésnek és oktatásnak nemcsak a tantárgyi, hanem a tantárgyközi területeiről is 
ismereteket és képességeket szerezzenek, élményekben részesüljenek. A foglalkozások olyan 
kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az alkalmazkodás, a 
tolerancia, a konfliktuskezelés képessége. A kollégium hozzájárul az egész életen át tartó 
tanulás megalapozásához. 
 
Az egyes témakörökhöz kapcsolódó intézményi foglalkozási kerettervek  
 
A Pedagógiai programban szereplő tartalmak és módszerek keret jellegűek. Az egyes 
témakörökhöz rendelt témák, fejlesztési célok (kompetenciák) minden tanulócsoportban 
kötelező elvárásként értendők, de a célkitűzés szintjének, valamint a tartalmaknak és a 
módszereknek igazodnia kell a csoport tagjainak érdeklődéséhez, a tanulók 
felkészültségéhez. 
 
 

11.2. A tematikus csoportfoglalkozások tartalma és keret-óraterve 
(az Alapprogram 3. sz. melléklete szerint) 

 

11.2.1. A TANULÁS TANÍTÁSA 

 
A kollégium tanulói eltérő szociális és kulturális környezetből érkeznek, így tanulási 
módszereik eltérőek. 
Az eredményes tanulási módszerek és technikák elsajátítása egyénre szabottan lehet igazán 
hatékony. A tanulót képessé kell tenni, hogy önálló, lényeglátó, tevékenységekben 
fontossági sorrendet tartani tudó személlyé váljon, aki képes elemezni, rendszerezni és 
alkalmazni a megszerzett információt. 
Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 
fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a lányok megismerjék és 
elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Nagy hangsúlyt kell fektetni a tanulási motívumok 
fejlesztésére, hogy az ismeretek elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is 
fogalmazódjék meg a tanulókban, s így életük részévé váljon.  
 
Mivel a tanuláshoz tartozó képességek legtöbb összetevője tanítható, az irányított tanulás-
módszertani foglalkozások eredményeképpen a tanulók egyre hatékonyabb tanulási 
technikákat sajátíthatnak el, önállóságra és a feladatok közötti sorrendiség felállításának 
képességére tehetnek szert. 
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Fontos, hogy a kollégisták kialakítsák magukban az igényt a folyamatos, rendszeres 
tanulásra, önművelésre, elfogadják az élethosszig tartó tanulást, a folyamatos önképzést, 
gyakorlást. 
A tanulás fontos színtere és eszköze a kollégium. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a könyvtár 
használatának technikáját, módszereit az önálló ismeretszerzés érdekében (sajátítsák el az 
adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját). Az informatikai eszközök 
segítségével teremtsenek új lehetőséget az ismeretátadásban, a csoportos tanulás 
módszereinek kialakításában. Az irányított tanulás-módszertani foglakozásokon túl a 
csoportvezető tanárok a csoportfoglalkozások tematikájába is illesztenek még egyéb, a 
hatékony tanulást segítő foglalkozásokat – a kollégiumi pedagógiai program elveinek 
megfelelően. 
 
Cél:   
• a tanulás-módszertani foglalkozások közvetlenül segítsék 
• az iskolai órákra való felkészülést, 
• az iskolai tanulás hatékonyságának növelését, 
• az önálló és a közösségben való tanulás módszereit, 
• az önművelést és önnevelést, 
• a világban való eredményesebb tájékozódást, 
• a tanulók idejének önálló és jó beosztását, 
• feladataikhoz, életrendjükhöz igazodó fontossági sorrend felállítását, 
• önálló ismeretszerzést, 
• iskolán kívüli tanulás jelentőségének felismerését 
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A tanulás tanítása 
 

Évfolyam/ 
óra 

Téma 
(AP-ból) 

Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 
Tanulási szokások 

tudatosítása 

Hatékony tanulási módszerek 
kialakítása, alkalmazása 

Figyelem, összpontosítás, 
koncentráció fejlesztése 

A tanuláshoz szükséges belső állapot 
Tanulást segítő külső körülmények 

Tanulást segítő módszerek 

Egyéni, páros és csoportos 
tanulás szervezése, 

Figyelem- és koncentrációs 
játékok, 

Csöndgyakorlat 

7-8/2 
Napirend kialakítása, 

Az idő szerepe a tanulásban 

Önállóság, tanulás 
hatékonysága, 

A tantárgyi tanulási 
eredmények javítása, 
A következetesség és 

rendszeresség igényének 
kialakítása 

Tanulási idő napirendben való 
meghatározásának fontossága, 

Időbeosztás 
 

Saját időrend kialakítása 

7-8/3 Lényeglátás fejlesztése 
Adott szövegről önállóan rövid, 
lényegre törő vázlat készítése 

Szövegrövidítés, 
Kulcsszó-vázlat, 

Témavázlat 

Önálló szövegértési feladat, 
Kulcsszavak keresése 

7-8/4 
Kollégiumi informatika, 

Digitális eszközök használata 

Digitális és informatikai 
kompetencia, 

Korszerű és hatékony internet- 
és könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat, 
Internethasználat, 

Tudásközpont 

Csoportmunka 
Kiselőadások, csapatmunkák 

készítése az informatika 
segítségével 
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9/1 Egyéni tanulás 

Anyanyelvi kommunikáció, 
Figyelem összpontosítása, 

Lényegkiemelés, 
Motiváltság 

Egyéni módszerlista összeállítása 
Tanulási szokásaim, tanuláshoz való 

viszonyom 
Egyéni tanulási tempóm követése 

Kérdőív kitöltése 
Értékelés, önértékelés 

Megbeszélés 

9/2 Közösségben való tanulás 

Logikus érvelés, 
Kommunikációs képesség, 

Türelem, tolerancia fejlesztése 
Intuitív gondolkodás 

Tanulási problémák 
Tanulószobai tanulás 
Eredményes tanulás 

Segítő tanulás 

Tanulás motiváltsága 
Tanulópárok 

Szereplési helyzet gyakorlása 
Csendgyakorlat 

9/3 
Gondolkodás és emlékezet 

fejlesztése 

Memóriafejlesztő módszerek, 
eszközök 

Információ bevésése 
Rendszerezés, rögzítés 

Az emlékezet erősítése 
Koncentráció fejlesztése 

Memóriafejlesztő 
gyakorlatok 

Jegyzet készítése hallott 
szöveg alapján 

10/1 A figyelem fejlesztése 

Spontán és szándékos figyelem, 
Figyelem és beállítódás a 

koncentrált munkára, 
Önfegyelem fejlesztése 

A figyelem feltételei, fejlesztésének 
elvei, 

Tanulási képességek, 
Hibakeresés, kódfejtés 

Koncentrációs gyakorlatok, 
Önálló munka, 

Figyelemfejlesztő játékok 

10/2 

Könyvtár- és 
dokumentumismeret, 

Internethasználat a tanulás 
segítésére 

Tájékozódó képesség, 
Digitális és informatikai 

kompetenciák 

Kollégiumi könyvtár megismerése 
Szakirodalmak helye 

Tudásközpont 

Gyakorlati 
könyvtárhasználat 

Önálló tananyag-feldolgozás 
Tárlatvezetés 

11/1 Tanulási önismeret 

Szociális és anyanyelvi 
kompetencia fejlesztése, 
Tanulás és gondolkodás 
Gondolkodás fejlesztése 

Problémamegoldó gondolkodás, 
Kérdezési technikák 

Problémamegoldó, 
fogalomalkotó és 

gondolkodást segítő 
gyakorlatok 
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11/2 Szóbeli vizsga fontossága 
Anyanyelvi kommunikáció, 

Nyelvi kreativitás fejlesztése 

Szabadon választott szöveg felolvasása 
felkészülés után, 

Testtartás, hangerő, hangsúly, tempó, 
artikuláció, szünetek fontossága 

Artikulációs gyakorlatok, 
Nyelvtörők, 

Szituációs gyakorlatok 

12/1 Felkészülés az érettségire 
Anyanyelvi kompetencia, 

Rendszerezés, 
Meggyőző kommunikáció 

Szakmai követelmények: 
a felsőoktatási intézmények felvételi 

szabályai, követelményei 

Szakember előadása 
Időbeosztás, tervkészítés 

Önéletrajz 

12/2 Felkészülés az érettségire 
Szociális kompetencia, 

Anyanyelvi kommunikáció 

E-felvételi, 
Magabiztos fellépés, 

Teljesítmény stresszhelyzetben 

Lámpaláz leküzdése, 
Nyugtató technikák, 

Egyéni munka, 
Szituációs gyakorlatok 

13-14/1 
Az önművelés lehetősége 
Élethosszig tartó tanulás 

Képességfejlesztés, 
Önismeret, önértékelés 

Önművelés fontossága 
Munkavállalás, szakvizsga, képesítő 

vizsga 

Irányított beszélgetés, 
Önéletrajz, 

Motivációs levél 
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11.2.2. ERKÖLCSI NEVELÉS 

 
A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat, 
és ezek a normák beépüljenek mindennapi életükbe, személyiségük részévé váljanak. 
Nagy hangsúlyt helyezünk a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális 
készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs- és vitakultúra 
stb.) fejlesztésére 
Kollégiumunk megteremti a lehetőséget, hogy a pécsi középiskolás fiatalok a keresztény hit 
és erkölcs értékei szerint nevelkedjenek. 
Nagy figyelmet fordítunk a keresztény szemlélet kialakítására, s ezzel igyekszünk az 
Egyházhoz való tartozás tudatát erősíteni. Az Evangélium szellemében igyekszünk erősíteni a 
személyes döntés és felelősségvállalás, ill. a krisztusi szeretet és megbocsátás gyakorlását. 
Ezzel segítjük tanulóink felelősségteljes, keresztény emberré válását. 
Fontos feladat, hogy az erkölcsi nevelés során kézzelfogható kérdésekkel foglalkozzunk, és 
életszerű, a mindennapi életből vett példákat állítsunk a gyerekek elé. 
Válaszokat adunk a lányok erkölcsi kérdéseire. 
 
