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1. BEVEZETÉS
1.1. AZ EGYHÁZ NEVELÉSRE IRÁNYULÓ ALAPELVEI
Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során főként azokkal az
eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. De fölhasználja azokat az eszközöket is, amelyek
különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmaztak arra, hogy természetfölötti céljához közelebb
segítsék, és előmozdítsák az emberi személy kibontakozását. Az Egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit,
mert egészen különleges eszközt lát bennük a teljes ember kiformálására (C.I.C. 794-795. kánon).
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum kezdetű leszögezi a
katolikus nevelés jelentőségét, amikor ezt írja: „Az egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: először is
azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni
az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgoskodással
1
segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”
A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés területén. Az
Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondolását, sajátos
módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos fejlődést, amely az ember
személyiségének teljes kibontakozásához vezet.

1.2. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE
A katolikus intézmény küldetése a társadalom felé
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.”
(Mt 28,19-20b)
Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése
alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő embernek (Mt 5,11–16). Bár az Egyház 2000
éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.
Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az üdvösség örömhírét.
Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe
és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai, iskolai nevelésnek is.
A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén munkálkodjék,
hiszen Krisztusban a tökéletes emberben, minden emberi érték teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez
adja a katolikus iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az
emberi értékeket, érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését,
2
amely minden ember szolgálatára kötelezi.
A misszionálás egyik eszköze a katolikus alapfokú közoktatási intézmény, melyben a nevelés, a gyermek
harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik.
Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi közoktatási intézmény a krisztusi tanítás fényében felismerve
az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kívánja megvetni. (Az
ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután ráépülhet a hit.)

1

II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum” (G.E.3.)

2

Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14.
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A családokkal való kapcsolattartás folyamán a katolikus intézmény remélhetőleg egyre több embert segíthet az
igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik
elfogadják az intézmény katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját
vallási szokásaikat.
A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé
Az Egyházban a katolikus közoktatási intézmény szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a
krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat, óvodákat, amelyek kiemelkedő segítséget
3
nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”
„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az
4
oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.”
Minden katolikus nevelési és oktatási intézmény pedagógusfüggő. Céljait csak akkor érheti el, ha az
pedagógusokat, a nevelőmunkát segítő dolgozókat, az egész alkalmazotti közösséget is áthatja a katolikus
küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat
aszerint végzik.
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon belül katolikus
lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus pedagógia is!
A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé
A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben,
amelyeket a neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A szülőnek és a
pedagógusnak a mennyei Atya gyermekkel kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és a megvalósulásában
segíteni.
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda arra a célra rendeltetett, hogy kritikusan és
módszeresen közvetítse az általános, keresztény műveltséget, és ez által a tanulók személyiségének
kiteljesedésén munkálkodjék.
Iskolánk a tanulást munkának tekinti, melynek révén a tanítványokban mind a természet megismerését, mind a
természetfölöttire való nyitottságot igyekszünk kibontakoztatni.
Intézményünk katolikus, mert - bár más-más fokon – a közösségünk minden tagja osztozik a keresztény
világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így ebben az intézményben az evangéliumi elvek válnak nevelési
eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Intézményünk tudatosan vállalja a gyermekek, fiatalok
nevelését, hogy vallásos lelkülettel, elkötelezettséggel éljenek, mindig keresztény öntudattal nézzenek az Alma
Materre. Intézményünk feladata, hogy összhangot teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a hit és az
élet között. Ez a szintézis a különböző tudományokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának
megismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és azoknak az erényeknek kifejlesztésében,
amelyek a keresztény embert jellemzik.
Feladatai között az oktatáson-nevelésen kívül az egyházközségi hagyományok ápolása is szerepel.
Intézményünk a helyi társadalom szerves része, melynek feladata nem valamiféle keresztény monopóliumra
való törekevés, hanem választási lehetőségként egy hiteles és vonzó életforma felmutatása. A sziget-lét nem

3

Egyházi Törvénykönyv (C.I.C. 796.1. kánon)

4

Egyházi Törvénykönyv (C.I.C.803.2. kánon)
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lehet célja, hiszen Kevermesen más világnézetű és gondolkodású emberek is élnek, tehát a helyi társadalom
gondjainak, törekvéseinek megismerése - természetszerűleg - pedagógiai munkánk része.
Intézményünk - felekezeti különbség nélkül - nyitott minden gyermek, tanuló számára, aki elfogadja oktatási és
nevelési programunkat. A mai diákok számára az iskola nem az egyetlen, talán nem is a legizgatóbb világra nyíló
ablak. Az újságok, a rádió, a TV, a számítógép és az Internet színesebb, érdekesebb és könnyebben kezelhető
információkhoz juttatja a fiatalokat, mint az iskolai tanítás. De egyedül az Alma Mater nyújt minőségi,
válogatott, rendszerezett, a személyiség optimális fejlődését szolgáló ismeretanyagot. Benne fonódik össze az
igazságra nyíló figyelem a legelső társadalmi tapasztalatokkal egy, a családnál nagyobb, személytelenebb, mégis
otthonos közösségben.
Oktató, nevelő munkánkat az intézmény működésében érintett és érdekelt intézmények, társadalmi csoportok,
a gyermekek, tanulók és szülők igényeinek figyelembevételével a hatályos jogszabályok alapján,
közmegelégedésre kívánjuk végezni.
Tevékenységünk fő célja: a gyermekek, diákok és a nevelők lelki életének elmélyítése a jó partnerkapcsolaton
alapuló oktatási - nevelési folyamat tökéletesítése, fejlesztése, melynek során a társadalmi és tanulási
tapasztalatok és ismeretek széles körét kívánjuk - a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelően - nyújtani.
Biztosítjuk gyermekeink, tanulóink és tanáraink számára a hatékony oktató - nevelő munkához szükséges
szociális, pszichológiai, metodikai és technikai hátteret.
Arra törekszünk, hogy iskolánk - a biztonságérzet és az elfogadó szeretet megtapasztalása révén - legyen igazi
otthon is tanulóink számára.
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda jelmondata:

A megkezdett utat követve éljetek új életet!
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2.

AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet szerint:
„1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban: Alapprogram) a hazai óvodai neveléstörténet
hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a
nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és
Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – meghatározza
a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit.
Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy
a) a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg;
b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő, esetenként
hátránycsökkentő szerepet töltenek be;
c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell irányulnia, az emberi
jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel
részesülhessen színvonalas nevelésben.
Az Alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív – pedagógiai
törekvések, mivel az Alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek, értékrendjének és
módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének védelmében tartalmaz.
Az óvoda nevelőtestülete elkészíti pedagógiai programját: vagy átvesz és adaptál egy kész pedagógiai
programot, vagy saját pedagógiai programot készít, amelynek meg kell felelnie az Alapprogramban
foglaltaknak. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai programok egymásra épülő,
szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai
nevelés sokszínűsége mellett érvényesüljenek azok az általános szakmai igények, amelyeket az óvodai
neveléssel szemben a társadalom a gyermek harmonikus fejlődése érdekében megfogalmaz.
2. Az óvodai pedagógiai program elkészítésekor az Alapprogram mellett figyelembe kell venni
b) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is, ha az óvoda sajátos nevelési igényű
gyermeket nevel.”
GYERMEKKÉP
Pedagógiai alapelvünk az ember személyiségéből indul ki, abból a tényből, hogy az enber mással nem
helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre,
továbbá alpelveinket a keresztény szemlélet hatja át.
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére
törekszik. Biztosítja minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.
Gyermekképünket a család teljességében látjuk, ahol édesanya, édesapa, testvérek, nagyszülők vannak jelen,
ennek természetességét hangsúlyozzuk. Őszinte kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, hogy azonos elvek szerint
neveljünk.
Személyiségük szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek
meghatározó szerepe van:
megismertetjük a gyermekeket a keresztény értékekkel,
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egészséges életmódjukat alakítjuk,
környezettudatos magatartásukhoz segítjük őket.
ÓVODAKÉP
Az óvodáskorú gyeremek nevelésének elsődleges színtere a család. A katolikus óvoda a katolikus közoktatási
rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló nevelési intézmény, amely a családi nevelés kiegészítője, a
gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
Az óvoda keresztény mivolta alapján, Krisztus nyomán igyekszünk a magunk, a szülők és a gyermekek
személyiségébe is beépíteni a következő tulajdonságokat:
a hit védelme, ereje,
a közösség erejébe vetett hit,
nevelői optimizmus,
megbocsátó szeretet.
Óvodai nevelésünkben alapelv:
A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, , szeretet és megbecsülés és bizalom övezi
Nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek
kibontakozását, egyénre szabott fejlesztését.
az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk
Alapvető a gyermek testi-lelki-szociális szükségleteinek kielégítése, az érzelmi biztonságot nyújtó
derűs, szeretteljes óvodai légkör, a gondozás, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és
életkor-specifikus alakítása, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységek, különös
tekintettel a mással nem helyettesíthető játék: e tevékenységen keresztül az életkorhoz és a gyermek
egyéni képességéhez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése; a gyermek egészséges
fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet biztosításán keresztül.
Alapvető feltételek:
Testi komfort érzet
Testápolás, öltözés, étkezés, önkiszolgálás
Elegendő idő
Türelmes nyugodt légkör
Levegőzés, pihenés, egészséges táplálkozás
Optimális környezet kinn és benn
A mozgás az egész szervezet fejlődését biztosítsa
Rendszeres, örömmel végzett tevékenység legyen.
Az óvoda funkciói:
óvó-védő
szociális
nevelő, személyiségfejlesztő

2.1

A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI, TEVÉKENYSÉGEI

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
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Ezen belül:
a hitre nevelés erősítése,
az egészséges életmód alakítása,
az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

2.1.1 A HITRE NEVELÉS ERŐSÍTÉSE
Óvodánkban a hitre nevelés a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítésére és
kiegészítésre irányul. A katolikus értékek közvetítése a gyermekek által a családba is, mellyel missziós
tevékenységet is teljesítünk.
A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során, valamint a teremtett világra való rácsodálkozás
képességének kialakítása, fejlesztése. A keresztény értékek meghonosítása, a bizalom, a szeretet, a jóindulat, a
megbocsátás, a türelem – vagyis, amit Pál apostol a Szeretet himnuszában felsorol.
Célunk:
Katolikus embereszmény, Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása
Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben
A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint
közvetítése a gyermek által a családba
A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során
Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség,
figyelmesség stb.
A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentségek, szentek tisztelete, A teremtett
világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem,
felelősség stb.)
Feladatunk, hogy a gyermeki bizalomnak mindenben megfeleljünk, ne akadályozzuk magatartásunkkal,
cselekedeteinkkel, hogy a kisgyermek ránk hagyatkozzék, biztonságban, szeretetben.
Legfontosabb alapozó tevékenységünk, hogy szeretettel szeretetre neveljük a gyermeket .