Cél: 
Ismerje meg az erkölcs fogalmát, és az alapvető erkölcsi normákat, hogy ezek a normák be 
tudjanak épülni személyiségébe, cselekedeteibe és mindennapi életébe. 
Fontos, hogy a mindennapi élet tapasztalataiból és gyakorlataiból merítsünk példákat, hogy 
ezáltal fel tudjon készülni az életében adódó nehéz helyzetekre és tudja azokat kezelni.  
Célunk, hogy döntéseit az erkölcsi normáknak megfelelően tudja meghozni, felelősségteljes, 
értett döntéseit ne bánja meg, és életével példaként álljon mások előtt. Legyen segítőkész, 
kötelességtudó, mértéktartó, együttérző. Legyen mindig tudatában annak, hogy döntéseinek 
következménye van, ami kihathat mások életére is.  
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Erkölcsi nevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Erkölcs fogalma 
Erkölcsi alapismeretek 

fejlesztése 
Az erkölcs fogalma, jelentősége, 

szerepe az ember életében 
Fürtábra 

7-8/2 Az erkölcsös ember 
Helyes döntések, 
felelősségvállalás 

Mitől erkölcsös az ember? 
Szent Margit válaszúton 

Szituációs játék 
Kommunikációs 

társasjáték 
Isten rabjai c. könyv 

9/1 Társas kapcsolatok 
Empátia, tolerancia, erkölcsi 

érzék 

Emberi kapcsolatok jelentősége 
Erkölcs jelentősége az emberi 

kapcsolatokban (családi, szobatársi, 
baráti stb. kapcsolatok) 

Irányított beszélgetés 
Filmvetítés 

Szituációs játék 

9/2 Az erkölcsös ember 

Erkölcsös gondolkodás 
fejlesztése, 

Empátia, tolerancia, 
kötelességtudat, 
felelősségtudat 

Mitől erkölcsös az ember? 
Hogyan kell helyesen gondolkodni, 

dönteni? 
Szent Ágoston megtérése 

Projektmunka vagy 
csoportos megbeszélés, 

Filmvetítés 

10/1 Az alapvető erkölcsi értékek 

Logikus gondolkodás, 
kommunikáció, 

metakommunikáció, 
meggyőző képesség 

Tanuljon meg szakirodalmat 
használni, 

A vitatkozás „szabályainak” 
elsajátítása, 

Mik az alapvető erkölcsi értékek? 
Szakirodalom és szépirodalom 

összevetése 

Vita, 
Kiselőadás, 

Gyűjtőmunka, 
Projektmunka 
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10/2 
Híres magyarok válaszút 

előtt 

Nyelvi kompetencia, 
Kommunikációs készség, 

Meggyőző képesség, 
Felelősségtudat, 

Logikus gondolkodás 

Híres magyarok megismerése, 
Híres magyar emberek életében 
olyan döntéshelyzetek, amikor 

választani kellett… 

Csoportos kutatómunka, 
Előadás, 

Projektmunka 

11/1 
Választási helyzetek 

életünkben 

Kommunikációs készség 
fejlesztése, 

Felelősségtudat, 
kötelességtudat fejlesztése 

Válaszutak életünkben 
Hogyan hozzunk jó döntéseket? 

Jób története 

Egyéni példák és azok 
megbeszélése, 

Filmvetítés 

11/2 
Krízishelyzetek és 

megoldásaik 

Krízishelyzetekre felkészülés, 
Kommunikáció fejlesztése, 

Konfliktuskezelés, 
Önismeret, önértékelés 

A mindennapi életben kialakuló 
kritikus helyzetek és lehetséges 

megoldásaik 

Szituációs játékok, 
Ószövetség- Eszter 

könyve 

12/1 Helyes döntések 

Felelősségtudat fejlesztése, 
Felelősségvállalás, 

Döntéshozatal, 
Kreativitás 

Problémák és megoldásaik: 
Mitől helyes egy döntés? 

Mit kell mérlegelni? 
Aktualitások 

Kiscsoportos beszélgetések, 
Szituációs játék, 

Disputa 

13-14/1 Problémamegoldás 

Problémamegoldó készség, 
Kognitív képességek, 
Nyelvi kompetenciák, 
Logikus gondolkodás 

fejlesztése 

Az élet fontos kérdéseire adott 
helyes válaszok, 

Házasság, munka, család 

Irányított beszélgetés, 
Vita, 

Disputa 
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11.2.3. NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS 

 
A szülőföld, a haza, a közvetlen környezet meghatározóvá kell, hogy váljon a kollégisták 
életében. 
A foglalkozások célja, hogy erősödjön e kötődés. A szülői háztól hozott értékek megtartása 
mellett az új környezet értékeit is be kell, hogy építsék személyiségükbe. Fontos, hogy 
ismerjék, szeressék nemzetünk történetét, anyanyelvét, szimbólumait, hagyományait és 
kultúráját. 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. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén az ország védelme minden állampolgár 
kötelessége. 
Magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg Európa történelmét, kultúráját. Ismerjék 
Pécset, mint a Világörökség része, s mint egyházmegyei központ. 
 
Cél: 
7.-8. évf.  

• A Himnusz, a Szózat ismerete. Címerünk, zászlónk eredete 

• Nemzeti ünnepeink ismerete, és azon való részvétel 
 
9.-14. évf.  

• Ismerje meg és tartsa tiszteletben a hazánkban élő nemzetiségek, kisebbségek jogait, 
hagyományait, kultúráját 

• Tanulják meg a békés egymás mellett élést, toleranciát 

• Ismerjék az európai kulturális hagyományokat 

• Ismerje a magyar nemzetiségeket és hagyományokat, és népi hagyományainkat 

• Ismerje a magyar tudomány, kultúra, sport kiemelkedő személyiségeit 

• Becsüljék nemzeti értékeinket 

• Ismerjék nemzeti történelmünket, és annak szimbólumait 

• Tudatosuljon bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fogalma 
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Szimbólumok megismerése 
Nemzettudat -, állampolgári 
azonosságtudat fejlesztése, 

Információszerzés 

Hazaszeretet, 
Magyar állam jelképei, 

szimbólumai, 
Múltismeret 

Gyűjtőmunka, 
Frontális munka, 
Projektmunka, 

Film, 
Aktív részvétel ünnepeinken 

7-8/2 Mit jelent a HAZA fogalma? 

Közösséghez-, nemzethez 
tartozás, 

Hazaszeretet elmélyítése, 
Identitás, 

Véleményalkotás, 
állásfoglalás 

Mire lehetünk büszkék? 
Van valami „szégyellnivalónk” is? 

Otthon és haza, 
Nemzeti sajátosságok, 

Nyelv, 
Magyarország szeretlek! 

Irodalmi példák, zene-, és 
népdalok a HAZÁRÓL, 
Egyéni, és csoportos 

gyűjtőmunka, 
Térkép 

9/1 „Gyökereim” 

Hagyományőrzés, 
Esélyegyenlőség, 

Megfigyelőképesség, 
Véleménynyilvánítás, 

Helyismeret, 
Múltismeret 

Lakóhely, szülőföld ismerete 
Miben rendezhetne szűkebb 

lakóhelyed kiállítást? 
Mi jellemző településedre? 

Elődök tisztelete 

Egyéni-, és csoportos 
gyűjtőmunka, 

Internet és 
könyvtárhasználat, 

Fényképalbum, 
Kiselőadás 

9/2 „Pécs az én városom” 

Információszerzés és 
feldolgozás, 
Lényeglátás, 
Kreativitás, 

Lokálpatriotizmus 

Pécs nevezetességei, 
Pécs a világörökség része, 
Helyismeret, helytörténet, 

Pécs templomai 

Városismeret séta, 
Múzeumlátogatás, 

Városismeret vetélkedő 
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10/1 
A magyar kultúra és 

tudomány kiemelkedő 
eredményei 

Identitástudat, 
Értékorientáció, 

Véleményalkotás, 
Művészi készség fejlesztése, 

Nyitottság, 
Szelekció, 

Lényeglátás, 
Kritikai gondolkodás 

Nemzeti-, népi kultúránk értékei, 
hagyományok, 

Nemzeti hagyományaink, kulturális 
örökségünk ismerete, ápolása, 

Híres szülötteink, 
A megye művészi élete, 

Klimo Könyvtár 

Könyvtár-, 
internethasználat, 
Múzeumlátogatás, 

„Fonó”- Márkus Színház, 
Táncház, 

Projektmunka, 
A város kulturális 

rendezvényei 

10/2 Magyarország és az Unió 

Kritikai gondolkodás, 
Véleményalkotás, 

Rendszerező képesség, 
Önkifejezés, 

Tehetséggondozás 

Unió története, felépítése 
„jogosítványok” 

Helyünk az Unióban 

Kiselőadás, 
Projektmunka, 

Internet-, 
könyvtárhasználat 

Irányított beszélgetés, 
Disputa 

11/1 
A határon túli magyarság 

helyzete 

Információszerzés, 
ismeretátadás, 

Lényeglátás, 
Rendszerező képesség, 

Önkifejezés, 
Értékorientáltság, 

Kombinatív készség 

Államnemzet és kultúrnemzet, 
Autonómia, 

Kisebbségi jogok, lehetőségek, 
Nemzetiségi hagyományok, 

Kulturális másság, 
Aktuális nemzetiségi konfliktusok 

Tanári magyarázat, 
Frontális munka, 

Gondolkodtató kérdések, 
Vita, 

Közös értékelés, 
Kiselőadás 

11/2 
Etnikai kisebbségek a mai 

magyar társadalomban 

Infokommunikációs 
technológia fejlesztése, 

Felelősségteljes 
véleményalkotás, 

Tolerancia, empátia 
igazságérzet 

Nemzet, 
Kisebbség, 

Kisebbségi jogok, 
Nyelvi-, kulturális jogok, 
„Cigánymentes” övezet 

Irányított beszélgetés, 
Híradó, Panoráma c. 

műsor, 
Újságcikk, 

Interaktív játék 
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12/2 Nobel-díjas magyarok 

Véleményalkotás, 
Információszerzés és 

feldolgozás, 
Kritikai gondolkodás, 

Önkifejezés 

Kinek adnál Nobel-díjat? 
Milyet? Miért? 

Nobel-díjasaink bemutatása 

Előzetes feladat: Kutatás, 
Egyéni felkészülés, 
Interjú, Újságcikk 

készítése, 
Érv-ellenérv, 

Vita 

13/14/1 
Mit jelent számodra az, hogy 

magyar/európai/földlakó 
vagy? 

Nyitottság, 
Önkifejezés, 

Nemzettudat, 
Kreativitás, 

Hatékony kommunikáció 

Milyennek képzeled el az Egyesült 
Európát? 

És az Egyesült Földet? Lesz valaha 
ilyen? 

Hogyan reklámoznád 
Magyarországot? 

Beszélgető-kör, 
Kiselőadás, 
Fogalmazás, 

Vita 
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11.2.4. ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS 

 
A kollégiumi nevelés elősegíti az állampolgárságra való felkészülést. Erősíti a nemzeti 
öntudatot. 
A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 
jogokat és kötelezettségeket. A kollégiumi nevelés egyik célja, hogy felkészítse a diákokat az 
aktív állampolgári létre. 
A diákközösség lehetőséget nyújt arra, hogy megismerje jogait és kötelezettségeit, megértse, 
hogy döntéseinek súlya és jelentősége van, felelősséget tudjon vállalni. A felelősség, az 
önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában nagy 
szerepe van a diák-önkormányzati rendszernek. 
A foglalkozások során ismereteket szereznek az állam működéséről, az alkotmányosság 
alapelveiről, ezzel erősítve a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 
működésének megértését. A közösségi tevékenységek során betekintést nyernek a 
demokratikus állam működésének alapelveibe: választási rendszer, törvényhozás, 
igazságszolgáltatás, intézményi rendszer. 
A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, hogy mit 
jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben, a közösség és az egyén számára. Ezáltal 
igyekszik összhangot teremteni az egyéni célok és a közjó között. 
A kollégiumi diákönkormányzat segítségével gyakorolhatja a választás, döntéshozás 
felelősségét. 
 
Cél: 
7-8.évf.: 

• Ismerje a demokrácia fogalmát, jelentőségét  

• Legyen tisztában jogaival és kötelezettségeivel 

• Lássa be a jog fontosságát társadalmi életünkben  
 
9-14. évf.: 

• Ismerje meg a Magyar Állam működési alapelveit 

• Tudatában legyen az állampolgári és emberi jogok és kötelezettségek fontosságának 

• Sajátítsa el a felelős állampolgári viselkedés szabályait 

• A kollégiumi DÖK segítségével gyakorolja a demokráciát 

• Legyen tisztában az alkotmányossági alapfogalmakkal 
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma  

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak  
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Demokrácia 

Felelősségvállalás, 
Szóbeli és írásbeli 
készségfejlesztés, 

Érdekérvényesítés, 
Tolerancia 

Kollégiumi közösségben élés, 
Alkalmazkodás, 
Hagyományok 

Beszélgetés, 
Szituációs játék 

9/1 Állami jelképeink 
Közösségünk, hagyományaink, 
értékeink tisztelete, megőrzése 

Címerek, zászlók 
(magyar, Pécs, ciszterci), 

Himnusz 
Nemzeti ereklyéink 

Projektoros vetítés, 
Rajz, kiselőadás, 

Múzeumlátogatás 

9/2 Demokrácia 

Kommunikációs képesség, 
Felelősségérzés, 

Empátia, 
Érdekérvényesítési képesség 

Élet a kollégiumban – 
szobaközösség, 

együttélés szabályai, 
hagyományok 

Szituációs játék, 
Egyéni és csoportmunka, 

Projektmunka 

10/1 Államiság 

Érdekérvényesítés, 
Kommunikációs készség, 
Együttélés szabályainak 

fejlesztése, 
Kritikai gondolkodás fejlesztése 

A Magyar Állam működése – 
kormányzat, önkormányzatok, 

Törvénytisztelet, 
Állampolgári magatartás 

Internetes projektmunka, 
Irányított beszélgetés, 

Látogatás a Kormányhivatalba 

10/2 
Diákjogok, 

kötelességek 
Felelősségteljes feladatvállalás 

A kollégiumi DŐK feladata, 
szerepe, 

Házirend, 
Kollégiumi programok 

Beszélgetés a kollégiumi DŐK 
vezetésével, 

Helyzetgyakorlatok, 
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11/1 Állampolgári jogok 

Felelős állampolgári 
magatartás, 

Érdekérvényesítés, 
Vitakészség 

Állampolgári jogegyenlőség, 
Kisebbségi jogok, 

Magánérdek, közérdek, 
Beilleszkedés 

Internetes csoportmunka, 
Kiselőadások, 

Vita, 
Információgyűjtés 

11/2 Állampolgári jogok 

Konfliktuskezelés, 
Tolerancia, 
Empátia, 

Együttműködés 

Állampolgárság – megszerzése, 
kettős állampolgárság, 

Jogok és kötelezettségek, 
Alkotmány 

Szemelvények, 
Irányított beszélgetés, 

Disputa 

12/1 
Országgyűlési, 
önkormányzati 

választások 

Döntéseink felelőssége, 
Érdekérvényesítés, 

Vitakészség, 

Választó leszek! 
Választási törvény 

Internetes gyűjtőmunka, 
Beszélgetés, 

Aktuális hírek a médián 
keresztül 

13-14/1 

Cselekvő állampolgári 
magatartás 

Felelősségvállalás, 
Kritikai gondolkodás, 

Konfliktuskezelés, 
Kreativitás 

A társadalmi együttműködés 
fontossága, 

egyén - állam 

helyzetgyakorlatok, 
Kérvények írása, 

Hivatali ügyintézés 

13-14/2 
A közügyekben való részvétel 

fontossága, 
Törvények és betartásuk 

Szituációs játék, 
Bírósági látogatás 
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11.2.5. AZ ÖNISMERET ÉS TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE 

 
Az ókori Delphoi jóshelyének bölcs tanítása mind a mai napig tartó érvénnyel hat: 
„ smerd meg önmagadat!” 
Mindnyájunkat érdekel, hogy emberként mi dolgunk a világban, és hogy ki vagyok én, az 
egyedi ember. 
Az ember, társas lény. Meghatározott helyre születtünk (ország, város, család), 
meghatározott kapcsolatrendszerben élünk. 
Az, hogy mit gondolok magamról, jelentős mértékben társas kapcsolataimtól, szerepeimtől 
függ. 
Alapvető emberi törekvés, hogy életünket minél tartalmasabban éljük le, s eleget tudjunk 
tenni sajátmagunk és környezetünk elvárásainak. 
Az ember csak tetteiben, viselkedésében ítélhető meg. Ez pedig a társas viselkedés. 
A helyes énkép, a szociálisan értékes és egyénileg is eredményes egyén kialakítása az 
önismereti foglalkozások, rendezvények feladata. 
A kollégiumi nevelés célja az önismereti készségek és képességek kialakítása, fejlesztése, 
melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. 
 Minden önismereti célban benne foglaltatik az „öntökéletesítés” is. 
 A kollégiumi együttélés feltétele a közös szabályok betartása, a közösségbe való 
beilleszkedés. 
 A felnőtté válás értelmi és érzelmi megítélése fontossá teszi a helyes önismeretet, mely 
felkészít a konfliktushelyzetek megoldására, s a tartalmas életre. 
 
Cél: 
7-8. évf.: 

• Ismerje személyiségjegyeit, tulajdonságait 

• Pozitív magatartási és viselkedési szokások kialakítása 

• Értékrend formálása  
 
9-14. évf.: 

• Erősödjön empátiás képessége 

• Váljon értékké a szabálytartás, a döntési készség 

• Természetes legyen számára a másik ember személyiségének tisztelete és megértése 

• Képes legyen kiállni önmagáért, társaiért, környezetéért 

• Legyen a keresztényi elveknek megfelelő életcélja 

• Képes legyen adottságait kiaknázni 

• Tudja helyesen értelmezni az emberi megnyilvánulásokat 
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Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Ki vagyok én? 

Önismeret, önbizalom 
erősítése, 

Fejlődőképesség, 
Pozitív énkép, önelfogadás, 

Önállóság 

Helyes testkép, 
Énkép és mások képe rólam, 

Milyen szeretnék lenni? 
Személyiségjellemzők, 

Önelemzés haszna, kára, 
Önbecsülés 

Ismerd meg önmagad! 
Csoportalakító játék, 

Önbemutatás (rajz, írás, 
tánc), 

Névjegykártya, 
 

9/1 Együtt a közösségért 

Pozitív magatartási- és 
viselkedési szokások, 

Helyes értékrend 
megismerése, formálása 

Együttműködés fejlesztése, 
Szerepminták 

 

Magatartás, 
Jellem és viselkedés, 

Siker-kudarc, 
Viselkedés- visszaigazolás, 

Normák, konfliktusok, 
Kirekesztés, 

Szabálykövetés, 
Túlterhelés, túlvállalás 

Improvizáción alapuló 
szituációs játékok, 

Kapcsolatteremtő játékok, 
Egyéni vélemény, 

Disputa 
 

10/1 
Kapcsolatok (család, 

barátság, egyéb 
kapcsolatok…) 

Empátia, tolerancia, 
Együttműködés, 
Szabályalkotás, 
Döntőképesség, 

Kommunikációs készség 

Viselkedésformák, 
Értékrendszer, 

Erkölcsi tulajdonságok, 
Lelkiismeret, 

Hedonizmus (Élvezetkultusz), 
Harmónia, diszharmónia 

Emberi megnyilvánulások 
értelmezése, elemzése 
Irányított beszélgetés, 

Vita, 
Szerepjáték, 
Filmvetítés 
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11/1 
Értékek, 

Értékrend 

Empátia, tolerancia, 
Erkölcsi tulajdonságok, 

Előítélet, 
Másik ember 

megismerésének, 
elfogadásának igénye, 
Verbális és nonverbális 

kommunikáció összhangja 

Értékek listája- Legfőbb értékek, 
Értékeink cselekedeteinkben 

realizálódnak, 
Örök értékek, 

Mit fogad el a társadalom, 
s mi az egyház álláspontja? 

Magyar szentek 

Egyéni és csoportmunka, 
Életút-térkép, 

Felelősségteljes 
véleménynyilvánítás 

Érvelés, vita 
Szituációs játék 

12/1 Én és a Világ 

Konfliktuskezelés, 
Önállóság, 

Felelősségvállalás, 
Előítélet, másság, elfogadás, 

Önkifejezés, 
Esélyegyenlőség, 

Életcél, 
Érvényesülés 

Sztereotípiáim megváltoztatása, 
Adás öröme, 

Elfogadottság, 
Önmegvalósítás, mobilitás, 

Méltóság, 
Kockázatvállalás, 

Konformizmus, nonkonformizmus 

Szociojáték, 
Egyéni és kutató munka, 

Filmvetítés, 
Stílusgyakorlat 

13/14/1 Reális énkép-társkép 

Önmegvalósítás iránti igény, 
Önmaga felvállalása, 

Önnevelés, 
Felnőttség és nemi érettség, 

Azonosulás 

Mintaadó szerep, 
Életstílus, életcél, 

Felelősségteljes nemi magatartás, 
Biológiai és társadalmi érettség 

Személyezési lista, 
Önértékelő teszt, 

Nyílt kommunikáció, 
Kutató munka, 

Filmvetítés 
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11.2.6. CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 

 
Az informális nevelés közösségi terepei közül legfontosabb a család. 
A család, mint a társadalom alapvető építőköve nagy hangsúlyt kap a fiatalok 
személyiségfejlődésében, szocializálódásában, és alapvetően meghatározza 
gondolkodásukat a párkapcsolatban és a családalapításban.  
A családi életre nevelés olyan képességek, készségek fejlesztéséhez segíti tanulóinkat, 
amelyek birtokában életüket és esetleges párkapcsolatukat már most egy későbbi 
harmonikus családi életre készülés jegyében élik meg. A családdal való kapcsolat kiépítése, a 
szülők bizalmának megnyerése a nevelőtanár alapvető feladata. A diákot ösztönözni kell 
arra, hogy tartson szoros kapcsolatot a családdal, számoljon be gondjairól, örömeiről. 
Segíteni kell őt a család problémahelyzetének feldolgozásában, és a családért érzett 
felelősségvállalás erősítésében. 
A családi életre nevelésben a keresztény hit és erkölcs értékei az iránymutatók. A katolikus 
kollégium egyik kiemelkedő feladata a keresztény szellemben történő nevelés. Nem vehetjük 
át a szülők feladatát, de igyekszünk a gyerekek mellé állni az élet minden területén, így a 
családi életre nevelésben is. 
A családi nevelés keretén belül foglalkozunk a tudatos párválasztás, a felelős házasélet, a 
családi tevékenységek szervezésének, a családon belüli mindennapi ellátásának, a 
gyermekneveléssel kapcsolatos teendők elvégzésének kérdéseivel. 
 