2.1.2 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása, a gyermek testi egészségének
erősítése, komfortérzetének megteremtése óvodánkban nagy jelentőségű feladat.
Célunk:
Önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása
Egészséges és biztonságos környezet biztosítása
Megfelelő egészségügyi szokások elsajátíttatása
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
Folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció
Tartózkodás és tevékenykedés a szabadban
Étkezési kultúra alakítása, erősítése
Korszerű táplálkozás
Pihenés feltételeinek megteremtése igény szerint
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Higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása
Rendszeres és igény szerinti szakorvosi ellátás szervezése
Az egészséges óvodai környezet kialakítása
Az óvoda épületének használata során elsődleges szempont az egészséges és biztonságos környezet. A
konyhában, a tálalás során a higiénia betartása, balesetek elkerülése.
A csoportszobák barátságosak, nagy ablakokkal, ami szolgálja a természetes fény besugárzását és lehetővé teszi
a többszöri levegő cserét.
A berendezési tárgyak természetes anyagból készültek, gyermekléptékűek. A gyermekek által használt
eszközök, játékok esztétikusak elérhető magasságban vannak, biztonságosak, könnyen tisztán tarthatók.
Fűtési időben biztosítjuk a párologtatást. Az öltöző megfelelő méretű, a gyermekeknek jellel ellátott polcuk és
fogasuk van, melyben váltó ruhájukat, tornaruhájukat, cserecipőjüket tartjuk.
A gyermeknek a nemek szerinti mosdóban jellel ellátott törölközőjük, fogmosó felszerelésük, fésűjük van.
Az udvar sokféle lehetőséget biztosít a gyermekek számára.
Egészségre nevelés, gondozás
A folyamatos játék tevékenységben azonos időpontokban ismétlődnek az étkezések, a testápolás, a levegőzés,
a séta, a kinti játék, a pihenés.
Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységgel valósulnak meg. Törekszünk az étkezési
kultúra szokásainak kialakítására, megerősítésére; Az udvariassági szokások elsajátítására, az egymásra figyelés,
a tolerancia megtapasztalására. Az étkezésnél igyekszünk figyelembe venni a gyermekek egyéni tempóját.
Ráirányítjuk a szülők figyelmét a korszerű táplálkozásra, a zöldség és gyümölcs fogyasztásra, és a rágás
fontosságára.
A testápolás a gyermek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozást szolgálja. A szükséges
készségek elsajátítását a felnőtt és gyermek közötti meghitt kapcsolat segíti. Fontos a felnőtt állandó segítőkész
jelenléte és példamutatása.
A mozgás belső igény, élmény a gyermek számára, amit felszabadultan, örömmel végez. A gyermekek
mozgásigénye egyénileg eltérő, ezt figyelembe véve változatos tevékenységekkel elégítjük ki szükségletüket, és
ennek megfelelően rendeztük be a csoportszobákat, játszóudvarunkat is.
A pihenéshez, alváshoz szükséges feltételeket meg tudjuk teremteni. Fontos a szoba levegőjének cseréje és a
külső, zavaró ingerek megszüntetése. A gyermek biztonságérzetét növeli az otthonról hozott alvójáték, a
nyugodt, szeretetteljes légkör. A nem alvó, vagy korábban ébredő gyermeknek lehetőséget nyújtunk
mesekönyv nézegetésre, halk beszélgetésre.
Gyermekeink egészségének védelmében:
Fontosnak tartjuk, hogy minél több időt töltsenek gyermekeink a szabadban A mindennapi edzésre a
legjobb alkalmat a szabad levegőn tartózkodás biztosítja, mely növeli a gyermekek ellenálló
képességét. A jó levegő és a napfény hatását szép környezetünkben a gyermekek edzése érdekében ki
tudjuk használni.
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Mindennapos mozgáslehetőséget biztosítunk, gyakran szervezünk mozgások játékokat a szabadban.
Igyekszünk gerinc- és lábboltozat erősítő, tartásjavító mozgásokat végeztetni, megfelelő speciális
eszközök segítségével, prevenciós és korrekciós jelleggel.
Nevelői feladat:
Harmonikus, gyermekléptékű, biztonságos környezet biztosítása
A gyermekek testi szükségleteinek kielégítése,
Az életkori sajátosságainak megfelelő szokásrend alakítása.
Az kulturált étkezés szokásainak alakítása, erősítése,
Mindennapos mozgáslehetőség, mozgásos játékok biztosítása.
Testi fejlesztésükhöz szükséges mozgások, mozgásos játékok szervezése
Mindennapos edzés.
A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása;
Fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Önállóan tisztálkodjanak, öltözködjenek
Ismerjék és alkalmazzák a higiénikus és esztétikus étkezési szokásokat.
Legyenek igényesek ruhájuk és környezetük tisztaságára, megóvására, Ügyeljenek saját külsejükre,
melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés.
Szívesen segítsenek kisebb társaiknak.
Kívánatos, hogy adottságaikhoz mérten megfelelően edzettek, teherbíróak, összerendezett mozgásúak
legyenek.

2.1.3 AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS BIZTOSÍTÁSA
Óvodánk feladata olyan a légkörnek a megteremtése, amely kielégíti a gyermek szeretetigényét, elfogadja
olyannak, amilyennek a Teremtő alkotta. A kézen fogott, vezetett gyermek megérzi, hogy ő fontos a családnak,
óvónőnek, társainak, és ezáltal olyan biztonságot él át, mely érzelmeit erősíti, s nyitottá teszi a tárgyi és
személyi környezet számára.
A nevelés alapja a közösség. A gyermek, óvodába lépésével egy tágabb közösség kapuját lépi át. Az együttes
tevékenység, a másokra figyelés biztosítja a közösségi magatartás fejlődését, alkalmazkodnak egymáshoz, az
együttműködés érdekében kölcsönös engedményekre is készek. Nyitottak és képesek az adott tevékenység
elvégzéséhez szükséges fegyelemre.
Érzelmi, erkölcsi nevelés
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A személyiségen belül az
érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket érzelmi biztonság, otthonosság, derűs,
szeretetteli légkör vegye körül.
Az érzelmi, erkölcsi nevelés célja
a gyermekek biztonságérzetének, önbizalmának erősítésével a társas kapcsolatok elősegítése,
pozitív személyiségjegyek megalapozása,
a gyermekek személyi és tárgyi környezetéhez való érzelmi kötődésének kialakítása.
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Az érzelmi, erkölcsi nevelés feladatai
a teremtő Isten gondoskodásának megélése;
gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt kapcsolatának pozitív
attitűdje;
az érzelmi nevelés segíti a gyermeket a különbözőségek elfogadásában,
segítse a gyermek szociális érzékenységének, szolidaritásának fejlődését, éntudatának alakulását,
engedjen teret, önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek,
az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, a gyermeki jellem alakítása;
a türelem, szociális érzékenység formálása;
az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése;
a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése;
az önfegyelem, fegyelem udvariasság elsajátíttatása;
a szokás- és normarendszer megalapozása;
a szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és tisztelete;
a kiemelt figyelmet igénylő (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen
szocializálható, valamint kiemelkedő képességű) gyermekek elfogadó szeretete, szükség esetén
segítése megfelelő szakemberek közreműködésével;
a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése;
a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, mindezek
megbecsülésére nevelés;
a hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása közös élményeken alapuló tevékenységek
gyakorlásával;
a hazaszeretet és a szülőföldhöz való kötődés alapozása;
az egyházi, világi ünnepek megélése.

Az érzelmi, erkölcsi nevelés tartalma
Az erkölcsi és szociális érzelmeket közös célok, tevékenységek, közös élmények útján alakítjuk. Ennek során a
gyermekek megtanulják önmaguk és a különbözőségek elfogadását, tiszteletét és megbecsülését. Az óvodai
élet segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését, a szokás- és normarendszerének
megalapozását.
A gyermek elsajátítja az önfegyelmet, fegyelmet, udvariasságot, formálja igazságérzetét. Az esztétikai
élményeken keresztül formálói vagyunk a gyermekek esztétikai értékítéletének, szép iránti igényének, a
természetes anyagokhoz való kötődésének.
Az intellektuális érzelmek (funkcióöröm, sikerélmény, önbizalom, a dicséret és a kudarc hatása) kialakításával
segítjük az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakulását.
Az egyházi és világi ünnepek megélése és átélése is érzelmi életünket gazdagítja.
Az óvoda valamennyi alkalmazottja modell értékű szerepet tölt be. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
esetében szükség szerint együttműködő szerepe van a speciális felkészüléssel rendelkező szakembereknek.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
Az óvodába kerülő gyermek számára nehéz a családtól való elválás. A mi szerepünk szerető, gondoskodó, segítő
társ lenni a gyermek számára napi gondozási és egyéb tevékenységek során. Ehhez el kell nyernünk a gyermek
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bizalmát és szeretetét. Biztonságos légkört teremtünk, ahol óvodásaink mindig számíthatnak megértésünkre,
segítségünkre, vigasztalásunkra, és ha kell, védelmet találnak.
A szokások kialakításában következetesek vagyunk, hiszen azok betartása az állandóságot, a biztonság érzetét
kelti a gyermekben.
Érzelmi megnyilvánulásainkban őszinteségre törekszünk, ezzel is példaértékű viselkedésmintát adva a
gyermekeknek.
A fejlődés várható eredménye
Az óvoda és a család szoros együttműködése, a biztonságot adó óvodai légkör, a tevékenységek gazdag tárháza,
a közös élmények a gyermekek érzelmi életében meghatározó változást idéznek elő. A gyermekek érzelmi élete
kiegyensúlyozottá válik, pozitív erkölcsi érzelmeik megerősödnek, érzelmeiket vállalják.
A közösségi nevelés
A közösségi nevelés célja és feladata
szocializálódáshoz szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságok megalapozása (önzetlenség, tapintat,
figyelmesség, tolerancia, megbocsátás stb.),
a gyermekek egymáshoz és a közösségi szokásokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodásának segítése,
a családban és az óvoda felnőtt közösségében keresztény, megbocsátó, elfogadó életminta vonzóvá
tétele.
A társas kapcsolatok alakulásának színterei, tartalma

„A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményekre épülő tevékenységek gyakorlása”,Ezért olyan
óvodai élet szervezése kívánatos, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl. az együttérzés, a
segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül önállóságának, önfegyelmének,
kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának) fejlődését. Ezeket az értékeket magyarázgatás, tanítás során
kívánjuk elsajátíttatni a gyermekekkel, - hasonlóan bármilyen jellegű direkt tanításhoz – értelmetlen,
érthetetlen lenne, a gyermekek számára. Csak közvetetten, mint minden más műveltségtartalmat lehet nekik
„megmutatni”.
Az óvodánkba érkező gyermekek beszoktatása nagy türelmet, szerető odafigyelést és empátiát kíván minden
óvodai dolgozótól. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvó nénikkel,
társaikkal és új környezetükkel. A beilleszkedést segíti az otthonról hozott kedves tárgy és az óvónők személyes
törődése (ölbeli mondókák, énekelgetések, mesélés, bábozás, stb.).
Ebben az időszakban a dajkák is több időt töltenek a csoportokban.
A beszoktatás időszakában személyes beszélgetéseken keresztül és az adatlapok kitöltésével minél többet
igyekszünk megismerni a család életmódjáról, szokásairól, életkörülményeiről, a gyermek és szülei
kapcsolatáról, s magáról a gyermekről.
Az év közben érkező gyermekek fogadásakor már a csoport tagjai is segítenek új társuk beilleszkedésében.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
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A gyermekek társas kapcsolatai a közös tevékenységeken, közös élményeken keresztül formálódnak a
mindennapi együttlét során. Az egymás mellett játszástól az együttjátszásig jutnak el az óvodapedagógus
tapintatos, egyéni bánásmódot alkalmazó irányításával.
Az igazságos konfliktusmegoldás eleinte az óvodapedagógus feladata, de később a gyermekek önállóan is
képesek lesznek békésen elrendezni problémás helyzeteiket, felhasználva a környezetükben látott megoldási
módokat. Ezért is meghatározó, milyen személyes példát mutatunk az utánzással tanuló 3-7 éves korosztálynak.
Feladatunk, hogy a gyermekek biztonságérzetét mindig fenntartsuk. Állandó jelenlétünk és testi közelségünk,
szóbeli ráhatásunk és megértő, elfogadó szeretetünk óvodásaink számára az érzelmi biztonságot jelentik.
Tudatos nevelőmunkánkban a pozitív ráhatás és a dicséret módszerét alkalmazzuk leginkább, sohasem
szégyenítjük meg a gyermekeket.
A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, érzékszervi hiányossággal
küzdő gyermekeket egyéni fejlesztéssel igyekszünk segíteni, illetve a szülőkkel fokozottabb együttműködésre
van szükség. (Pl. fejlesztő foglalkozásokra vinni, orvosi segítséget kérni). A hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos gyermek segítése a gyermekvédelmi felelőssel karöltve lehetséges.
Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Perspektívát adnak, megerősítik a
hagyományokat, a közös élmény erejével fokozzák a gyermekek közösséghez tartozását. Ezeken keresztül élik
át az ünnepre készülődés, várakozás örömét.
A közösségi nevelés alakulásának színterei:
A beszoktatási időszak
A napi együttlét
Az óvodai ünnepnapok
A hagyományteremtés keresztény vonatkozásban gazdag lehetőséget nyújt:
A nevelési év jeles napjai
VENI SANCTE
Évzáró, az iskolába készülők búcsúztatása
farsang,
az intézmény névadójának ünnepe – október 21.
anyák napja
Egyházi Ünnepek
szept. 12. Szűz Mária nevenapja
dec. 6. Szt. Miklós
dec. Adventi gyertyagyújtások, KARÁCSONY
febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony
febr.-márc. NAGYBÖJT, HÚSVÉT
márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
máj.-jún. PÜNKÖSD
Állami ünnepek
okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc
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márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc
Egyéb
kulturális bemutató – november/május
családi nap május
gyermekek születésnapjának megünneplése – folyamatos
A fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Ragaszkodjanak óvodájukhoz, társaikhoz, felnőttekhez és ez nyilvánuljon meg érzelmeikben,
szavaikban, tetteikben.
Érdeklődjenek társaik iránt, ismerjék a közösségi szokásokat
A tevékenységeket türelmesen végezzék, hallgassák figyelmesen óvónőiket, társaikat.
Konfliktusaikat igyekezzenek önállóan megoldani.
Váljék igényükké a helyes viselkedés szokásainak, szabályainak betartása
Alakuljon ki siker és kudarctűrő képességük, önfegyelmük
Szívesen vegyenek részt a hagyományok ápolásában, az egyházi és óvodai ünnepeken.