 Cél: 
7-8. évf.: 

• Ismerje meg a család szerkezetét, működését 

• Képes legyen felismerni a különféle szerepeket, szabályokat. Tudja kezelni a 
konfliktusokat. 
  

9-14. évf.: 

• Ismerje meg a családi szereposztást 

• Ismerjék fel a családi közösségek szociokulturális értékeit, tartsák be az alapvető 
szabályzókat 

• Tudjanak empatikus készséggel, felelősséggel dönteni életvezetésüket érintő 
ügyekben 

• Tudatosan készüljön a családalapításra, családtervezésre 

• Sajátítsanak el olyan készségeket, amelyek segítik őket felkészülni a harmonikus 
társas kapcsolatokra 

• Legyenek tisztában a szexualitás Teremtésben rendelt szerepével, és a katolikus 
egyház ezzel kapcsolatos tanításával 

• A szexualitás helye a Teremtésben. Tiszta szerelem program 

• Tanulja meg kezelni a családi konfliktusokat 

• Ismerje meg a keresztény családi élet jellemzőit 
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A családi életre nevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 A család fogalma 

Érzelmi kötődés, 
Önismeret, tolerancia, 

nyitottság, 
Kommunikációs készség 

Mit jelent neked az a szó, hogy 
család? 

Értékek a családban, 
Helyem a családban 

Irányított beszélgetés, 
Rajz, 

Szerepjáték 
Filmvetítés 

9/1 
Én és a család 
Szerepvállalás 

Kötelességtudat, 
felelősségtudat, empátia, 

Tolerancia, 
Önbizalom 

Mutasd be a családodat! 
Mi a szereped, feladatod? 
Szocializáció a családban 

Rajz, Fotóalbum 
szerepjáték, 

Az én családom- 
fogalmazás, 

Irodalmi példák 

10/1 

A család szerepe régen és 
ma 

Tudatos családi 
szerepvállalás, 

Családi önmegvalósításhoz 
szükséges ismeretek, 

Humánum 

Családunk hagyományai, 
nagyszülők, dédszülők, rokonok, 

Tradíciók, 
Milyen az ideális család? 

Családfakészítés, 
Szituációs játék 

10/2 

Családi munkamegosztás, 
férfi-női szerepek, 
Harmonikus család 

Családi rend 

Szituációs játékok, 
Filmvetítés 

Készíts riportot 
családtagjaiddal! 
Irodalmi példák 

11/1 Barátság, szeretet, szerelem Felelősségteljes párválasztás 
Empátia, konfliktuskezelés, 

tolerancia, 
Érték szerinti választás 

Baráti kapcsolatok, párkapcsolatok; 
az „első szerelem” 

Kapcsolatépítés 

Ötletroham, 
Szituációs játék 

11/2 
A szexualitás helye a 

Teremtésben 

Szexuális kultúra férfi-női oldalról, 
Családtervezés, 
Nemi szerepek, 

Film - megbeszélés; 
meghívott előadó 
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Tiszta szerelem program 

12/1 

Családtervezés, családi 
konfliktusok, 

Felkészülés a felnőtt 
szerepre 

Felelősségvállalás, 
Önismeret, társismeret, 
Érték szerinti választás, 
Szociális képességek, 

Kreativitás, 
Konfliktuskezelés 

Családvállalás, gyermekvállalás a 
keresztény családokban, 

Anyaság, 
Hűség 

Interaktív beszélgetés 
meghívott előadóval, 

Fogalmazás: 
Én ilyen szülő leszek 

12/2 Családi konfliktusok, megelőzésük 
Helyzetgyakorlatok, 

Szituációs játék 

12/3 
Milyen családot képzelek 

magamnak? 

Kommunikációs gyakorlat, 
Szituációs játék, 

Irányított beszélgetés 

13,14/1 

Jövőkép, 
Nővé érés, anyaság, 

anyaság-karrier, 
Szülői felelősség 

Tudatos gyermekvállalás, 
felelősség 

Problémamegoldás, 
Választás- és döntés 

képessége, 
Együttműködés 

A gyermekvállalás felelőssége, 
Házasság 

Meghívott előadó, 
Beszélgetés nagycsaládos 

anyukával, 
Vita 

13,14/2 Szinglilét vagy család?! 
Beszélgetés, 
Filmvetítés, 

Vita 

13,14/3 
Az anyaság, a család és a munka 

összeegyeztetése 

Interaktív beszélgetés 
nagycsaládos dolgozó 

anyukákkal 
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11.2.7. TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS 

 
A testi és lelki egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez az egészséges életmód 
szokásrendszerét kell kialakítanunk gyerekeinkben.  
Szükséges, hogy életmódjuk alapja a megfelelő életritmus, az egészséges táplálkozás, 
személyi és környezeti higiénia igénye, és a rendszeres sport legyen. Tudatosuljon bennük, 
hogy a prevenció a legjobb egészségvédelem. 
Alapos tájékoztatást adunk az egészségkárosító szerek hatásáról, a kipróbálás veszélyeiről. 
Felvilágosító és nevelőmunkával kívánjuk elérni, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel, és 
az önvizsgálat gyakorlata természetes legyen számukra egy életen át. Képesek legyenek jól 
megítélni egy-egy divatos (reklámozott) egészségre ható módszer értékét. 
Célunk, olyan kiegyensúlyozott, jó fizikai állapotú fiatalok nevelése, akik példát mutatnak 
környezetüknek tájékozottságukkal, egészséges életmódjukkal.  
A testi és lelki egészségre nevelés segítséget nyújt a diákok lakókörnyezetének esztétikus 
kialakításában. Ösztönözni kell a tanulókat a szabadidejük aktív kihasználására. Hangsúlyozni 
kell a természetvédelem jelentőségét és kapcsolatát az egészséges életmóddal. 
Válsághelyzetben legyünk támasza, és adjunk módot és segítséget jogos önérvényesítéséhez.  
 
Cél: 
7-8 évf.: 

• Ismerje meg a testében történt változásokat. Alkalmazza a megfelelő testápolási 
teendőket 

•  Napjait kiegyensúlyozott ritmusban élje, szakítson időt mozgásra, sportra 

• Helyes étkezési szokások kialakítása 
 
9-14. évf.: 

• Lássa be környezete tisztántartásának szükségességét, ismerje meg ennek 
követelményeit, módjait. 

• Az egészséges táplálkozás tudományának alapjait megismerve, alkalmazza tudását 
saját és családja étrendjében. 

• Ismerje meg a kozmetikumok, testékszerek és a tetoválások egészségre történő 
hatását. Lássa be a mértéktartás szükségességét. 

• Ismerje a fizikai állapot objektív mérésének módszereit. 

• Fedezze fel a sport jótékony hatását testi-lelki állapotára.  

• Ismerje a káros szenvedélyek szervezetre gyakorolt romboló hatását  

• „Sport egy életen át!” Igénye legyen a rendszeres mozgásra. Ismerje meg a 
különböző életszakaszok sportolási lehetőségeit, ezzel is védje saját és leendő 
családja egészségét. 
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Testi és lelki egészségnevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 
Egészséges életvitel, 

életmód 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazásának 

képessége, 
Higiénikus és esztétikus 
megjelenés igényének 

erősítése 

Személyi higiénia 
fejlődés = változás 

Életritmus, 
Napirend 

Szemléltetés, 
Gyűjtőmunka, 

Csoportmunka, 
Irányított beszélgetés 

7-8/2 
Sport hatása testi és lelki 

erőnkre 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazásának 

képessége, 
Szociális kompetenciák 

fejlesztése: 
önfegyelem, együttműködés 

Sportolói példaképek, 
Sportolási lehetőségek: 

tömegsport, versenysport, 
Sportválasztás szempontjai 

Gyűjtőmunka, 
Vetítés, 

Irányított beszélgetés, 
Játék 

9/1 Egészséges táplálkozás 
Természettudományos 
ismeretek alkalmazása 

Önismeret, felelősségvállalás 

„Minden nap egy alma az orvost 
távol tartja” 

Táplálékpiramis, 
E - számok, 

Egészségkárosító szokások, 
Egészséges testsúly 

Irányított beszélgetés, 
Csoportmunka, 

(plakátkészítés, étrend 
összeállítása) 

9/2 
Környezettudatos 

magatartás 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazása, 

Környezettudatos 
gondolkodás és gyakorlat, 

Kritikai gondolkodás 
fejlesztése 

Környezetünk higiéniája, 
Ökoháztartás alapjai, 

Veszélyforrások környezetünkben 

Vetítés, alkalmazás, 
Irányított beszélgetés, 

Projektmunka, 
Tervezd meg saját 

kertedet! 
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10/1 Egészséges életmód 

Szociális 
kompetenciafejlesztése: 

önmérséklet, 
információk mérlegelése, 

céltudatosság 

Kozmetikumok, 
Testékszerek, tetoválások divatjai. 

Reklámok kiszámított hatása 

Gyűjtőmunka, 
Irányított beszélgetés, 

Csoportmunka 
(reklámszöveg írása) 

10/2 Egészséges életmód 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazása, 
Önismeret, önértékelés 

fejlesztése 

Szabadidő szervezés, 
Aktív életmód 

Programtervezés, 
Séta, kirándulás, 

Játék a szabadban 

11/1 Egészséges életmód 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazása, 
Felelősség önmagáért, 

társaiért, leendő családjáért 

Drogok, koffein, alkohol, 
teljesítményfokozó szerek, 

Függőség, 
Sport feszültségoldó hatása 

Filmelemzés, 
Teszt, 
Vita 

11/2 Egészséges táplálkozás 
Természettudományos 
ismeretek alkalmazása 

„ Ami a testünkre hat” 

Gyűjtőmunka, 
Csoportmunka, 

Érzékszervi vizsgálat, 
Szerepjáték 

12/1 Egészséges életmód 
Sport és mozgás iránti igény 

elmélyítése 

Sport egy életen át! 
Életszakaszok és anyagi helyzetek 

sportolási lehetőségei 

Irányított beszélgetés, 
kocogás, kirándulás, 

Riport, 
Magyar női élsportolók, 

Gyűjtőmunka 
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12/2 Egészséges életmód 

Önismeret, 
Felelősségvállalás, 

Kritikai gondolkodás, 
Identitás, 

Konfliktuskezelés 

Tisztaság és szexualitás 

Irányított beszélgetés, 
Filmelemzés, 

Meghívott nőgyógyász 
előadása 

13-14/1 Egészséges életvezetés 
Felelősségteljes gondolkodás 

önmagáért és leendő 
családjáért 

Tervezés, hármas szerepkör: 
anyaság – hivatás – társ  

Irányított beszélgetés, 
Szituációs játék, 

Meghívott vendégeink: 
nagycsaládos édesanyák, 

beszélgetés 

13-14/2 Egészséges életmód 

Természettudományos 
ismeretek alkalmazása. 

Egészségtudatos 
gondolkodás formálása. 

Felelősségtudat erősítése 
önmagáért és leendő 

családjáért 

Prevenció, szűrővizsgálat, 
önvizsgálat 

Beszélgetés, 
Gyűjtőmunka, 

Önvizsgálat bemutatás, 
gyakoroltatás 
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11.2.8. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG 

 
Az ember közösségi lény, így meghatározó az egymáshoz való viszony. A kollégista a család, 
az iskola, és a kollégium közösségétől kap leggyakrabban visszajelzést önmagáról, amely 
személyiségének alakulásában nagy szerepet játszik. A kollégiumban eltöltött évek 
meghatározóak további életükben. Itt ismerik és gyakorolják jogaikat, és tapasztalják meg a 
felelősségteljes döntés fontosságát. 
A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, a segítő magatartás kialakítása a 
tanulókban, úgy, hogy ismerjék meg a hátránnyal élők helyzetét, sajátos igényeit. 
Igyekszünk az empátia nemes érzését jellemük részévé tenni, erősíteni. Segítünk megtalálni 
azt a hasznos önkéntes munkát, amely diákunk személyiségfejlődését is segíti.   
A hátrányos helyzetűek iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás 
megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakítását a tanulókban. A szűkebb és 
tágabb környezetükben végzett önkéntes feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással 
bír. 
Nevelési célunk olyan tudatos és felelősségteljes állampolgárok nevelése, akik motiváltak 
önkéntes feladat vállalására társaik és a természet védelme érdekében. 
 
Cél: 
7.- 8. évf.: 

• A szolidaritás és az összetartozás érzésének felkeltése és tudatosítása családjuk és a 
szűkebb környezetükben élők iránt. 

 
9.- 14. évf.: 

• Együttérzés felkeltése fogyatékkal élő embertársaink iránt. 

• Önkéntes munkavégzés lehetőségeinek megismerése  

• Magyar szentek és történelmi személyiségek önzetlen, közösségért felelősséget 
vállaló életének példája. 

• Fontos, hogy fiataljaink megismerjék az önkéntes véradás jelentőségét.  

• Felhívjuk gyerekeink figyelmét a társadalom számkivetettjeinek sorsára. 
• A hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók segítése 
• Esélyegyenlőség  
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 
Szolidaritás és 

összetartozás családban, 
lakóhelyen 

Személyiségfejlesztés: 
szolidaritás érzelmi 

biztonság 

Önzetlenség, felelősségvállalás 
fogalma, 

Nemzedékek segítő kapcsolata a 
családban, lakóhelyen 

Gyűjtőmunka 
(családi képek, történetek, 

lakóhely története), 
beszélgetések 

7-8/2 Közös tevékenység 
Szolidaritás, empátia, 

tolerancia 
Látogatás a Prohászka O. Idősek 

Otthonába 
INTÉZMÉNYLÁTOGATÁS 

9/1 Segítő magatartás 
Szolidaritás, empátia, 

tolerancia, összetartozás 

Fogyatékkal élés fogalma, 
Lehetséges állapotok, 

Segítségnyújtás 

Szituációs játék, 
Irányított beszélgetés, 

Filmvetítés 

9/2 Közös tevékenység 
Szolidaritás, empátia 

összetartozás, tolerancia 
Látogatás a Prohászka Otthonban 

Ajándékkészítés, 
Csoportmunka 

10/1 
Önkéntesség, önkéntes 

munka 

Tevékeny szeretet, 
Önismeret alapján 

tevékenységválasztás 

Önkéntes munka értéke, 
Segítő szervezetek, 

„Jót, jól!” 

Gyűjtőmunka, 
Szituációs játék 

10/2 Közös tevékenység 
Szolidaritás, empátia, 

összetartozás, tolerancia 
Látogatás a Prohászka Otthonban Ünnepi műsor 
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11/1 Példaképeink 
Összetartozás, 

Értékrend, 
Lelkiismeret 

Példaképek az önzetlenségre, 
önkéntességre, 

felelősségvállalásra. 

Gyűjtőmunka: 
Magyar szentek és 

történelmi személyiségek, 
Kiselőadás, 

Vita 

11/2 Közös tevékenység 
Szolidaritás, empátia, 

összetartozás, tolerancia 
Beteg, idős emberek 

élethelyzetének megismerése 

Látogatás a Prohászka 
Otthonba, 
Vetélkedő 

12/1 
Önzetlenség, tevékeny 

szeretet 

Szolidaritás, tolerancia, 
empátia, összetartozás 
érzésének fejlesztése 

Önkéntes véradás, donor 
Disputa, 

Beszélgetés, 
Intézménylátogatás 

12/2 Közös tevékenység 
Empátia, szolidaritás, 

összetartozás, tolerancia 
Látogatás a Prohászka Otthonban. 

 Ajándékkészítés, 
Szerzett tapasztalatok 

megbeszélése 

13-14 
Hátrányos helyzetű 

embertársaink 
Empátia, 

Tolerancia 

Hátrányos helyzet, HHH, 
Hajléktalanság, 

Okosan segíteni! 

Gyűjtőmunka, beszélgetés, 
intézménylátogatás 
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11.2.9. FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

 
A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet 
megóvásának. 
Az ember és a természet harmóniájának megbomlása számtalan veszéllyel fenyeget. 
Világossá kell tenni, hogy környezetünk használata és a jövőképünk között igen szoros 
kapcsolat van. Meg kell mutatnunk a természet és az emberi környezet értékeit, 
esztétikumát. Képessé kell tenni tanítványainkat arra, hogy környezetükkel harmonikus 
kapcsolatot alakítsanak ki, és az abba történő beilleszkedésüket örömként éljék meg. 
Fel kell tudni ismerniük a környezetet terhelő cselekvéseket, folyamatokat. Törekedniük kell 
ezek csökkentésére, a felmerülő problémák kezelésére. Óvják környezetük állapotát, 
utasítsák el mindazokat a jelenségeket melyek környezeti problémákhoz vezetnek. Lássák be, 
hogy környezetükkel való kapcsolatunk kihat életük minőségére, mindannyiunk jövőjére, így 
pozitív jövőképünk kialakításának szerves része. 
Támogatni kell a környezettudatos tanulói kezdeményezéseket, a közvetlen és tágabb 
környezet vonatkozásában egyaránt. A ”zöld” gondolkodás a háztartásban kezdődik, a 
szobatakarítás, szemétlevitel, a saját környezet rendben tartása segíti elő e folyamatot. 
A szelektív hulladékgyűjtés keretén belül a műanyapalackokat gyűjtjük, cél a további 
szelekció megvalósítása. 
Fel kell készíteni a diákokat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységre, közös cselekvésre. 
 
Cél: 
7.-8. évf.: 

• Váljon érzékennyé környezete állapota iránt, és ismerje meg környezetének 
sajátosságait 

• Fejlődjön ki benne a harmonikus környezet iránti igény 

• Legyen motivált a környezet védelmét célzó közös cselekvésre 
 
9.-14. évf.: 

• Ismerje fel a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket. 

• Legyen képes a környezeti szempontokat tudatosan figyelembe véve alakítani a 
kollégium belső és külső környezetét. 

• Részesítse előnybe a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

• Ismerje a fenntartható társadalom legfontosabb alapelveit: 
o az emberi élet minőségének javítása 
o a Föld életképességének és sokféleségének megóvása 
o a megújuló energiaforrások felhasználásának előtérbe helyezése 
o a nem megújuló erőforrások felhasználásának minimalizálása 
o a környezettudatos életvitel kialakítása 

• Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése
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Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 „Az én házam az én váram” 

Felelősségvállalás, 
Előrelátás 

Kommunikációs készség, 
Harmonikus környezet iránti 

igény 

Közvetlen környezetünk tisztasága 
– szobarend, 

Növények a kollégiumban, 
Szobadíszítés természetesen 

Csoportmunka, 
Plakátkészítés, 

Szobák szépítése, 
Nagytakarítás 

7-8/2 Óvandó környezet 

Környezetben lejátszódó 
kedvező és kedvezőtlen 

folyamatok, 
Váljanak érzékennyé a globális 

problémák iránt, 
Az emberi tevékenység 

környezetromboló hatásait 

Értékek a közvetlen környezetben, 
Képeslapküldés az ükunokáknak 

Lakóhelyének 
környezetszennyezési 

problémái, 
Kiselőadás, gyűjtőmunka, 

Egyéni munka, 
Beszélgető kör 

9/1 
Szelektív gyűjtés 

kollégiumon belül és kívül 
ÖKO - ház 

Egyéni felelősség felismerése, 
környezettudatosság nem jár 

lemondással 

A jövő háza  
Szelektív gyűjtés – játék 

Csoportmunka, 
Játék, 

tervrajz készítése, 
megbeszélés 

9/2 Ökológiai lábnyom 

Ismerje fel az emberi 
tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatását, 
Elemző készség fejlesztése, 
alapfogalmak megismerése 

Mi az ökológiai lábnyom? 
Frontális munka, 
Csoportmunka, 

Szókártyák 
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10/1 ÖKO-katasztrófák 

Ismerje fel az egyén 
felelősségét, 

Váljanak érzékennyé a globális 
problémák iránt 

Katasztrófák határon innen és túl: 
Vörös iszap katasztrófa 
Olajhajó katasztrófák 

Filmvetítés, 
Beszélgetés, 

Vita 

10/2 
ÖKO-háztartás, 

vegyszer 1×1 
Kémiai ismeretek 

Vegyszerek hatásai 
szervezetünkre, 

Vegyszerek hatásai egymásra, 
Természetes tisztítószerek 

Csoportmunka, 
Szituációs játékok, 
Helyzetgyakorlat 

11/1 Sebek a Földön 

Váljanak érzékennyé a globális 
problémák iránt, 

Ismerje fel az ember 
környezetre gyakorolt hatását 

Megújuló energiaforrások, 
Ipar hatásai, 

Környezeti károk 

Kirándulás, 
Interaktív beszélgetés 

11/2 Nemzeti Parkok 

Digitális kompetenciák, 
Érzékenység a környezet 

állapota iránt, 
Kommunikációs készség 

Magyarország Nemzeti Parkjai, 
Világhírű Nemzeti Parkok 

Csoportmunka, 
Internet, 

Prezentáció 

12/1 Újrahasznosítás 

Lássa be az újrahasznosítás 
jelentőségét, 

Tudjon érvelni mellette, 
Kreativitás fejlesztése 

Milyen anyagokat hasznosítunk 
újra? 