2.1.4 AZ ANYANYELVI-, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA
AZ ANYANYELVI NEVELÉS
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. Helyi nevelési
programunkban a verbális érintkezési eszköz a magyar nyelv használata. A gyermek-felnőtt kapcsolatban az
idegen szavak használata nem megengedett.
Cél: A gyermekek értelmes, folyamatos beszédének, tiszta beszédének, beszédfelfogásának, szóbeli
reprodukálásának segítése az egész napos nevelőmunkában:
kommunikációs tevékenységének megindítása, a nyelvi kapcsolatteremtés egyszerű, majd fokozatosan
bővülő formáinak elsajátítása
a társadalmi, természeti környezet megismertetése, és az ezzel kapcsolatos szókincs és fogalomkincs
bővítése
a mindennapi élethelyzetekkel járó egyszerű mondatok értése, reprodukálása
a nyelvi formába öntött spontán gyermeki megnyilvánulások reprodukálása, gyakorlása
változatos verbális tapasztalatgyűjtés
a versek és mesék dramatizálása, reprodukálása
a versek, mesék nyújtotta esztétikai élményszerzés, értelmi és nyelvi gazdagodásA beszédkapcsolatok kialakulásának alapja az óvónő és a gyerekek közötti szeretetteljes viszony, a jó
csoportlégkör.
Az óvodapedagógus beszéde kifogástalan, követésre méltó, egyszerű, de változatos legyen.
Differenciált foglalkozás a nyelvileg hátrányos helyzetű, a fejlesztendő, és a kiemelkedően fejlett
gyermekekkel.
Külön idő biztosítása az anyanyelvi játékok számára.
A mese-vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, kiemelt szerepet kap.
A bábozás – dramatizálás szerves része anyanyelvi feladataink egyénre szabott megvalósításában.
Egyéni anyanyelvi feladatok:
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játékos beszédindítás,
elemi kommunikáció megindítása,
hangdifferenciálások,
szókincs fejlesztése,
helyes ejtésre szoktatás,
a családon belüli kommunikáció irányítása és pedagógiai támogatása,
a beszéd és mozgás koordinálása.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A gyermekek nagy része sok időt tölt az óvodában, anyanyelvi kultúrájukat mégis a család alapozza meg.
Fontosnak tartjuk a szülők figyelmét felhívni a beszélgetések, a mesélés hasznosságára, a kapcsolattartás e
fontos eszközére.
Sokat beszélgetünk a gyermekekkel. Ez szorosabb, személyes kapcsolat kialakítását teszi lehetővé. Fejlesztjük
beszédkultúrájukat, ügyelünk beszédük hangerejére, hangsúlyának, tagolásának, szórendjének helyességére.
A súlyosan beszédhibás gyermeket logopédushoz irányítjuk.
A beszédfegyelem kialakítása nehéz feladat, mert a gyermekek csak nehezen képesek késleltetni
mondanivalójukat. Türelemmel, következetesen törekszünk az udvariasság szabályainak betartatására.
A fejlődés várható eredménye
óvodásaink aktívan használják a tapasztalatok, beszélgetések során bővült szókincsüket,
törekednek egymás türelmes és figyelmes végighallgatására,
képességeikhez mérten tisztán, megfelelő hangerővel és hangsúlyozással beszélnek.

ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS
Óvodai nevelésünk a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő és spontán szerzett
tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket.
Nevelői feladat: az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása a gyermek tanulásában – egyéni
fejlődési ütemének megfelelően
Vizuális észlelés, alaklátás és formaállandóság (alak, forma, méret, szín, rész-egész viszony)
Téri tájékozódás (oldaliság, irányok, viszonyok)
Keresztcsatornák fejlődése, dolgok eredete
Észlelt összefüggések vizuális megfogalmazása
Feladatmegoldó képesség
Gondolkodási
műveletek
(következtetés,
konkretizálás,
általánosítás,
összehasonlítás
(különbségazonosság)
Verbális, vizuális memória és a figyelem tartóssága, terjedelmi
Kommunikációs képesség:
Beszédhallás, beszédértés, szóbeli reprodukció, beszédfelfogás, tiszta beszéd
Hangok ejtése, szókincs
Mondatszerkesztés
18

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
Értelmes, folyamatos, összefüggő beszéd
A gyermekek észlelési képessége fejlettségének figyelembe vételével
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A gyermekek fejlesztése érdekében szükséges az egyéni fejlesztés. A gyermekek önmagukhoz, adottságaikhoz,
képességeikhez mérten fejlődnek.
Fontos a fejlődés folyamatos nyomon követése, az érzelmi ráhangolódás a tevékenységekre, pozitív erkölcsi,
akarati tulajdonságok fejlesztése.
Fejlődés jellemzői óvodáskor végére
Legyenek érdeklődőek és nyitottak szűkebb és tágabb környezetük változásai iránt.
Alakuljon ki pontos és valósághű észlelésük, figyelemkoncentrációjuk, problémamegoldó, kreatív – és
elemi fogalmi gondolkodásuk.
Fejlődjön képzeletük, rövid- és hosszú távú memóriájuk.
Szókincsük váljon gazdaggá, fejlődjön kommunikációs képességük, összetett mondatokban, árnyalt
kifejezésmóddal beszéljenek.
Időbeliséget és téri irányokat tudjanak beszédben kifejezni.
Életkoruknak megfelelően képesek legyenek élményeiket, gondolataikat minél színesebben kifejezni,
társaikkal megosztani.
Legyenek képesek átélt élményeket felidézni, saját szavaikkal kifejezni.
Felnőtt minta alapján – képesek legyenek saját szavaikkal rövid imát, fohászt megfogalmazni.

2.2

A KATOLIKUS ÓVODAI É LET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

2.2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll, a nevelőmunka kulcsszereplője az
óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész idejében szükséges, állandó és folyamatos. A katolikus
óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak keresztény értéket képviselve
nyújtanak mintát munkájuk során.
Az óvodapedagógus és a nem pedagógus munkatársak összehangolt munkájukkal járulnak hozzá az óvodai
munka eredményességéhez.
Az óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje mintát jelent a gyermekek számára.

2.2.2 TÁRGYI FELTÉTELEK
Óvodánk rendelkezik a programunk megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. Az óvoda helyiségei, az
udvar oly módon vannak berendezve, felszerelve, hogy az a gyermekek igényeit szolgálja. Megfelel
testméreteiknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Elegendő hely és lehetőség van számukra a
mozgás-és játékigényük kielégítésére.
A gyermekek által használt eszközök biztonságosak, folyamatos biztonságukra figyelünk. Minden felszerelés a
baleset megelőzését szolgálja.
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Az óvoda dolgozóinak munkakörnyezete megfelelő. Rendelkezünk megfelelő számú öltözőhelyiséggel,
mosdóval, irodával, fejlesztő szobával.
A szülőket a csoportszobákban, irodában, tudjuk fogadni, megfelelő körülményeket biztosítunk számukra.

2.2.3 AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekek tevékenységét óvodapedagógus irányítja. A tervezőmunka
az éves munkaterv alapján történik.
A tevékenységek tervezése a nevelési év elején történik, összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek
életkori sajátosságait. Feldolgozása játékos tevékenységek során történik, a gyermekek érdeklődését
figyelembe véve, az azonos témakörű tevékenységekkel összhangban. A sok ismétlés, és egymásra épülő
tevékenységek eredményt hoznak, amely a gyermekek fejlődésében mutatkozik meg. Feldolgozásuk játékos,
érdekes, ugyanakkor fejlesztő. Az egyéni fejlődési, érési folyamatokat figyelembe véve, más-más lehet egy
csoporton belül a hatás.
A gyermekek fejlődéséről feljegyzéseket készítünk. A feljegyzések a gyermekek megismerését, fejlődését
tükrözik. A személyiséglapok a tudatos munkát segítik, segítséget adnak számunkra a szülők tájékoztatásában
gyermekük fejlődéséről.
Nevelő munkánk során a gondozás kiemelt szerepet kap a gyermekek önállóságának segítésében.
Az óvodai élet tervezése, szervezése során előtérbe kerülnek a párhuzamosan végezhető, differenciált
tevékenységek.
A napirendet rugalmasság, folyamatosság jellemzi, melyben a játék kitüntetett szerepet kap.
A napirend, hetirend összeállításakor az óvodapedagógus minden esetben figyelembe veszi óvodánk szokásait
és a gyermekek egyéni szükségleteit.

2.2.4 AZ ÓVODAI CSOPORTOK NAPIRENDJE
Időtartam
7.00-12.00

Tevékenység
Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában vagy a szabadban
Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben,
tornateremben, vagy a szabadban)
Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten
szervezett formában
Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességei-hez igazodó
műveltségtartalmak közvetítése
Tevékenységekben megvalósuló tanulás
Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mozgás
A külső világ tevékeny megismerése
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Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése
Részképességek fejlesztése egyéni formában
Valamennyi olyan játéktevékenység, amelyet igényel a gyermek
Öltözködés, tisztálkodás, ebéd előtti előkészületek
Étkezési ima, ebéd
Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez
Pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese
Pihenés egyéni szükségletnek megfeleően
Folyamatos ébredés
Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig

12.00-15.00

15.00-17.00

2.2.5 A TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZETI FORMÁI

tevékenység

tevékenység

Kötetlen vagy

Tevékeny-

kötött

ségek szervezése
a nevelési év

tevékenység

3-4 -5évesek

Külső világ
tevékeny

Hitre nevelés

tevékeny

Mozgás, Mozgásos

megismerése,

Verselés,

játék

benne

mesélés

(mindennapos

környezet

Ének, zene,

mozgás)

formai,

viszonyai

Rajzolás,
festés,

Verselés,

mintázás,

mesélés

kézimunka

Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc
Rajzolás, festés,
mintázás,
kézimunka

5-6-7-8

Verselés, mesélés

Hitre nevelés

október 1-május
31.

mennyiségi, téri

gyermektánc

folyamán

Külsővilág

megismerése

énekes játék,

Megvalósítás

Óvodapedagógusok megítélése alapján más tevékenység is

szerint

Kötött

Frontális: mozgás

fejlettség

Kötetlen

Egyéni, mikrocsoprtos, a témakörnek és a fejlesztésnek megfeleően

Életkor és

Külsővilág
tevékeny

Mozgás, Mozgásos megismerése,
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évesek

játék

benne környezet

(mindennapos

formai,

testnevelés)

mennyiségi, téri
viszonyai

szeptember 15május 31

Verselés,
mesélés
Ének, zene,
énekes játék,
gyermektánc
Rajzolás,
festés,
mintázás,
kézimunka

Tervezetten szervezett tevékenységek

Hitre nevelés
Mozgás
Mozgásos játék (mindennapos
mozgás)

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos
tevékenységek szervezése
Játék
Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
Mozgás
A külső világ tevékeny megismerése
Matematikai tartalmú tapasztalatok

Hetirend szeptember 1-től május 31-ig

Kötött tevékenység

Kötött vagy kötetlen tevékenység
(Szabadon választható tevékenység)

Tevékenység

Tevékenység

megnevezése

ideje

Tevékenység megnevezése

Tevékenység ideje

Hitre nevelés
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Mozgásos játékok

A hét

heti

meg-

egy-egy

határo-

alka-

zott

lom

Játék
Munka jellegű

A hét minden napján

tevékenységek

napján

Mindennapi ,

Azokon a

frissítő mozgás

napokon, amikor
nincs mozgástevékenység

Verselés, mesélés
Ének, zene énekes játék
Külső világ tevékeny

Nincs meghatározott napja
(a gyermekek spontán

megismerése,

érdeklődése alapján,

Környezet formai, mennyiségi,

gyermek vagy az egy

téri viszonyai

csoportban dolgozó

Rajzolás, festés,mintázás,

óvodapedagógusok
megbeszélése szerint)

kézimunka

*Ez a táblázat a minimum tevékenység szervezését tartalmazza!

Hetirend: június 1-től augusztus 31-ig

Kötött tevékenység

Kötött vagy kötetlen tevékenység
Szabadon választható t

Tevékenység

Tevékenység ideje

Tevékenység

megnevezése

Tevékenység ideje

megnevezése

Hitre nevelés

Mozgás,

A hét minden

mozgásos játékok

napján

1. nincs
Játék
Verselés, mesélés

meghatározott

napja
2. a gyermekek spontán
érdeklődése alapján

Ének-zene énekes játék
gyermek vagy
A külső világ tevékeny

óvodapedagógus
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megismerése

kezdeményezésére

Rajzolás, festés,-mintázáskézimunka
Munka jellegű tevékenység

*Ez a táblázat a minimum tevékenység szervezését tartalmazza!

Tevékenység szervezeti formája június 1-jétől augusztus 31-ig

Életkor és fejlettség

Kötött

Kötetlen

Tevékenységek formái

Hitre nevelés

A többi tevékenységek

Egyéni, mikro-

szervezéseit a gyermekek

csoportos,

szerint

3-4-5-6-7 -8
évesek

Mozgás, mozgásos
játék

érdeklődéséhez, és a napi
időkerethez igazítjuk. Az

(mindennapos frissítő

óvodapedagógus feladata a

mozgás)

feltételek megteremtésével a

a témakörnek és a
fejlesztésnek
megfelelően frontális

szabad választási lehetőségek
a gyermekek által

motiválása.

ismert mozgásanyagra
alapozva

A gyermekek tevékenységeik
során megszerzett ismereteiket

mozgás
és óvodapedagógus
megítélése alapján

spontán érdeklődésük alapján
gyakorolhatják, gazdagíthatják.

más tevékenyég is

2.3
A KATOLIKUS ÓVODA TEVÉKENYSÉGI FORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
FELADATAI
2.3.1 HITRE NEVELÉS
Óvodánkban a hitre nevelés elsősorban a keresztény értékek meghonosítása.
A kisgyermekben a bizakodó magatartás kialakítása, ami megalapozza későbbi életét a bizalmat, a szeretetet, a
jóindulatot, a megbocsátást, a türelmet
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Az a feladatunk tehát, hogy a gyermeki bizalomnak mindenben megfeleljünk, ne akadályozzuk
magatartásunkkal, cselekedeteinkkel, hogy a kisgyermek ránk hagyatkozzék, biztonságban, szeretetben.
A hit hallásból ered, szükséges a példa is:
o megtapasztalás
o érzelmi biztonság
o szerető elfogadó jégkör
o összetartozás élménye
o iskolába lépés idején a hit tovább élése
Az óvoda missziós feladatai:
o A családok bekapcsolása az egyházközség életébe
o A közös imádság, a közös munka és a közös szórakozás megtartó erő
A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét
o köszönési mód
o mindennapos lelki beszélgetés
o étkezés előtti és utáni imádság
o templomlátogatások
o játék
o délutáni pihenés előtti ima,
A liturgikus év eseményei
o Karácsonyi ünnepkör
o Húsvéti ünnepkör
/ Az ünnepekre készülve jócselekedetek gyűjtése /
o Templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel,
o Templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások megismertetése
o Közös szentmise látogatás a családokkal
o Imádságok tanulása
Erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények)
Közös élményeket nyújtó tevékenységek
Erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása
/ együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat /
Biztonságérzet erősítése
/ feltétel nélküli szeretet, elfogadottság élménye /
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók viselkedése.
Ünnepek és megemlékezések
Feladat:
az ünneplés megtanítása
az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése
az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből
az ünnep előkészítése
Az óvodapedagógus feladata
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A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodában dolgozók kommunikációja,
példamutató viselkedése.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Tudjanak a gyermekek keresztet vetni, rövid fohászt elmondani, imádkozni.
Ismerjenek vallásos énekeket.
A megtapasztalt szeretet és a gyermeki tevékenységek által alakuljanak ki pozitív tulajdonságaik.
Alakuljanak ismereteik az egyházi ünnepekről, vallásos élet hagyományairól, szokásairól, eszközeiről.
A nevelőtestület lelkiségének erősítése
Az elmúlt évek során a hitre nevelésben több hagyományunk alakult ki, amelyek a nevelőtestület lelkiségét
hivatottak erősíteni, fejleszteni, és amelyeket továbbra is folytatni kívánunk. Ilyenek pl.:
az egyházközség plébánosa látogatja az óvodát
felnőtt közösségünknek hitéleti foglalkozásokat tart,
továbbvisszük értékeinket, elmélyülünk hitünkben.

2.3.2 A JÁTÉK
Játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.
A játék – szabad-képzettársításokat követő szabad játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete,
melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek
a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Így válik a játék kimelt
jelentőségű tájékozódó, a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó
tevékenységgé.
Cél, a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, aktív, feladatokat értő
és megtartó gyermek nevelése.
A gyermek társas kapcsolatának és játéktartalmának alakulása 3-6-8 éves korig.
A gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik.
A gyermek játékának formai, tartalmi jellemzői
A játéktevékenység időtartama, mélysége, szintje, tartalmi gazdagsága
Társas kapcsolatok minősége
A kialakult társas kapcsolatok szintje
Nyelvi szint
Magatartásformák és szokások
Szervezeti kerete
Megfelelő: - hely
- idő
- nyugodt légkör
- játékeszköz
Gyakorló vagy funkciójáték:
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Mozgásos gyakorlójáték,
Manipulációs gyakorlójáték
Verbális gyakorlójáték
Építő, konstruáló játék
Spontán, meghatározott céllal
Csoportszobában, udvaron
Szimbolikus játék
Tényleges szerepjáték
Építő játékok
Konstrukciós (szerkesztő) játékok
Mesedramatizálás, bábozás
/ gyakorló játékból kinövő, élményt visszaadó, felnőtteket, társakat
magatartásformáló, személyiség tükröző, helyi sajátosságok megvalósulása /

utánzó,

közösség

és

Szabályjáték
A mozgásos szabályjátékok
Az értelemfejlesztő szabályjátékok
/ szabályokhoz való alkalmazkodás, helyes magatartási formák elsajátítása, egymáshoz, csoporthoz való
viszony /
Barkácsolás
Technikák elsajátítása
Játék és munka közötti átmenet
/ alkotás öröme, kreativitás fejlesztése, társas kapcsolatok, finommotorika fejlődése /
Bábozás, dramatizálás
Személyiség tükröződés
Esztétikai élménynyújtás
Bábkészítő tevékenység
Óvodapedagógus bábjátéka
Gyermek bábjátéka
Kommunikáció
Metakommunikáció
Drámajáték elemek
Testséma fejlesztés
Szerepazonosulás
/ alkalmazkodó képesség, beszédkészség, önértékelés, önismeret fejlődése /
A játék feltételei
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Az óvodapedagógus feladata a megfelelő körülmények biztosítása. A megfelelő játékhely kialakítása nagy
gondosságot kíván. Állandó és igény szerint alakítható játékhelyek segítik a kreatív játékot, ahol a
játszócsoportok nem zavarják egymást.
Állandó helyet biztosítunk
a bábozáshoz és a mesehallgatáshoz,
a különböző tartalmú szerepjátékokhoz, de rugalmasan kezeljük az egyéni ötleteket, ügyelve arra,
hogy más játszócsoportot ne zavarjanak.
A játékeszközöket a gyerekek számára elérhető magasságban helyezzük el, így a gyerekeket következetesen
tudjuk rendszeretetre nevelni.
A gyermekek által létrehozott alkotásokra ügyelünk, ezzel tanítjuk őket mások munkájának megbecsülésére.
Mozgásos játéktevékenységre nagyobb szabad területet és megfelelő játékidőt biztosítunk, hogy hosszantartó
és zavartalan lehessen. Mivel a gyermekek szeretnek egy-egy jól sikerült játékot akár napokon keresztül is
folytatni, erre lehetőséget teremtünk számukra. A játékidő vége felé igyekszünk a gyermekeket a játék
lezárásához, nyugvópontra juttatni.
A nyugodt, elmélyült játéklégkört elsősorban az óvodapedagógus kiegyensúlyozott személyisége biztosítja. A
játékot ötletadással, ha szükséges, együttjátszással és indirekt játékirányítással segítjük. Pozitív élmények
biztosításával igyekszünk kiküszöbölni a negatív játéktartalmakat.
Óvodáinkban fontosnak tartjuk a szabadjáték túlsúlyának érvényesülését.
A gyermekek játékához olyan eszközöket biztosítunk, melyek tartósak, esztétikusak és biztonságosak. A jól
megválasztott eszközök kreativitásra, problémamegoldó gondolkodásra, és jó ízlésre nevelnek.
Törekszünk arra, hogy a természetben, és környezetünkben előforduló eszközöket és anyagokat ismerjék meg
és játékukban, barkácsolásban használják fel.
Az óvodapedagógus nevelői szerepe a játék irányításában
A gyermek játékának megfigyelésével megismertetjük annak személyiségét, képességeit, készségeit,
gondolkodását, ismereteit, fejlettségi szintjét. Egy adott játékszinten megrekedt gyermeket ötletadással,
együttjátszással fejlesztünk tovább.
A gyermekeket a kudarcok elviselésére neveljük, példát mutatva arra, hogy egymás sikerének is lehet örülni. Az
óvodapedagógus irányító szerepe nélkülözhetetlen tettlegesség, baleset, veszélyhelyzet esetén, illetve ha
valakire elfogadhatatlan szerepet akarnak ráerőltetni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy óvodásaink
a játék során törekedjenek az igazságosságra, kialakuljon szabálytudatuk, önérvényesítési törekvésük és a
közösségi érdek egyensúlyban legyen, becsüljék meg egymás munkáját, kölcsönösen segítsenek egymásnak és
így jussanak sikerélményhez.
Mindezen tulajdonságok fogékonnyá teszik őket a keresztény értékekre.
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére
A gyermekek képesek legyenek a társakkal való együttműködésre /szerepek elosztása, egymás
ötleteinek elfogadása…/
Tudják elfogadni a játékszabályokat, a játék által kívánt egyéb kötöttségeket.
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A siker és a kudarc megfelelő elviselése.
A játékhoz szükséges megfelelő játéktér önálló kialakítása.
Játékukban dominánsan jelentkezzen a szerepjáték.
Legyenek képesek egyéni ötletekkel a különböző anyagok, eszközök, játékok kombinált alkalmazására.
Váljanak igényessé alkotásaikkal szemben.

2.3.3 VERSELÉS, MESÉLÉS
A gyermek érzelmi biztonságához, anyanyelvi neveléséhez nagyban hozzájárulnak a többnyire játékos
mozgásokkal is összekepcsolt mondókák, dúdolók, versek. A mese életkorilag megfelel az óvodás gyermek
szemléletmódjának és világképének. Visszaigazolja a kisgyermek szorongásait és egyben feloldást, és megoldást
kínál. A tárgyi világot is megelevenítő átlelkesítő szemléletmódja és az ehhez társuló a szigorú ok-okozati
kapcsolatokat feloldó mágikus világképe, csodákkal és átváltozásokkal… a külső világ megismerésének sajátos
eszköze, lehetősége.
Nevelői feladat:
Beszédkedv felkeltése
Beszédértés erősítése
Irodalmi élmény nyújtása
Érzelmi, esztétikai nevelés
Közösségi élmény erősítése, személyiség fejlesztés
Önálló verselésre, mesélésre ösztönzés
Nemzeti, keresztényi tudat erősítése
Bibliai történetek hallgatása
Ünnepek értéknövelése
Könyv szeretetére nevelés
Az anyanyelvi nevelés tartalma
Az irodalmi anyag kiválasztásánál elsődleges szempont a művészi érték. Megismertetjük a gyermekekkel
népünk hagyományait, szokásait. Olyan népmeséket, mondókákat, találós kérdéseket választunk, melyek
kapcsolódnak az évszakokhoz, időjáráshoz, más természeti témákhoz, jeles napokhoz. A gyermekirodalom
sokszínűségére építve népi, klasszikus, bibliai és kortárs művekkel találkoznak, így megismerkednek
néphagyományunkkal, erősödik nemzeti, keresztényi tudatuk.
A mesék során azonosulhatnak egy-egy szereppel, miközben tájékozódnak a külső és a belső világ
viszonylatairól, a megfelelő viselkedésformákról.
Az irodalmi művek megjelenítését bábok, eszközök készítésével segítjük. A mesék, történetek eljátszása,
bábozása során közösségi élményhez jutnak, fejlődik kommunikációjuk, személyiségük. A gyermekek és az
óvodapedagógusok is báboznak.
A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás a kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. A
délutáni pihenés előtt megnyugtató, csendes légkörben mesélünk a gyermekeknek. Ez nagyon fontos
mindennapi feladatunk.
A megismert mese, vers ünnepeken való előadása növeli azok értékét.
Az óvodában megalapozzuk a könyv szeretetét és a mesehallgatási, illetve az olvasási kedvet.
29

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
A gyermekek saját vers- és mese alkotása, annak mozgással és ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés
egyik módja.
A kiscsoportosok beszoktatását, a kapcsolatteremtés zökkenőmentessé tételét, a gyermekek érzelmi
biztonságát segítik a ringató, ölben játszható mondókák, énekes játékok, rövid versek, melyek hallgatása,
mondogatása közben fejlődik kommunikációs készségük, érzelmi-, értelmi életük.
Egyszerű, érthető cselekményű meséket (láncmesét, állatmesét, napi eseményekről szóló történeteket)
választunk.
4-5 éves korban népi mondókákat, kiolvasókat, a magyar gyermekversek közül a vidám, humoros,
ritmusélményt nyújtó alkotásokat mondunk a gyermekeknek. A mesék bővülhetnek egyszerű tündérmesékkel,
több eseményből álló állatmesékkel.
A legidősebb korosztály versanyaga a gyermekkor élményvilágára épülő lírai versekkel, különböző típusú népi
mondókákkal, kiolvasókkal gazdagodik, gyakran használt közmondásokkal ismertetjük meg őket. Cselekményes
népmesék, klasszikus tündérmesék, tréfás műmesék alkotják a 6-7 évesek meseanyagát. Folytatásos
meseregényeket is olvasunk nekik.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A gyermekek szorongását, belső feszültségét oldhatjuk a bensőséges személyes kapcsolattal. A mesemondás
varászos, meghitt légkört teremt. A mese- és vershallgatás hangulatkeltő elemekkel történik. A megfelelő
időpont kiválasztása befolyásolja a családias, nyugodt légkör kialakítását.
Kezdeményezéseink kötetlenek, de törekszünk minden gyermek bevonására. (motiváció, színes előadásmód,
stb.)
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
A gyermekek – kis segítséggel – legyenek képesek az ismert mondókák, versek, mesék – szóbeli, bábos,
dramatikus – felidézésére.
Tudjanak meséket, történeteket kitalálni, és azt megjeleníteni.
Alkalmazzák a mesei fordulatokat, kifejezéseket.
Várják és igényeljék a mesehallgatást és a verselést.