Otthoni újrahasznosítás, 
Ipari újrahasznosítás 

Alkotó foglalkozás, 
Egyéni munka, 
Csoportmunka 

12/2 Tudatos vásárlás 
Tervezőkészség fejlesztés, 

Előrelátás, 
Gazdasági kompetenciák 

Reklámok szerepe, 
Csomagolóanyagok mennyisége, 

Kis és nagykiszerelések, 
Anyagi terhek 

Kutatómunka, 
Érvelés, 

Vita 
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13-14/1 „Kis lépés az embernek” 

Egyéni felelősség, 
Előrelátás, 
Kreativitás, 

Kommunikációs készség 

Egyéni felelősség, 
Környezettudatos élet, 

Apró változtatások hosszú távú 
hatásai 

Kerekasztal 

13-14/2 Környezetünk állapota 
Kommunikációs készség, 

Előrelátás, 
Egyéni felelősség 

Közvetlen környezetünk állapota 
(szemetelés, rongálás…) 

Megóvandó értékek 
Beszélgetés 
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11.2.10. PÁLYAORIENTÁCIÓ 

 
A kollégium fontos szerepet tölt be a fiatalok életre nevelésében, a társadalomba 
illeszkedésük elősegítésében, szociális, kulturális és személyiség fejlődésük előmozdításában. 
Aktív szerepet játszik képességeik fejlesztésében, sikeres életpályájuk elindításában. 
A kollégiumi foglalkozások tudatosítják a tanulókban saját pályaválasztási lehetőségeiket, 
megtanulnak tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. A különböző foglalkozások 
során a diákok megtanulják az életvitellel kapcsolatos teendők kezelését, a felmerülő 
problémák megoldását, a munkával kapcsolatos elvárásokat, protokollokat, álláskeresési 
technikákat, különböző okmányokkal kapcsolatos teendőket. Megtanulják, hogy gyorsan 
változó világunkban gyorsan kell alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, a munkaerő piac 
gyorsan változó igényeihez állandó önképzésre, élethosszig tartó tanulásra van szükség a 
kívánt készségek elsajátítása és létfenntartásuk érdekében. A döntés, felelősségvállalás, 
problémák megoldásának képességének birtokában kell lenniük. 
 
Cél: 
7.-8. évf.: 

• ismerje saját személyiségének és képességének határait 

• megfelelő iskolaválasztás, továbbtanulás vagy szakma tanulása 
 
9-14. évf.: 

• ismerje az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban 

• legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit 

• tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban 

• ismerje és alkalmazza az álláskeresés különböző technikáit 

• képes legyen a konfliktusok kezelésére 

• ismerje fel a folyamatos tanulás, önképzés fontosságát 

• készüljön fel a pályamódosításra 

• tájékozódjon a munkaerő-piaci lehetőségekről, munkavállalói szerepről 
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Pályaorientáció 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Az iskolaválasztás 
Helyes énkép, önismeret, 

Döntésképesség, 
Felelősségvállalás 

Különböző iskolatípusok, 
szakmák megismerése 

Iskolai nyílt napok 
látogatása, 

FIT, 
Projektmunka, ismertetés 

7-8/2 Pályaválasztási Tanácsadó Pályaorientáció 
Követelményrendszer, 
Pályák megismerése 

Beszélgetés 
szakemberekkel, 

Tesztek, 
Filmek 

9/1 Önismeret 
Személyiség, 

Képességek fejlesztése, 
Versenyképesség 

Képességek, adottságok, 
Motiváció, érdeklődés 

Önismereti feladatok, 
Internetes teszt-

feladatok, 
Kommunikációs 

gyakorlatok 

9/2 Életpályák 

Tolerancia, 
Felelősségvállalás, 

Önismeret, 
Kommunikációs készség 

Helyes iskola-, pályaválasztás 
következményei, 
Foglalkozási ágak, 

Piac- és versenyképesség, 
Siker - kudarc 

Projektmunka, 
Meghívott előadó, 
Helyzetgyakorlat 

10/1 Fakultációválasztás 
Önismeret, 

Kommunikációs készség 

Képességfelmérő tesztek, 
Orientált fakultációválasztás és 

előnyei 

Irányított beszélgetés, 
Vita, 

Gyűjtőmunka 
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10/2 Továbbtanulási lehetőségek 

Tudatos továbbtanulás, és 
annak fontossága, 
Döntésképesség, 

Önismeret 

Továbbtanulás irányának választása, 
Ha már választottam, akkor jól döntöttem-

e? 

www.felvi.hu 
Felvételi tájékoztató 

Nyílt napok, 
FIT 

Pályaválasztási 
kiadványok 

11/1 
Melyik szakmát válasszam? 

Miért? 
Folyamatos önképzés igénye, 

Élethosszig tartó tanulás 
Szakmák, foglalkozások ismertetése 

www.milegyek.hu 
Volt kollégisták interaktív 

előadása, prezentációk 

11/2 
Tevékenységek és szakmák 

bemutatása 

Folyamatos önképzés 
szükségessége, 

Pályamódosítás és munkahelyi 
elvárások 

Foglalkozás bemutatók 
Irányított beszélgetés, 
Pályaválasztási börze 

12/1 Továbbtanulási alternatívák Tudatos továbbtanulás 
Bolognai rendszer megismerése, 

Felvételi ponthatárok, 
Felvételi pontszámítás 

www.felvi.hu 
Meghívott szakember 

előadása, 
Tesztfeladatok 

12/2 
Felsőoktatáson kívüli 

képezések 
Tájékozódási készség, 

Pályamódosítás tudatosítása 
Szakmák ismertetése, 

OKJ-szakképzések 

Munkaügyi Központ - FIT 
internet, tájékozódás 

www.oktav.hu 

13-14/1 Munka világa 

Tájokozódási készség 
fejlesztése a pályaválasztási 

dokumentumokban, 
Felelősségvállalás, 
Döntésképesség, 

Tájékozódás a munkaerő piacon, 
Álláskeresési technikák, 

Állásinterjú, Motivációs levél, 
Felnőttképzés 

Szakember előadása 
www.felvi.hu 

Munkaügyi Központ 

13-14/2 Munkavállalás külföldön 

Döntésképesség, 
felelősségvállalás, 

önismeret, kommunikációs 
készség 

Munkanélküliség 
Maradjak vagy menjek? 

Külföldi munkavállalás: lehetőségek, 
csapdák 

Pályázatok 

Internet, munkaközvetítő 
irodák interjú, tesztek 

http://www.felvi.hu/
http://www.milegyek.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.oktav.hu/
http://www.felvi.hu/
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11.2.11. GAZDASÁGI ISMERETEK 

 
A kollégium segít abban, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 
területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetett és közvetlen következményeit 
és kockázatát. Lássák rövid és hosszú távú céljaikat, az egyéni és közösségi érdekek 
összefüggését, egymásra utaltságát. A kollégium a Diákönkormányzat működtetésén 
keresztül segít az autónom felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás, és a 
körültekintő döntéshozás képességének kialakításában. 

A tanulók sajátítsák el a takarékos gazdálkodás módszereit, eszközeit, a racionális 
családi gazdálkodás technikáját, az ésszerű gazdálkodás mikéntjét. Legyenek képesek reális 
döntések meghozatalára, az öngondoskodás legyen lételemük. Legyenek tisztában a 
jövedelmek és kiadások mérlegének egyensúlyának fontosságával. Sajátítsák el a 
gyakorlatias, takarékos életvitel technikáját, egyéni érdekeiket hozzák összhangba a 
közösség érdekeivel. Döntéseiket, és azok következményeit legyenek képesek elfogadni. 
Tanult ismereteik segítségével legyenek tudatos fogyasztók, és szükségleteiket legyenek 
képesek racionalizálni. 
 
Cél: 
7-8 évf.: 

•  Az ésszerű családi gazdálkodás megismerése, kialakítása és módszerei 

•  Ismerje meg a családi költségvetést – bevételek, kiadások, rezsi 

•  A különféle pénzkezelési technikák elsajátítása. (bankkártya, folyószámla) 
 

9- 14. évf.: 

•  Aktív része legyen a család pénzügyi gazdálkodásának 

•  Tanulja meg kezelni a bankkártyát és a folyószámlát 

•  Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve 
megszerzésének eszköze 

• A vállalkozások pozitív és negatív tulajdonságai. (munkanélküliség, hitel) 

• Társadalmi, gazdasági problémák, munkanélküliség 
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Gazdasági ismeretek 
 

Évfolyamóra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 Egyéni gazdálkodás 
Igények és lehetőségek 

összehangolása 

Lehetőségek és szükségletek 
összehangolása, 

Kiadások és bevételek, 
Zsebpénz hasznos gazdálkodása 

Egyéni beszélgetés, 
Plakátok készítése, 

Csoportmunka, 
Lista a heti kiadásokról 

7-8/2 A családi gazdálkodás 
Gazdasági alapfogalmak 

bővítése 

Gazdasági ismeretek bővítése, 
Jövedelmek - kiadások, rezsi 
Ésszerű családi gazdálkodás 

Családi költségvetés 
készítése 

9/1 
Egyéni gazdálkodás, önálló 

gazdálkodás 

Egyéni igények és 
lehetőségek összehangolása, 

Információszerzés 

Potenciális jövedelemforrások 
felderítése, 

Lehetséges bevételi források: 
diákmunka stb. 