2.3.4 ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC
Óvodánkban az éneknek mindenütt helye van, egyrészt a gyermek spontán kezdeményezésére épül, másrészt
az óvónő kezdeményezésére. Ebből adódóan sok lehetőség van a próbálkozásra, ismétlésre, utánzásra,
önállóságra, és ezáltal is megvalósulhat az egyéni fejlesztés.
Nevelői feladat:
Zenei anyanyelv elsajátítása,
Élhangsúlyos magyar beszéd erősítése
Ritmusérzék fejlesztése
Ismerkedés a hangszerekkel
Hallás fejlesztése
Fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása
Éneklési készség fejlesztése
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Kreativitás, improvizáció fejlesztése
Érzelmi, esztétikai nevelés
Zenehallgatás, egyházi zene
A zenei nevelés tartalma
Népi gyermekdalok
A népi gyermekdalok egy része a gyermek és a felnőtt között zajló kétszemélyes, főként ölbeli játék (tapsoltató,
höcögtető, csiklandozó, stb.), másik részük kiszámoló, de a természethez, időjáráshoz, növényekhez és
állatokhoz kapcsolódó mondókák is jelentős részét képezik az óvodai mondóka anyagnak.
A mondókázást ritmikus mozgással kötjük össze. Kezdetben mi irányítjuk, segítjük a gyermek mozdulatait ölbeli
játékban, később egyedül is képessé válik az egyenletes, ritmikus mozgásra.
A mondókák fejlesztik a ritmusérzéket és segítik a beszédkedv felkeltését.
Énekes népi játékok
A zenei nevelés keretén belül népszokásokkal, néphagyományokkal ismerkednek a gyermekek. Feladatunknak
tartjuk ezek tiszteletben tartását, őrzését, ápolását.
Az óvodai dalanyag jelentős részét a természettel, állatokkal, növényekkel kapcsolatos, ill. a társadalmi és
történelmi eseményeket felidéző népi dalos játékok alkotják (kapus, párválasztó, vonuló, kiforduló, játékba
hívő, naphívogató, esőváró, stb.). A dalos játékok dallamát, cselekményét megismertetjük a gyermekekkel, akik
azt eljátsszák, eltáncolják.
A dalokhoz, játékokhoz kapcsolódó szokásokat egyszerű formában, számukra érthető módon ismertetjük.
A következő dalos játék fajtákat dolgozzuk fel a zenei nevelés során:
őszi népszokások: párosítók, lánykérők, kendős játékok, szüreti mulatságok,
karácsonykor: betlehemezés,
tavaszi népszokások: komatál küldés,
húsvét és pünkösd között: fehér liliomszál- játékok, bújj, bújj zöld ág- játékok, naphívogatók, zöldág
járások, pünkösdi táncok, bújós, vonulós, kapus játékok, lakodalmas játékok.
A népi gyermekjáték tartalmánál és formájánál fogva nagyon közel áll az óvodás korú gyermekekhez.
A népi gyermekjáték egyszerű, természetes, játékok mozdulatai, táncos formái, változatos térformái őrzik
néptáncaink alapelemeit A játékok közül sokban még nem találkozunk kifejezett tánccal, de pl. a páros forgó, a
ki- és befordulás, a kör mozgása már táncos elem. A vonulós, bújós játékok, páros vonulások, majd a párcserélő
játékok már határozott táncos mozgást mutatnak. A játékon túl fejlesztjük a gyermekek mozgáskultúráját,
tánckultúráját, kielégítjük ritmikus mozgásigényüket. Mozgás közben fejlődik értelmi képességük, térérzékük,
alkalmazkodási képességük is. Gazdagodik esztétikai érzékük, érzelmi életük. A játékok kiválasztásánál
figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjét.
Kortárs művészeti alkotások
Az ismert szerzők által komponált dalokat, megzenésített verseket az évszakokhoz, ünnepi alkalmakhoz kötve
ismertetjük meg a gyermekekkel. A dal kiválasztásánál ügyelünk arra, hogy témájában, hangterjedelmében,
ritmusában megfeleljen a 3-7 éves korosztály zenei képességeinek.
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Zenehallgatás
A gyermekek közvetlen környezetükből, elsősorban családjukból sokfajta, gyakran értéktelen zenét fogadnak
be. Feladatunk, hogy tőlünk, óvodapedagógusoktól, értékes, esztétikai élményt jelentő énekeket vagy
hangszeres zenét halljanak, kifogástalan előadásban. Mivel a kicsik figyelme rövid terjedelmű, kezdetben
egyszerű, rövid népi és műdalokat énekelünk, eljuttatva őket a több versszakos, hosszabb, sokfajta érzelmeket
tükröző művek befogadásához, figyelmes végighallgatásához. A hangszerekkel való ismerkedés nagy élményt
nyújt a gyermekeknek. Általuk használható, főleg ritmushangszerek használatára törekszünk. Egyszerű
hangszereket közösen is készítünk.
A zenehallgatási anyag megválasztásánál az óvodapedagógus figyelembe veszi a nemzetiségi, etnikai,
kisebbségi nevelés esetén a gyermek hovatartozását.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A zenei anyag kiválasztásánál figyelembe vesszük a gyermek életkorát és képességszintjét. Napközben minden
lehetőséget kihasználunk az énekelgetésre, mondókázásra. A gyermekek önkifejezését, spontán énekelgetését
támogatjuk, ösztönözzük.
A beszoktatás időszakát megkönnyíti az énekelgetés közbeni személyes kapcsolat. Az éneklés öröme egész
nevelőmunkánkat kíséri végig: énekkel vigasztalhatunk, elterelhetjük a gyermek figyelmét, motiválhatunk,
szórakoztathatunk. A tiszta éneklést és az igényes dalkiválasztást követelményként állíthatjuk magunk elé. A
zenei élmény átéléséhez megteremtjük a nyugodt légkört. A gyermekek tevékenységen való részvétele
önkéntes, a vidám, játékos légkör, a közös játéklehetőségével motiváljuk őket.
A gyengébb zenei képességű gyermekeket egyénileg, tapintatosan fejlesztjük, elkerülve a megszégyenülés
lehetőségét.
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére
A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat.
Gátlások nélkül, önállóan is merjenek és tudjanak énekelni.
Ismerjenek fel dallammotívumokat, tudjanak dallamot, ritmust és mozgást rögtönözni.
Játszanak szívesen zenei játékokat
Élvezettel figyeljenek a zenehallgatásra.
Ismerjék fel a hangszerek hangját, szívesen játszanak az óvodai hangszereken
Alakuljon ki zenei érdeklődésük

2.3.5 RAJZOLÁS, FESTÉS, MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA
A rajzolás, festés, mintázás, építés képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a
műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze
a gyermeki személyiség fejlesztésének. A tevékenység lényege az, hogy a gyermek a világról való benyomásait,
tapasztalatait, élményeit a rajzolásban /mint játékban is/ elrendezi, olyanná alakítja, hogy biztonsággal
eligazodjon benne. Ez a rendteremtés azonban a sajátos gyermeki „tudás” alapján történik, nem a felnőttek
látásmódja szerint.
Óvodánkban igyekszünk az alkotó - alakító tevékenység feltételeit megteremteni. Lehetővé tesszük, hogy a
gyermekek minden nap rajzolhassanak, játékszerűen, a maguk választotta témák önálló megjelenítésével.
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A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka célja
érdeklődés felkeltése az ábrázoló tevékenységek iránt,
önkifejezésre ösztönözni a gyermekeket,
érzelmi témákat megjelenítésével fejlődik az esztétikai érzéke.

Nevelői feladat:
Vizuális látásmód erősítése
Érdeklődés felkeltése a vizuális tevékenység iránt
Érzelmek, gondolatok vizuális megjelenítése
Szokásrendszer alakítása
Különböző anyagok, változatos technikák megismertetése
Térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása
Finommotorika fejlesztése
Esztétikai élménynyújtás
Alkotás örömének megtapasztalása
Műalkotás elemzés
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
biztosítjuk a tevékenységekhez szükséges eszközöket,
figyelemmel kísérjük és állandó jelenlétünkkel ellenőrizzük a tevékenységeket, megtanítjuk a
balesetveszélyes eszközök használatát,
teret biztosítunk a gyerekek fantáziájának szabad működésére, önkifejezésére,
differenciáltan értékelünk – dicséret, ötletadás,
a gyermekek bevonásával döntünk az elkészült alkotások felhasználásáról.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
Örömmel és szívesen alkossanak.
Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikákat.
A képalakításban egyéni módon jelenítsék meg élményeiket, elképzeléseiket.
Alkotásaikra legyen jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni alkalmazása.
Fejlődjön ki szép iránti nyitottságuk, igényességük.

2.3.6 MOZGÁS
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermek természetes szükséglete, nem szűkül az irányított
mozgásostevékenységekre, jelen van a játékban, a mondókás-énekes játékokban… az óvodai élet minden
területén. Igen nagy a jelentősége, ezért szükséges, hogy átgondoltan tervezzük és szervezzük meg a
gyermekek egész napi mozgástevékenységét.
Nevelői feladat:
Mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése
Egészséges életmód kialakítása
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
Testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése
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Változatos eszközök alkalmazása
Mozgásos játékok beépítése
Nagymozgás, és finommotorika fejlesztése
Szabad levegőn való tudatos mozgásfejlesztés
Tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba
Baleset megelőzés a megfelelő környezet biztosításával, erkölcsi neveléssel
A mozgásfejlesztés tartalma
Spontán, szabad mozgás
A gyermekek belső késztetés hatására örömmel mozognak. Erre minden nap a csoportszobában és az udvaron
egyaránt lehetőséget biztosítunk a számukra. Az udvaron gyakorolhatják a természetes mozgásokat: mászások,
fogócska, bújócska, labdajátékok, sporteszközökkel való játékok.
A megismert mozgásformák többszöri ismétlése erősíti a gyermekek önbizalmát, mozdulataik céltudatosabbá
válnak, tapasztalatokat szereznek mozdulataik következményéről. A dalos- és mozgásos játékok fejlesztik a
gyermekek mozgását, alakul ritmusérzékük, különböző térformákat ismernek meg. A gyermekek mozgásigénye
különböző. Ebből fakadóan fontos, hogy mindenki számára megtaláljuk az egészséges terhelést.
Irányított mozgás
Az irányított mozgásos tevékenységen belül megkülönböztetünk napi néhány perces frissítő mozgást, és heti 12 alkalommal szervezett hosszabb időtartamú mozgást. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként
alkalmazzuk. A csoport általános fejlettségét, fejlődését mindig figyelembe vesszük a tervezés során. A
gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően gyakorolhatják a különböző mozgásformákat. Differenciált
feladatokkal minden gyermek megtalálja a képességeinek legmegfelelőbb mozgásos feladatokat.
Az irányítottmozgás tartalmát szintén a természetes mozgások és a mozgásos játékok alkotják:
járás és futásgyakorlatok (különböző irányokban és alakzatokban szerep, vagy utánzójáték formájában
kézi szerrel is),
gimnasztikai gyakorlatok (különböző testhelyzetek: állások, ülések, fekvések, kartartások, kar-, törzs-,
lábgyakorlatok kézi szerrel is),
támaszgyakorlatok (bújás, mászás, csúszás, gurulás),
dobások (magas, mély, távol),
mozgásos játékok (futó-, fogó- és versenyjátékok).
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A mozgásfejlesztés alapja a gyermekek mozgásának, testi képességeinek, mozgásigényének megismerése.
Az önkéntes, szabadon választható játék feltételeinek biztosításánál a következőkre ügyelünk: biztonságos
helyszínek, eszközök, megfelelő nagyságú tér biztosítása, egymás testi épségének óvása.
A szervezett mozgás elemei tudatosan építjük egymásra, a fokozatosság, az életkori sajátosságok és az egyéni
bánásmód elvének figyelembe vételével.
A szervezett testnevelés feltételeinek és folyamatának biztosítása során a legfontosabb feladataink:
részletekre kiterjedő alapos szervezés,
portalanítás, szellőztetés,
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érthető, szakszerű utasítások,
minimális várakozási idő,
a pozitív ráhatás elvének érvényesítése,
a gyermekek eltérő mozgásfejlettségi szintjének figyelembe vétele,
az óvodapedagógus példamutatása, az esztétikus és harmonikus mozgás kialakítása érdekében,
a játékosság hangsúlyozása, a szorongások, gátlások oldását segítségadással, bíztatással, dicsérettel,
a gyermekek helyes testtartásának kialakítása érdekében mezítlábas torna, gerinc- és lábboltozat
javító torna gyakori alkalmazása.
A fejlődés jellemzői az óvodás kor végére
A gyermekek mozgása koordinált, összehangolt legyen, az egyedi sajátosságok figyelembevételével.
Váljék igényükké a rendszeres mozgás, testedzés!
Legyenek kitartóak a mozgásos játékokban.
Tudjanak térben tájékozódni.
Tartsák be a szabályokat a különböző versenyjátékokban.

2.3.7 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE
„A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb természeti-emberitárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszonya
alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését.” (ONAP.2012. A
külső világ tevékeny megismerésére nevelés folyamata sokrétű, a gyermek minden cselekvését áthatja.
Nevelői feladat:
Rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, (öröm, hála)
Ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel
Ismerkedés a szülőföld, és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival
Megfigyelő séták, kirándulások szervezése
Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok)
Természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése
A környezet védelmére, óvására nevelés
Környezet formai, mennyiségi, téri viszonyai
Téri tájékozódás alakítása
A közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés
A gyermekek sokoldalú tapasztalatszerzését helyszíni és csoportszobai tevékenységek során biztosítjuk. Gyakori
sétával, kirándulással hozzuk őket közelebb a természethez.
Udvarunkon kertészkedünk, részt veszünk környezetünk szépítésében, alakításában. Gyakorolják az egyszerűbb
kerti munkákat, megismerik a különböző növények neveit (gyógynövények, fűszernövények, virágok),
jellemzőit, láthatják munkájuk eredményét. Elsajátítják a biztonságos eszközhasználatot, növekszik önbizalmuk,
megszeretik és óvják a természetet.
Gyűjtjük a növények terméseit és egyéb részeit, (levél, virág, mag), a különböző tevékenységek során
felhasználjuk azokat. Gyógynövényeinket megszárítjuk (menta, citromfű) és teát készítünk belőle.
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A környezet megismerése során sok lehetőség adódik a matematikai tapasztalatok szerzésére.
Összehasonlításokat végezhetünk mennyiség, forma, szín, súly, méret, stb. alapján, válogathatunk,
csoportosíthatunk. A gyermekek megismerik a térirányokat, névutókat, számlálnak, sorba rendeznek. A szabad
játék során is számtalan matematikai tapasztalatot szerezhetnek. Saját tapasztalatszerzésük útján
megismerkednek a magasság, szélesség, hosszúság, alátámasztás, színkombinációk sormintaszerűsége,
szimmetria, stb. fogalmával, jelentésével. A szabályjáték során is számtalan alkalom kínálkozik a matematikai
tapasztalatszerzésre: számlálás, párosítás, összehasonlítás, szín-és formaazonosítás, lépések logikája, rész-egész
viszonya, stb.
Fejlesztjük a gyermekek képi és nyelvi gondolkodását, szabálytudatát, rávezetjük őket az ok-okozati
összefüggésekre.
Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A 3-7 éves korosztályra a nagyfokú kíváncsiság, a környezeti hatásokra és ingerekre való nyitottság jellemző.
Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink sokoldalú érdeklődését fenntartsuk és bővítsük, fogékony és gazdag
ismeretanyaggal rendelkező gyermekeket nevelve. Mindezt az érzelmi nevelés segítségével valósítjuk meg.
Az óvodáskorú gyermek sokat kérdez, kutatja a világ dolgainak okait, összefüggéseit. Válaszaink
alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, de mindig az igazságot
tartalmazzák.
Példát állítunk a gyermekek elé a környezetünkhöz fűződő szoros kötődés, a hazaszeretet, az élet tisztelete és a
természetvédelem terén.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
A természetközelségből fakadó élmények juttassák el a gyermekeket a természettel való együttélés
harmóniájához és a hagyományok tiszteletéhez.
A külső világ megismerési folyamatában a gyermekek cselekvéseiken keresztül szerezzenek
környezetükből ismereteket.
Ismerjék, szeressék és óvják természeti és társadalmi környezetüket.
Legyenek alapvető ismereteik saját személyükről, családjukról.
Ismerjék fel a mennyiségi, téri, alaki és nagyságbeli viszonyokat, alakuljon ki ítélőképességük.

2.3.8 MUNKA JELLEGŰ TEVÉK ENYSÉGEK
A munka és munka jellegű tevékenység a személyiségfejlesztés fontos eszköze, cselekvő tapasztalatszerzés. A
környezet megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok
alakításának fontos lehetősége az óvodában dolgozók mintája, példája nyomán. A gyermek munka jellegű
tevékenysége a közösségi kapcsolatok, a kötelességteljesítés eszköze, a saját és mások elismerésére nevelés
egyik formája. A gyermek munka jellegű tevékenysége örömteli és szívesen végzett aktív tevékenység. A
gyermeki munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges a
folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése.
Cél, a munka iránti tisztelet megalapozása, az eredmény megbecsülése, a dolgozó ember szeretete.
Az önkiszolgálás


öltözködés
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testápolási teendők
étkezéssel kapcsolatos munkálatok

A közösség érdekében végzett munka



A naposi tevékenység
Csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok

Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások




a környezet rendjének biztosítása
segítés a felnőttnek, egymásnak, és a kisebbeknek
egyéb megbiztatások teljesítése

Az évszakoknak megfelelő tevékenységek




Csoportszobában
Udvaron
Óvoda környezetében

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
Óvodáskorban fokozatosan szoktatjuk a gyermekeket munkavégzésre, sok dicsérettel és bíztatással motiváljuk
őket.
Feladatunk, hogy biztosítsuk a munkához szükséges feltételeket: biztonságos eszközöket, nyugodt
munkalégkört, megfelelő időtartamot. Bemutatjuk és gyakoroltatjuk az egyes munkák mozzanatait, azok
sorrendiségét. Az egyéni bánásmód elve alapján olyan feladatokkal bízzuk meg a gyermekeket, melyek
elvégzésére önállóan, vagy kisebb segítséggel képesek. A megbízás teljesítését mindig dicsérettel jutalmazzuk.
Amire a gyermek képes, azt a tevékenységet nem végezzük el helyette, legfeljebb egy-egy mozzanatnál
segítünk. Ezzel növeljük önbizalmukat, formáljuk önállóságukat. A szülőket is erre ösztönözzük, mert
nevelőmunkánk csak azonos elvárások esetén lehet sikeres. A gyermeki munka az óvodapedagógustól tudatos,
pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való együttműködést és folyamatos konkrét, reális, vagyis saját
magához mérten fejlesztő értékelést igényel.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
A munkajellegű tevékenységek gyakorlása során alakuljon ki
kötelességtudatuk, a megkezdett tevékenység befejezésére való igényük.
Fejlődjön önbizalmuk, önértékelésük, feladattudatuk.
Alakuljon ki bennük a segítségnyújtás igénye.
Szerezzenek örömet önmaguknak, társaiknak és a felnőtteknek.

kitartásuk,

önállóságuk,

2.3.9 A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS
A tevékenységekben megvalósuló tanulás a gyermek teljes fejlesztését, személyiségét támogatja.
Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett tevkenység, amely a teljes
személyiség fejlődését tejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán
adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által
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kezdeményezett tevékenységi formákban szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. A tanulás
nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését
támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadottság élményének sokféle módon történő megélése.
Az óvodáskorú gyermeket természetes tevékenységi vágya utánzásra, cselekvésre ösztönzi.
Sok tapasztalatszerzésre van szüksége, és erre lehetőséget nyújtunk a mindennapok során.
Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése,
rendezése. Az óvodapedagógus a tevékenységekben megvalósuló tanulást támogató környezet megteremtése
során (az óvoda minden területén; csoportszoba, udvar, tornaszoba, mosdó, öltöző, folyosó) épít a gyermek
tapasztalataira, élményeire, ismereteire.
A kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye érdeklődővé teszi, így válik nyitottá, probléma iránt
érzékennyé a gyermek.
A tanulás feltétele a gyermek cselekvő aktivitása, a felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitásának
erősítése.
A tanulási folyamat során lehetőségük van a próbálkozásra, tévedésre, tévedések utáni újrakezdésre, hibák
javítására. Így válnak képessé arra, hogy a váratlan élethelyzetekkel megbirkózzanak és egyre több örömöt
leljenek az önfejlesztő tanulásban.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermek
személyiségének kibontakozását. Törekednie kell a komplexitásra, mert a gyermek a környezetet, a világot
komplex módon ismeri meg és fogadja be.
A tanulás a gyermek világképének alakulását is befolyásolja. Ebben az életkorban nyitottak az őket ért
benyomásokra minden területen. Minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek képességeit, és ez által
fejlesztjük érzékelésüket, észlelésüket, emlékezetüket, figyelmüket, képzeletüket, gondolkodásukat.
A beszéd és a kommunikáció nagyon fontos eleme a tanulási folyamatnak: beszédre ösztönző közeg kialakítása,
meghallgatás, meghallgattatásra nevelés, erkölcsi értékhordozás.
A beszédfegyelem javítása, a sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek
felkínálását minden esetben verbális megerősítés kíséri.
Nevelői feladat:
Jelenjen meg a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása.
Figyelni kell a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális
emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítására.
Elsődleges kell, hogy legyen az egyéni adottságok figyelembe vétele, az optimális terhelhetőség, és a
motiválás.
Fontos a spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése.
A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni felzárkóztatás,
fejlesztés szükséges.
Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés szükséges.
/gyakori kérdezősködés, környezet apró változásaira való felfigyelés, koncentrált figyelem, kiemelkedő
emlékezet, képzelőerő, és eredetiség/
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Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
A tudatos nevelőmunkához elengedhetetlen a gyermekek elfogadása, megszeretése és a
személyiségük megismerése.
A testi- lelki fejlődés folyamatának nyomon követését és a fejlesztési tervet a gyermekekről
egyénenként vezetett személyiségnapló tartalmazza. Ennek elemei: gyermek jellemzése óvodába
lépéskor; játéktevékenység; testi képességek, értelmi képességek, szociális képességek, verbális
képességek, vizuális képességek, fejlődési mutatói.
A gyermekeknél tapasztalt részképesség-hiányokat, lemaradásokat egyéni fejlesztés során pótoljuk.
Minden gyermeknek egyenlő esélyt biztosítunk a felzárkózásra, fejlődésre.
A tehetséggondozás nagy figyelmet és szakértelmet kívánó feladat. Ilyen esetben a szülőkkel való
együttműködés kiemelt jelentőségű.
A tanulási tevékenység során eljut a gyermek arra a szintre, hogy feladatai megoldása során kitartóvá
válik, egyre több időt tölt ezekben a tevékenységekben és örömét leli a felfedezésekben.
A fejlődés jellemzői óvodás kor végére
A gyermekek cselekvéseik közben, érzelmeiken át, szerezzenek készségeket, jártasságokat, egyéni
adottságaikhoz mérten. Ezek által fejlődjön értelmük, intelligenciájuk.
Jellemezze őket gyakori kérdezés, a környezetváltozásaira való felfigyelés, képzelőerő és eredetiség.

2.4

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉ NYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSE

A 32/2012 (X.8) EMMI rendelet I. sz. melléklete alapján óvodai nevelési programunk elkészítésénél figyelembe
vesszük a sajátos nevelési igényű gyermekek eltérő igényeit.

2.4.1 ALAPELVEK
Az óvodai nevelésünk a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek
megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az
akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.

2.4.2 NEVELÉSI CÉLJAINK
– az elvárások igazodnak a gyermekek fejlődésének üteméhez,
– fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósul meg,
– a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
– a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programja az óvoda nevelési programjának
tartalmi eleme
A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden
esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése integrált formában – az illetékes szakértői bizottság szakértői
véleményének figyelembevételével – minden esetben a gyerek szükségletei szerint történik.
A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság szakértői véleménye.
Az óvodai nevelőmunka során:
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– biztosítjuk a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az eredményeket
értékelő környezetet;
– a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának vagy egyéb pszichés fejlődési zavarának jellege,
súlyosságának mértéke határozza meg;
– terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, személyiségjegyei befolyásolják.
A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés elsősorban gyógypedagógiai kompetencia,
amely kiegészül a társszakmák együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv elkészítéséhez a gyermek
fogyatékosságának, pszichés fejlődési zavarának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező szakemberek
együttműködése szükséges.

2.4.3 SIKERKRITÉRIUM
Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, egyenlő hozzáférése a foglalkozásokhoz, önmagához mért
fejlődése tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják:
Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a sérülésspecifikus
módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a
„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, eltérő mértékéhez, az egyéni
fejlődési sajátosságokhoz.
A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai
képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal
rendelkező óvodapedagógus
egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz,
a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek fejlődésének
elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó
módszereket megválasztja,
egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres,
alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez,
együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a
pedagógiai folyamatokba

2.5

A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

Ötéves kortól /2014. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. Az óvodai nevelés célja és
feladata az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.
A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó intézmény
elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. Szükség esetén speciális szakemberek segítségének
igénybe vétele
A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet
Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el,
mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához
A testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, testi
szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség)
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A lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános szabályait, a
tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége - szándékos bevésés és figyelem - megfelelő
kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről)
A szociális képességek szintje (szociális érettség - elfogadás, együttműködés, kapcsolatteremtés, alkalmazkodó képesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési tevékenységhez szükséges
tulajdonságok megléte)

2.6

GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK

2.6.1 GYERMEKVÉDELEM
Célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését akadályozhatják,
veszélyeztethetik.
Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:
az óvodások száma összesen
ebből a veszélyeztetettek száma
hátrányos helyzetű gyermekek száma
három vagy többgyermekes családban élők száma
A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:
Családi környezet
nevelési hiányosságok
bűnöző családi helyzet
rossz lakásviszonyok
egészségügyi okok
a gyermeki személyiségben rejlő okok
anyagi okok
megromlott családi kapcsolat
Családon kívüli környezet
életvitel az utcán történik
életvitel az italboltban történik
kéregetésre kényszerítés
hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók
kábítószerezés
pszichiátriai kezelés
munkanélküliség
rendezetlen párkapcsolatok
Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele.
Egy gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő gyermekvédelmi munkáját, baleset
megelőzését. Munkáját intézményi részfeladatként végzi
Évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek
karbantartása, bővítése
Rendszeres konzultáció óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel
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Családlátogatások szervezése
Kapcsolattartás szükséges:
Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő Központ
Nevelési Tanácsadó
Szakértői Bizottság

2.6.2 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYO K ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG, A GYERM EKEK
ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak
kitéve. Ezért óvodánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő gyermekek problémáit igyekszünk
kezelni, törekszünk a veszélyeztetettségük megelőzésére, illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban
határozzuk meg:
a rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek segítésének
formái:
o kedvezményes ebéd biztosítása,
o javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására,
mentálisan sérült gyermekek esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának igénybevétele,
a gyermekek jogainak fokozott védelme,
rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel,
a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének figyelemmel kísérése.
A fenti feladatok összefogását az intézményvezető által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi, aki
folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal.