Fürge Diák 
és más diákszövetkezetek 

megismerése, 
Vegye igénybe a médiát 

9/2 Családi gazdálkodás 

Döntéshozatal, 
Felelősségvállalás, 

Mérlegelés, 
Takarékosság, 

Aktív részvétel a családi 
gazdálkodásban, 

Kiadások, bevételek havi 
költségvetés-tervezés 

Pénzügyi alapfogalmak: 
bruttó-nettó jövedelem, nyugdíj 

járulék, egészségügyi hozzájárulás, 
szja, lakhatási költségek, étkezés, 

ruházkodás, szórakozás 

Havi költségvetés-
tervezés, 

Projektmunka 
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10/1 
A gazdasági rendszer 

jellemzői 
Gazdasági alapismeretek 

bővítése 

Gazdasági alapismeretek 
fejlesztése, 

Termelés, újratermelés 
értelmezése, profit 

A gazdaság szervezeti keretei 
Az új fogalmak megismerése 

Szakember előadása, 
irányított beszélgetés 

10/2 
Gazdasági ismeretek, 

fogalmak 
Az alapvető fogalmok 

magyarázata 
Közteherviselés, adózás ÁFA, THM, 

EVA, SZJA 

Kutatómunka, 
Anyaggyűjtés, 
Véleményezés 

11/1 Önálló háztartás Költségvetés alapjai 
Háztartás fogalma, 

Áruk hasznossága, ára, 
Termelői és fogyasztói ár fogalma 

Beszélgetés, 
Közös analízis, 

Adatgyűjtés 

11/2 Munkavállalás, diákmunka Önállóság 
Diákmunka, önállóság fejlesztése, 

A munkavállalás kockázatai, 
Okmányok beszerzése és kitöltése 

Csoportmunka, 
Adatgyűjtés 

12/1 Nemzetgazdaság 
Szociális és állampolgári 

kompetencia 
Nemzeti vagyon és össztermék 

(GDP és GNP fogalma) 
Kutatómunka, internetes 

adatgyűjtés 

12/2 Világgazdaság Rendszerszemlélet 
Rendszerszemlélet kialakítása, 

A globalizáció gazdasági hatásai 

Film, 
Plakát, 

Internetes kutatás 

12/3 Álláskeresés 
Önismeret, kommunikációs 

képesség 
Diákhitel, álláskeresés, állásinterjú, 

önéletrajz 
Szituációs játék, 

Film 
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13-14 /1 A munka világa 
Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Munkanélküliség és típusai, 
Munkaerőpiac 

A munka világának pozitív és 
negatív oldala,  

Az infláció 

Film, 
Gyűjtőmunka, 

Vita, 
Érvelés 

13-14/2 Pénzkezelési módszerek 
Döntéshozatal, 

Felelősségteljes gondolkodás 

Megtakarítások formái: 
Megtakarítások, felelős döntés, 

hosszú távú tervezés, életbiztosítás, 
betétek, kötvények, banki 

tájékoztatók 

Szakember előadása 

13-14/3 Hitelek 
Felelős gondolkodás a hitel 

felvételről 
Hosszú távú tervezés 

Hitelek, felelős döntés, diákhitel, 
jelzáloghitel, személyi kölcsön 

Banki szakember előadása 
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11.2.12. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

 
A kollégiumi nevelés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok értsék az új és a hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés során 
a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és fejlesztése meghatározó 
jelentőségű. A médiahasználatra nevelés elősegíti a megismerést, az információk közötti 
eligazodást. Fontos az anyanyelv tudatos és igényes használata és a különböző kultúrák 
közötti információcsere. 
Mivel különösen nagy gondot fordítunk a keresztény, nemzeti elkötelezettség kialakítására, 
és a hagyományok átadására, fontos, hogy a kollégisták ismerjék, értsék a médiák nyelvét. 
Lássák át a társadalom és a média kapcsolatát. Értő és kritikus szemlélet alakuljon ki bennük. 
A katolikus kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy biztosítsa a 
minőségi tudáshoz és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést. Ennek 
egyik eszköze a médiatudatosságra nevelés, hiszen itt is meg tudjuk mutatni, hogy mik a 
keresztény értékrendnek megfelelő médiumok, és meg tudjuk alapozni a kritikai és 
értelmező hozzáállásukat bármely médiához. 
 
A médiatudatosság főbb ismérvei: 

• Képes a valós tények és a fikció megkülönböztetésére 

• felismerje a valóság ábrázolásának különböző szintjeit 

• meg tudja különböztetni a valódi riportot a fizetett tartalmaktól 

• Tudatában van annak, hogy a hírek mögött is húzódnak gazdasági és egyéb érdekek 

• Tudatában van annak, hogy a kereskedelmi üzenetekkel a műsorokon belül is 
találkozhat 

• Képes megindokolni, hogy miért kedveli az általa preferált médiatartalmakat  
 

Cél: 

• Tudjanak különbséget tenni a különböző médiatartalmak között 

• Ismerjék az etikus és a jogszabályok szerinti internethasználatot, és adatbiztonságot 

• Legyenek tisztában a közösségi oldalak veszélyeivel 

• Ismerjék az alternatív lehetőségeket az online média világában 

• Tudatosuljon bennük, hogy az információk helyes kezelése, megértése, értékelése és 
szelektív felhasználása a sikeres élethez segíti őket 
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Médiatudatosságra nevelés 
 

Évfolyam/óra 
Téma 

(AP-ból) 
Fejlesztési célok 
(kompetenciák) 

Tartalmak 
(fogalmak, „tananyag”) 

Módszerek 
(tevékenységek) 

7-8/1 
Médiával kapcsolatos alapfogalmak 

megismerése 

Választás és döntés 
Képességek, 

Kritikus gondolkodás, 
Helyzetfelismerés 

Hagyomány és újdonság, 
Mi a hagyományos és mi számít 

újnak a médiában? 
Hagyományos médiák 

megismerése, 
Etikai kódex 

Irányított beszélgetés, 
Közösségi oldalon mit 
lehet megjeleníteni, 

(csoportmunka) fürtábra 

9/1 Reklámok 

A tudatos gondolkodás 
fejlesztése, 

Kritikai gondolkodás, 
Választás-döntés képessége, 

Komplexitás 

A reklám eszközei, technikái, 
Mi a célja, mi a hatása a 

reklámoknak? 
Példák pozitív és negatív 

reklámokra 

Csoportmunkában egy 
reklám készítése, 

reklámfilm, 
Vita 

10/1 Internet, közösségi oldalak 
Az internethasználat 

szabályai, 
Felelősség  

Helyes internet és közösségi oldal 
használat, 

Új kifejezések megismerése, 
A közösségi oldalakkal kapcsolatos 
ismeretek és szókincs fejlesztése, 

Online nyelvezet, 
Internetes etikett, jogsértések 

Kutatómunka, 
Projektmunka, 

Vita, 
Irányított beszélgetés 
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11/1 
A számítógép és az internetfüggőség 

veszélyei 

Önkifejezés, 
Összefüggések felismerése, 

rendszerezése, 
Véleményalkotás, 

Önreflexió, 
Előrelátó gondolkodás 

Szenvedély és függőség, 
Mitől függök? 

Mit posztolhatok, milyen hatással 
lesz az életemre, amiket posztolok? 

Csoportmunka, 
Teszt, 

Érvelés, 
Irányított beszélgetés 

12/1 
Az internet szerepe a 

továbbtanulásban 

Önismeret, 
Döntésképesség, 

Kritikai gondolkodás, 
Összefüggések felismerése 

Jelentkezési lapok, felvételik, stb… 
Online jelentkezések, feltöltések 

www.felvi.hu 

13-14/1 Függőség 

Helyes döntéshozatal 
fejlesztése, 

Felelősségteljes gondolkodás 
fejlesztése 

Internet- és játékfüggőség 
(számítógépes- és internetes 

játékok) 
Kialakulásuk, hatásaik, 

következményeik, veszélyeik… 

Film, 
Kerekasztal, 

Vita, 
Érvelés 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.felvi.hu/
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12. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-
OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK  
ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 
CNK KOLLÉGIUM 2022 

I. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 
funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 
eszközzel, felszereléssel 

1. Tanulószoba (felkészülő szoba) – ld. iskolai jegyzékben (osztálytermek) 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

tanulói asztal van 
a 
tanulószobák 
csoportonként 
közös 
használatúak 
az iskolai 
tantermekkel 

tanulói létszám 
figyelembevételével 
1 

életkornak megfelelő méretben; 
állítható magasságú, dönthető 
lapú, peremes, 
egyszemélyes asztalok; 
gyengénlátóknál - szükség szerint - 
egyéni megvilágítási 
lehetőséggel; 

tanulói szék van tanulói létszám 
figyelembevételével 
1 

mozgáskorlátozottak székei 
állítható magasságú ülőkével, 
lábtartóval 

tanári asztal van 1    

tanári szék van 1    

nyitott és zárt könyves 
szekrény 

van tanulószobánként 2   

kézikamerás 
olvasókészülék 

nincs kollégiumonként 1 alig- és gyengénlátó nevelése 
esetén 

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal, 
nagyító programmal 

van 
a 
számítógépes 
terem közös 
használatú az 
iskolaival 

tíz tanulónként 1 alig- és gyengénlátó nevelése 
esetén, 
perifériák pl.: multifunkciós eszköz 
(szkenner, nyomtató, fénymásoló), 
hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon stb. 

számítógép asztal, szék van számítógépenként 
1 
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2. Szakköri, diákköri szoba (szakköri foglalkozásoknak megfelelő felszerelések, a pedagógiai 
programban meghatározott tevékenységhez, továbbá a tanulói létszámhoz igazodó számú 
asztalok és székek 
van 
az iskolai tantermeket használjuk, valamint a kollégiumi klubot a foglalkozásokhoz, programokhoz 
 

3. Számítástechnikai terem – ld. iskolai jegyzékben 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

van tíz tanulónként 1 
felszerelés 

perifériák pl.: multifunkciós eszköz 
(fénymásoló, nyomtató, szkenner), 
hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
stb. 

számítógépasztal, szék van számítógépenként 
1 

  

szoftverek és programok             van szükség szerint   

zárható szekrény van 1    

interaktív tábla és/vagy 
tábla      

van 1    

 

4. Testedző szoba (felszerelése az iskolai tornaszoba szerint) – ld. iskolai jegyzékben 

 