2.7

A SZÜLŐ, A GYERMEK, A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a
családdal való szoros együttműködés. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait,
az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásáit.
A kapcsolattartás célja a
partnerkapcsolatok erősítése.

folyamatos,

kétoldalú

információcsere,

tájékoztatás,

tájékozódás,

a

Az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei:
kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,
a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése,
a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes nyomon követését
szolgálja,
internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei,
honlap, faliújság,
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szülői értekezletek szervezése,
szülői közösség működésének segítése,
játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének megteremtése,
közös kulturális programok szervezése,
kirándulás katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre,
közös szentmisén való részvétel,
ünnepeinken való részvételek,
családi sportnap,
az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása.
Kapcsolat az óvodai élet során:
az intézmény fenntartójával,
a székhely intézménnyel (iskola),
az intézmény vezetőjével,
a plébánossal (Kisboldogasszony Plébánia Kevermes, Felszabadulás u. 6.),
a társintézményekkel (kistérségi, egyházmegyei, katolikus óvodákkal),
a Polgármesteri Hivatallal (Kevermes, Jókai u. 1.),
a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel,
a KPSZTI-vel (1071 Bp., Városligeti fasor 42.),
a Gyermekjóléti Szolgálattal,
a Családsegítő Központtal,
a gyermekvédelmi kapcsolattartóval,
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,
a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel,
a Karitász-csoportokkal,
az egészségügyi szervezetekkel,
az orvosi rendelővel,
a közművelődési intézményekkel
Kapcsolat az óvodai élet után:
a székhely iskolával,
a szomszédos iskolákkal.
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok
kialakításában az óvoda a kezdeményező.
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3.

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

3.1
A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,
ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
3.1.1 AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI
A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős megélésére,
érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő
világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és
egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.
„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az
oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803. kánon) Pedagógiai
tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát:
az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése
keresztény értékrend;
egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat;
intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében;
az keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása;
az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása;
az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele;
a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése;
építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére;
a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés.
Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katolikus
intézményünk egész pedagógiai működésében.
A diák személyisége 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.”5
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.
Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indokolt
legyen.
Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált
magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső
békéjét” az érvényesülésnél.
Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a
fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és
pedagógusokra egyaránt vonatkozik.
Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel.

5

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) P.78
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3.1.2

AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJA

Pedagógiai munkánk célja a következőkben foglalható össze:
A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré,
gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá,
tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak.
A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a hitéletbeli
fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát hangsúlyozza.
A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és kommunikációs
képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét fejlessze.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető
képességeket és alapkészségeket fejlesszen.
Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki
A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze.
Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját
személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja.
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók
önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást.
A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat.
Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére
gyakorolt hatását példaként állítsa.
Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat)
Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (táncház, népdalkörök,
kézműves foglalkozások, stb.).

3.1.3 AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI
A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű
formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi
6
meg, ami rajta áll.”
Ezért intézményünk feladata:
Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet
erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a
tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, iskolaújság, stb.
Fejlessze a tanulók 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 tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.

6

A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) P.45
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Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.

3.1.4 AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi
fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségéhez.
Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. Kiemelten
kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, jutalmazást, stb.
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 (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.).
A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek,
gyakorlás, stb.).
A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.).
A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, tárgyi
jutalom, táborozás, , , stb.).
A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott rendreutasítás,
osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, nevelőtestület elé
idézés, szigorú megrovás, stb.
A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőrzés,
figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.).
Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha tanulónk
minden tantárgyból megfelel az iskolánk helyi tantervében meghatározott továbbhaladás
feltételeinek.
rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal,
amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben
megfeleljen,
ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben
éléshez szükséges viselkedési és magatartási formákat,
határozott elképzelésekkel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét, sorsát illetően,

3.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK
3.2.1 A MAI TÁRSADALOM HATÁSA A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSRE
A szülők közül sokan azt állítják, hogy a gyerekeket ki kell tenni a felnőtteket érő hatásoknak, s így kell őket
felkészíteni a rájuk váró világra. Ezzel azonban siettetik érésüket, és súlyos lelki sérüléseket okozhatnak nekik. A
gyermek ugyanis még nem képes rá, hogy elviselje és feldolgozza mindazt a durvaságot, hazugságot, aljasságot,
melyet a média zúdít rá, s amely még a felnőtteket is próbára teszi.
Ugyanakkor az, hogy a gyerekek jó része csak igen későn találkozik a felelősséggel, a másokért végzett
munkával, bizonyos szempontból késlelteti az érésüket. Ezek a kétfelé húzó hatások elvezethetnek a gyermeki
személyiség torzulásához, tűrőképességük csökkenéséhez.
A személyiség fejlődését, fejlesztését nehezíti, hogy olyan világban élünk:
melyben nem érték az alázat, a megbocsátás, az elfogadás, a türelem;
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amely rákényszeríti az embereket az önzésre, a saját érdekük, előnyük hajszolására - ezt a mintát
látják mindenütt;
amelyben az a jó, az értékes ember, aki fogyaszt, aki vásárol, aki egészséges, napbarnított, jól
öltözött, aki sikeres, és ellenállhatatlan;
melyben a szeretet és az egymásra-figyelés helyett a pénz és az információ az úr, s a média a külső
talmi csillogást reklámozza és elhiteti, hogy ez a boldogság kulcsa, elhiteti, hogy a boldogság
megvásárolható;
melyben csökken az értéke az őszinte szónak, a versnek a klasszikus zenének, a csendnek,
melyben manipulálhatóvá válik az ember, mert amit sokan és sokszor mondanak, az akár igaz is
lehet(ne);
melyben nem értékek már a családi hagyomány, egy tájegység hagyománya, az ország
hagyományai,
melyben nem érték az élet.
Ahogy a növendékfát óvják a viharoktól, ugyanúgy kell óvni a gyermekeket a romboló tapasztalatoktól. Oda kell
figyelni, mit olvas, milyen filmet néz meg, kikkel barátkozik. Kellenek ésszerű korlátok (Tízparancsolat, Házirend,
napirend), amelyek gátolják, de egyben védik is őt.
Biztonságos, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a jóba és szépbe vetett bizalmat,
játékos kedvet. Mindezt az iskola csak a szülőkkel teljes összhangban tudja elérni.
A diákokat rá kell nevelni:
a rendezett, fegyelmezett életre,
hogy tetteiknek következményei vannak,
hogy uralkodjon szenvedélyein, vágyain,
az önfegyelemre,
meg kell tanítani, hogyan vezessék le helyesen indulataikat, haragjukat,
hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra irányuló tevékenységét, és
ezt tudatosan ne akadályozzák,
tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.
Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak az veszi észre a média által
reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élő Istennel. Ez a találkozás megjelöli az embert. Ehhez
segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megszerettetjük vele a csöndes szemlélődést a természetben, értékes irodalmat,
műalkotást, zeneművet adunk a kezébe.
Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." (Mt. 5,14)
Összefoglalva az elvárások a következők:
belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra
részvétel a vallásának megfelelő egyházi programokban
tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt
mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása
alapos, rendszeres és pontos munka
a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése
a Házirend felelős betartása
egészséges lelkű fiatalokat nevelni, olyan mintát adva, hogy ne legyenek meghasonlottak a kétféle
értékrend miatt.
Tanulják meg:
megőrizni identitásukat, és értékeiket.
47

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
hogy életük, egészségük is érték, életüknek transzcendens távlatai vannak.
az önhittség és az önmagukban való hit közötti különbséget.
az élet tiszteletét, a szenvedés értékét, és saját valamint a mások testének megbecsülését.
hitük okos megvédését,
véleményük bátor, de másokat nem sértő kimondását,
és azt, hogy a belső értékek megszerzéséért is meg kell dolgozni.
A személyiség - fentieken alapuló - változásait az iskola tanórákon túlmenően különböző vallási programokkal,
szakkörökkel, tanulmányi kirándulásokkal, sport, és kulturális események szervezésével biztosítja.

3.2.2 A DIÁKOKBAN KIALAKÍT ANDÓ SZEMÉLYISÉGIDEÁL
A gyermek személyiségének egészséges fejlődését az iskola és a szülői nevelés egységessége biztosítja. A
nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljon. E munka során egyes
tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat lefaragni, helyére tenni. A nevelő előtt mindig ott lebeg egy
személyiségideál, amit igyekszik mind jobban megközelíttetni diákjával a nevelés során. Természetesen ez az
ideál diákonként más és más. Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az
általános emberi értékeken túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző
értékeket is. Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell.
A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg a
legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az Őt követő szenteket, és a ma körülöttünk élő szentéletű
embereket kell állítani. Be kell mutatni, hogy a nyolc boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények
hogyan lehet életük részévé, hogyan szólhat az ő nyelvükön is.
Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú folyamat.
Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind olyan
értékekben, amelyre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a
tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig.
Kialakítandó illetve, megerősítendő személyiségjegyek:
a hitre, reményre, szeretetre nevelés,
a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit,
az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük,
józan, megfontolt ítélőképesség,
a mások felé való nyitottság, befogadóképesség,
a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében,
elfogadó segítőkész magatartás,
a szelídség,
az alázat,
a türelem,
alaposság,
a mértékletesség,
a bűnbánat, amely mentes kell legyen a kóros önmarcangolástól, és a megbocsátás,
a belső csendre, elmélyülésre való igény,
hűség Istenhez és embertársainkhoz,
felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt.
Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint saját
magam. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek az fogékony lesz a szentre, az igazra, a jóra és
a szépre.
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A mai világban sokszor pont az ellenkező tulajdonságok teszik sikeressé, korszerűvé az embert. A nevelés nagy
feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívvá tudja tenni, és a gyermekek természetes becsvágyát,
sikerre törekvését átitassa a keresztény szellemmel és a helyes irányba terelje. Nem gyökerestül kell kiirtani a
rossz irányba vivő tulajdonságokat, hanem átalakítva a jó szolgálatába kell állítani. A cél a krisztusi, azaz
keresztény ember kialakítása. Sohase feledkezzünk meg arról, hogy ültethetünk, gyomlálhatunk, de a
növekedést az Isten adja.

3.2.3 A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉST ELŐSEGÍTŐ NEVELŐI ATTITŰDÖK
A diákok hitbéli tájékozottság tekintetében nagyon sokfélék. A vallásos nevelés során az iskola "magára marad".
A szülők egy része gyermekén keresztül találkozik a keresztény szellemiséggel, ezért nem tud a nevelésben
partner lenni. A családok szétesése miatt is nagyobb felelősség hárul a pedagógusra. A szülők részéről elvárás
az is, hogy amit nem tudnak, vagy nem akarnak otthon megadni, illetve megkövetelni, azt végezze el helyettük
az iskola. A teljes család hiánya, a szeretet és a gondoskodás nélkülözése esetén a tanulóknak nagy a törődés-,
és elfogadás-igénye.
A diákok nevelése folyamatos nevelői feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel,
önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető emberekké váljanak, a
pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük.
A nevelő pedagógusnak:
nyitottnak kell lennie minden értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató
munkájába,
elengedhetetlen számára az önképzés, az olvasás, a kultúra szépségeinek megtapasztalása,
amelyek lelki-szellemi töltést ad a napi munkához,
ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt
teljes személyiségét,
hite és humánuma ad erőt munkájához.
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.
A személyre szabott nevelőmunkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet
lelkiismeretesen elvégezni.
A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Mindezt úgy kell tennie, hogy igazodjon a gyerekek jogos
igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon.
A tanár élete álljon összhangban az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért fontos, hogy minden
pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit megtartsa a diákok és a kollegák felé is.
Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon megbocsátani. Ezt a munkát a jól képzett, hívő, a gyerekeket
szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai és tettei mindig legyenek összhangban, hiszen
mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel.
Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát.
Elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés előfeltétele, hogy
számarányuk növekedjen.
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Az iskola vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok kiválasztása. A legnagyobb jó szándék
esetén is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új tanár három hónapos próbaidő kikötésével
alkalmazható, amelyet a munkáltató megelégedése esetén lehet véglegesíteni.
Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi, előre meghatározott rend szerint.
Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy ezek
tartalmasak legyenek.