5. Könyvtár (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) – ld. iskolai jegyzékben 
 

6. Könyvtárszoba (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) – ld. iskolai jegyzékben 
 

7. Hálószoba, hálóterem 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

ágyneműtartós ágy tanulói létszám szerint 1 mozgássérült esetén kemény 
ágybetétek, decubitus matrac egyéni 
szükséglet szerint; 
látás- és középsúlyos értelmi fogyatékos 
esetén védőszegély 

szekrény tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

  

éjjeli szekrény tanulói létszám szerint 1   

polc tanulói létszám szerint 1   

tükör szobánként 1   

cipőtároló szobánként 1   

szék tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

ha tanulószobai feladatokat is ellát, 
egyébként szobánként egy 

asztal tanulói létszám 
figyelembevételével 1 

ha tanulószobai feladatot is ellát, 
egyébként szobánként kettő 

ágynemű-garnitúra tanulói létszám szerint 1  

ágyneműhuzat-
garnitúra 

tanulói létszám szerint 3  

éjjeli lámpa tanulói létszám szerint 1  
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I. emelet 

szobaszám→ 
berendezés db                
↓ 

124 127 128 130 123 122 121 120 119 117 116 115 114 113 137 138 112 111 139 110 135 

ágyneműtartós 
ágy 

3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 

szekrény 8 7 0 0 6 6 6 4 4 4 4 4 5 5 0 0 5 6 0 6 0 

éjjeli szekrény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

polc 1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 2 4 1 2 

tükör 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

cipőtároló 2 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

szék 6 6 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

asztal 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

ágynemű-
garnitúra 

3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 

ágyneműhuzat-
garnitúra 

5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 6 5 3 3 3 3 3 

éjjeli lámpa* 
az 1. emeleten nincs 
konnektor a szobákban 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II. emelet - összesítve 

MEGNEVEZÉS db 

hálószoba bútorzat (emeletes ágy (alsó v. felső) matraccal, falra szerelt polccal, 
olvasólámpával) 106 

hálószoba bútorzat (íróasztal oldalfiókokkal) 106 

hálószoba bútorzat (beépített szekrény - ajtós, akasztós, polcos) 106 

hálószoba bútorzat (könyvespolc) 106 

hálószoba bútorzat (szék) 106 

hűtő bútora 23 

Elektrolux ERN1300AOW beépíthető hűtő 23 

fali fogas 24 

tanári ágy matraccal 2 

fűrdőszoba pad 4 

beépített szekrény - ajtós, polcos (tisztítószereknek, ágyneműnek) 12 

számítógép asztal 5 

BEKO WMY-71033 PTLMB3 elöltöltős mosógép 1 

BEKO HIC-64402 T beépíthető kerámia főzőlap 1 

BEKO BIM-22301 X beépíthető sütő 1 

BEKO MOB-20231 BG beépíthető mikro sütő 1 

Hűtőszekrény (Beko DS230020) (fagyasztós) (szabadon álló) 1 

beépített konyhaszekrény (mosogatóval, alsó - felső konyhaszekrényekkel, konyhapulttal) 1 

konyhaasztal 2 

konyhaszék 10 

egyéb szék 40 

 



 

 

8. Stúdió nincs   
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség 

(db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

stúdióasztal nincs 1    

szék nincs 3    

belső hangtechnikai 
felszerelés, kiépített 
hangtechnikai hálózat 

nincs 
(portai 
hangosbemondó 
van) 

1    

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

az iskola 
számítástechnika 
termében, 
könyvtárban 
elérhető 

1  perifériák, pl.: multifunkciós 
eszköz (szkenner, nyomtató, 
fénymásoló), erősítő, hangfal, 
mikrofon, hangszóró, fejhallgató, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, 
stb. 

digitális kamera intézményben 
van 

1    

tárolószekrény nincs 1    
 

9. Sportudvar (felszerelése az iskolánál ismertetettek szerint) – ld. iskolai jegyzékben 
 

10. Intézményvezetői iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) – ld. iskolai 
jegyzékben 
 

11. Nevelőtestületi szoba (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) 
Eszközök, felszerelések Meglévő 

mennyiség (db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

fiókos asztal 8 pedagóguslétszám 
szerint 1 

  

szék 11 pedagóguslétszám 
szerint 1 

  

könyvszekrény 4 2    

számítógép internet 
hozzáféréssel, 
perifériákkal 

1 1  perifériák pl.: multifunkciós 
eszköz (fénymásoló, nyomtató, 
szkenner), hangszóró, 
projektor, vagy interaktív kijelző, 
erősítő, mikrofon, stb. 

számítógépasztal, szék 1-1 1-1   

ruhásszekrény vagy 
fogasok 

 pedagóguslétszám 
figyelembevételével 

  

tükör 1 1    
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12. Kollégiumi titkári iroda (berendezése az iskolánál ismertetettek szerint) – ld. iskolai 
jegyzékben 
 

13. Orvosi szoba (berendezése, felszerelése a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint) 

hulladék szelektálására 
alkalmas gyűjtőedények 

kollégiumonként 
(székhelyen és 
telephelyen) 
1 
van 

a települési szabályozásnak megfelelően 
annyi gyűjtőedény, amennyi az 
elkülöníthető 
hulladéktípusok száma 

 
 

II. NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

Az e pont alatt felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az adott eszköz, felszerelés 
funkcióját kiváltó, korszerű, környezettudatos 
eszközzel, felszereléssel 
Eszközök, felszerelések Meglévő mennyiség 

(db) 
Mennyiségi mutatók Megjegyzés 

televízió nincs a kollégium által 
felvehető tanulói 
létszám 
alapján ötven 
tanulónként 1 

közösségi helyiségben elhelyezve 

digitális hanglejátszásra 
és 
képmegjelenítésére 
alkalmas 
eszköz 

1 (klub) minden társalgóba 
1 

  

tankönyvek, 
szakkönyvek, 
kötelező olvasmányok 

van a kollégium 
feladata szerinti 
iskolatípusoknak 
megfelelően 

könyvtárban, könyvtárszobában 
elhelyezve 

egyéni fejlesztést 
szolgáló 
speciális eszközök 

nem  
szükséges 

oly módon, hogy a 
kollégium 
munkarendje 
szerint minden 
tanuló 
használhassa 

sajátos nevelési igényű tanulót 
nevelő kollégiumban; pedagógiai 
programban 
meghatározottak szerint 

 
 
 

 



 

 

VII.  A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 
EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 
 
- Intézményünk a 2022/2023-as tanév tanévnyitásának 1. napjától szervezi meg felmenő 

rendszerben nevelő és oktató munkáját ezen pedagógiai program (módosításai) alapján. 
 
- A program érvényességi ideje 3 (három) tanévre szól. 

 

- A pedagógiai program hatályát veszti, ha a nevelőtestület 50%-a kicserélődik. 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
Az érvényességi idő lejárta előtt a nevelőtestületnek a pedagógiai program teljes, minden 
fejezetére kiterjedő felülvizsgálatát, értékelését el kell végeznie, és szükség esetén a 
programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell bevezetni. 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 
 
- A pedagógusok minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban 

megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és 
követelmények megvalósulását. 

 
- A nevelőtestület a pedagógiai programban leírtakat megvalósulását 3 (három) évente 

átfogóan elemzi, és ha szükséges megfelelő változtatásokat hoz a program 
eredményessége érdekében. 

 
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az igazgató; 
- a nevelőtestület; 
- a nevelők szakmai munkaközösségei; 
- a fenntartó. 

 
A program módosítását a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. 
 
A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév tanévnyitásának 1. napjától 
kell bevezetni. 
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Fenntartói jóváhagyás időpontjai: 
2013. március 22. 
2014. augusztus 25. (módosítás) 
2015. augusztus 31. (módosítás) 
2017. augusztus 31. (módosítás) 
2018. május, augusztus 30.  (kiegészítés) 

PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS és a FOGLALKOZÁSOKRA LEBONTOTT TEMATIKÁK MELLÉKLETEI 

A „TANULÁSI LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN” 

EFOP -3.3.717-2017-00002 azonosítószámú pályázat időtartamára (2018. 02.01-2021. 01. 31) 

2019. augusztus 30.  (kiegészítés, módosítás) 
„Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 
intézményekben” 

2020. augusztus 30.  (kiegészítés) 
Az új NAT-hoz és kerettantervhez a Helyi tantervek – óratervek táblázatai alsó és felső tagozaton kimenő és 
felmenő rendszerben 

2022. augusztus 30.  (módosítás) 

 
A JÓVÁHAGYOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 
BIZTOSÍTÁSA, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 
 
Az intézmény pedagógiai programja minden érdeklődő számára megtekinthető papír és / 
vagy elektronikus formában. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő 
személyeknél, illetve honlapon található meg: 

- fenntartónál (papír és elektronikus formában) 
- igazgatónál (papír és elektronikus formában) 
- honlapon (elektronikus formában) http://www.cnkpecs.hu/dokumentumok 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL 
 
A pedagógiai programot az intézménybe (óvodába, általános iskolába, zeneiskolába, 
kollégiumba) jelentkezés előtt ismertetni kell az óvodás szüleivel, az iskolással, kollégistával 
és szüleivel. 

 
A pedagógiai programmal kapcsolatban tájékoztatás kérhető a nevelőktől, az 
igazgatóhelyettesektől és az igazgatótól. 
 
  

http://www.cnkpecs.hu/dokumentumok
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VIII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA  

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ pedagógiai programját az intézmény 

nevelőtestülete elfogadta.  

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 30. 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ pedagógiai programját az intézmény igazgatója 

jóváhagyta. 

Kelt: Pécs, 2022. augusztus 30. 

 

 

Helstáb Ákos 

igazgató 

 

 

 

A Ciszterci Nevelési Központ pedagógiai programját az intézmény igazgatója 

jóváhagyta. 

Kelt:  

 

Bérczi L. Bernát O.Cist. 

zirci apát 
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A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEK NYILATKOZATA 

 
 

A Ciszterci Nevelési Központ Szülői Munkaközösségének képviseletében 
aláírásommal tanúsítom, hogy a Pedagógiai Program elkészítéséhez  
és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  
A Szülői Munkaközösség a Pedagógiai Programot megtárgyalta és elfogadta.  
 
 
Kelt: Pécs, 2022. szeptember 6. 

 
 

Soós Szabolcs 
Szülői Munkaközösség képviselője 

 
 
 
 

Varga-Hunt Levente 
a Szülői Munkaközösség képviselője (óvoda) 

 
 
 
 
 

Bukovicsné Simon Valéria 
a Szülői Munkaközösség képviselője (kollégium) 

 

 