3.2.4 A KULTÚRA JELENTŐSÉGE A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG FEJLŐDÉSÉBEN
"A kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét
kiműveli és kibontakoztatja az ember." (Gaudium et Spes 53.) Átfogja egész életünket, és rendezőelvünkké
válik. Szétválasztja a jót a rossztól, a helyeset a helytelentől, az igazat a hazugtól, a szépet a csúnyától, az
értékeset az értéktelentől, a hasznosat a haszontalantól. Így az erkölccsel együtt az ember életének,
gondolkodásmódjának, döntéseinek és cselekedeteinek alapja. A helyes kultúra nem egyszerűen a műveltség
kialakításából áll, mindig egy adott közösségben válik élővé, érthetővé, értékeket, életet rendező elvvé.
Fontos minden olyan kultúra megismerése, amely az ember számára értéket hordoz. Ha egy műalkotás valóban
kifejez valamit, akkor a művész Istenhez, emberhez, saját magához való viszonyát tükrözi a maga sajátos
módján. Ennek felismertetése rendkívül fontos személyiségformáló feladat.
Az iskola nevelési-oktatási intézmény, és mint ilyen a kultúra átadásának fontos helye. Az oktatás révén
megismerteti a diákokat a tudományok eredményeivel, felkészíti őket a továbbtanulásra, és a leendő
foglalkozásuk lelkiismeretes végzéséhez szükséges tudást biztosítja számukra. Az így megismert tudás felelős
felhasználását a kultúra biztosítja. Ezért az iskolában a nevelés szerepe döntő. A helyes gondolkodás, döntés és
cselekvés elsajátítása. Ennek hiányában a legnagyobb szaktudás is értéktelenné válhat. A XX. század
történelméből látható, hogy miként alakul át az erkölcsileg kontrolálatlan tudás emberpusztító erővé. Ezért
minden eszközzel arra kell törekedni, hogy a diák megtanulja felismerni és szeretni az igazat, a szépet, a jót, a
szentet, tisztelni az életet, és ezáltal elvezetni őt mindenek forrásához, Istenhez. Ennek érdekében az iskola
sokféle eszközt felhasznál a tanórákon és a tanórákon kívül.
Az iskola egyházi jellegéből fakad, hogy az egyházi kultúrát minél jobban megismerteti. Megtanítja a gyerekeket
a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük alapos tanulmányozására. Megismerteti az egyház kultúrateremtő
szerepét, és nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére
gyakorolt hatását. Mindezen közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy az elsődleges cél a diákok személyes
istenkapcsolatának kialakítása.
A XXI. században a természettudományok az emberiség kultúrájának egyetemes, földrajzi, etnikai és vallási
különbségektől független részét alkotják. Hitünk szerint a Teremtő alkotásából ismerhetjük fel. Isten a
természetet az ember otthonául szánta, hogy "őrizze és művelje", felfedezésre váró törvényeivel
gondolkodásra, fejlődésre sarkallja, formálhatóságával, alakíthatóságával munkára készteti. A természet által
számos lelki törvényszerűségre hívja fel a figyelmet. Így teszi nyilvánvalóvá, hogy a fizikai és a lelki
törvényeknek közös a gyökerük, mert közös az alkotójuk.
A magyar nyelv művelése különösen fontos. A szép beszéd és írás teszi lehetővé az árnyalt önkifejezést. A
magyar irodalom és történelem, valamint a népművészet különböző ágainak ismerete megszeretteti velük a
magyar kultúrát, elmélyíti gyökereiket, felvértez az idegen hatások minden kritika nélküli befogadása ellen.
Elengedhetetlen a határon túli magyarság kultúrájának, helyzetének megismerése is. A feladat óriási. Először
meg kell tanítani a diákokat a helyes beszédre, olvasásra, fogalmazásra, önkifejezésre. Meg kell ismertetni
ehhez irodalmunk nagyjait. Nagy hangsúlyt kell fektetni a szép beszédre. A magyar jól artikulált, lassú nyelv. Ezt
a mai rohanó világban újra kell tanulni.
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Hazánk történelme nem érthető meg a Kárpát-medence más népeinek, történelmének és kultúrájának
ismerete nélkül. A Trianoni-béke óta ugyan e nemzetek önállóak lettek, de történelmünk így is összeforr,
népeink keverednek és kultúráink hatnak egymásra.
Magyarországon ma is élnek kisebbségek, őrzik, szokásaikat, egyes vidékeken nyelvüket is. Az idegen nyelvek, a
földrajz és a világtörténelem lehetőséget teremt a más népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkozásra, és a
mienkétől eltérő kultúra helyes elfogadására és tiszteletére.
A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az egyház kultúrájában, emellett az
emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszköze is. Az iskola ezeket az értékeket
közvetíti, beépítve saját helyi kultúrájába, liturgiájába. Megtanítja felszínre hozni a mélyben szunnyadó
értékeket, és ez által az önismeretet is fejleszti.
Az iskola az osztálytermek esztétikus díszítésével olyan tanulói környezetet alakít ki, amely fejleszti a tanulók
ízlésvilágát és közvetíti a klasszikus értékeket is. Az iskola lehetőségektől függően színház, hangverseny és
múzeumlátogatásokat szervez. Az iskolai ünnepélyeken a diákok bemutatják zenei és sporttudásukat, fellépnek
szavalók, színjátszók és az énekkar. Képzőművészeti kiállításokon és pályázatokon mutatják be legszebb
alkotásaikat. Az iskola életéről a diákfaliújság és az iskolaújság, évkönyv számol be.
Kultúránknak sok manuális és mozgásos eleme van. Ezért elengedhetetlen minden tanuló számára, hogy az
alapvető kézműves fogásokat, a tánc- és a mozgáskultúrát megismerje. Erre rajz és vizuáliskultúra, technika- és
életvitel, honismeret és testnevelésórán, tánc és dráma, valamint más, órákon kívüli foglalkozásokon adódik
lehetőség.
Fontos a kulturált szórakozás elsajátítása is. A farsangi ünnepélyek és más vidám rendezvények programját
körültekintően szervezzük meg. Törekszünk a kulturált szabadidő eltöltés hagyományainak ápolása mellett az
igényes szórakozás új formáinak kialakítására

3.2.5 NEVELÉSI TERÜLETEK
ÉRTELMI NEVELÉS
Fontos feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Ennek érdekében:
korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismereteket nyújtunk – a továbbképzéseken
hallottakat alkalmazzuk, tapasztalatainkat továbbadjuk egymásnak,
az egyéni tanulási módszereket elsajátíttatjuk – a tanuló képességeinek figyelembevételével,
legyen becsülete a szorgalomnak, a tudásnak és a kitartó munkának – pozitív példaképet állítunk
(tanulmányi versenyek győzteseinek jutalmazása, dicsőségtábla, stb.).
Célunkat elértnek akkor tekintjük, ha tanulóink az alapkészség-mérés minimumának megfelelnek és
önmagához képest fejlődést mutatnak.
ÉRZELMI NEVELÉS
Szükség van ésszerű korlátokra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancsolat, Házirend). Biztonságos, szerető
légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a szépbe, jóba vetett bizalmukat, játékos kedvüket,
azt a képességet, hogy tudjanak csodálkozni.
Rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy tetteiknek következményei vannak.
Nehéz feladat rákényszeríteni gyermekeinket az önfegyelemre, de mulasztásunkkal súlyosan ártunk nekik.
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A nevelés és oktatás tudatosan megtervezett tevékenység. Ennek során ki kell művelni a fiatalok személyiségét,
vagyis szükséges, hogy átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk jutalmaként a felelősséget.
Ki kell alakítani a kötelességek és jogok egyensúlyát úgy, hogy a kötelességtudat ne billenjen át
aggályoskodásba. A jogok az emberi méltóságot biztosítsák, de úgy, hogy nagylelkűen tartsák tiszteletben
mások jogait is.
A nevelés és oktatás tárja fel az egyén és közösség egymásrautaltságát. Segítenünk kell a gyermekeket abban,
hogy elkerüljék az individualizmus és a kollektivizmus zsákutcáit, mert mindkettő a személyiségüket torzítja.
A keresztény értékrend alapvető elemeit kell felsorakoztatni előttük, és vonzóvá kell tenni, hogy minden
esetben ezt válasszák, ne a túlzottan anyagias világ kihívásait:
alázat, türelem, megbocsátás, elfogadás,
meg kell értetnünk velük, hogy az alázat nem azonos a meghunyászkodással, inkább a szolgálattal,
meg kell tapasztaltatni velük, hogy csak akkor várhatnak megbocsátást és elfogadást másoktól, ha
ők is ezt teszik,
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Mt 22,40.),
„Szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5,44.),
önzetlenség, szeretet, egymásra figyelés: rá kell vezetni őket, hogy ne a saját érdekük legyen az
első, mindig a mások javát akarják. Ha mind így cselekszünk, akkor mindenki megkapja, ami neki
jó,
„Ti keressétek elsősorban az Isten országát, a többi megadatik néktek.” (Mt 6,33),
Őszinteség: rá kell nevelni a gyermekeket az őszinteségre, bemutatva, hogy az törvényszerűen
vonzza maga után a megbocsátást és a megbékélést. Ezzel szemben a rosszat megtetőzni a
hazugság bűnével csak feszültséghez vezethet.
„megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” (Jn 8,32)
Megtanítjuk őket:
hitük okos megvédésére, véleményük bátor, de másokat nem sértő kimondására.
hogy értékelje a családi hagyományt, az iskola és az ország hagyományait.
az élet értékére, az élet tiszteletére. Az élet Isten ajándéka, nincs jogunk azt veszélyeztetni, vagy
elvenni sem testi, sem lelki értelemben.
Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van.
Rávezetjük őket, hogy mindezen belső értékek megszerzéséért is meg kell dolgozni.
Ebben a világban olyan egészséges lelkű fiatalokat kell nevelnünk, hogy ne legyenek meghasonlottak a kétféle
értékrend miatt.
Mindezekkel összhangban négy alapértéket véssünk a gyermekek szívébe: az igazság, jóság, szépség és
szentség értékét.
Az igazság a valóság teljességének birtoklása. A keresztény ismeretelmélet megbecsüli a szellemet
és az anyagot is. Elutasítja a tudomány és a hit szembeállítását.
A jóhoz igazodik az akarat, melynek alapja az igazság ismerete. Ez felszabadítja az akaratot minden
bűnös kívánság alól. A legalapvetőbb erény a remény, amely képes a legsötétebb helyzetből is
Istenhez vezetni.
A szép, az igazság és a jóság lelke szívünk tápláléka. A lélekhez szól, fejleszti, finomítja azt. A
művészet szabaddá tesz, reményt ad, ígéretet hordoz.
Isten szentsége forrása és mintája minden teremtménynek. Ezt a szentséget az ünneplésben, a
liturgiában tapasztaljuk meg. A szentség létezésünk alapja, amit tisztelni, szeretni kell.
Szeretnénk, ha a megfogalmazott célok, feladatok nemcsak az iskola, hanem a család és a plébánia színterén is
érvényre jutnának. Ennek érdekében erősítjük kapcsolatainkat a szülőkkel és az Egyházközség tagjaival.
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Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent megfogalmazottakat.
HITÉLETI NEVELÉS
Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus értékrend
közvetítésére törekszünk.
Hitéleti nevelésünk színterei:
A tanulók, illetve a dolgozók az éves munkatervben meghatározottak szerint közös imákon, szentmiséken,
rendezvényeken vesznek részt.
Az intézmény szellemiségéből adódóan a tanulók, dolgozók viselkedésének, megjelenésének, minden
megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie.
Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható.
Állandó hitéleti programok
A magyar, illetve az intézmény névadó szentjéről, Mária ünnepekről, egyházi ünnepekről közös
szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján:
Az iskolamisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra.
A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)
A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
Adventi hetek (december)
agapé
karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség
közös karácsonyi ünnepség
Nagyböjti hetek
nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség
Keresztút járás
Orsolya napok (vetélkedők, versenyek, játékok)
Időszakos hitéleti programok pl.:
Atyák meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra
Az iskola védőszentjével kapcsolatos programok az osztályfőnök, hittanár szervezésében
Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban
ERKÖLCSI NEVELÉS
Erkölcsi elvárások a tanároktól
„A nevelők munkája valódi, korszerű és szükséges apostoli tevékenység, egyúttal pedig a társadalom igazi
szolgálata.” (G.E.8.)
Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat
szerető emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katolikus iskola sajátos jellegének
biztosítéka nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik.
Éppen ezért pedagógusaink szakmai és lelki továbbképzéseken vesznek részt:
Évi két nevelési értekezleten – esetenként bemutató órával – valamely nevelési vagy oktatási terület
lehetőségeit megbeszéljük.
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Tanáraink élete összhangban kell, hogy álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Családi háttere
harmonikus kell, hogy legyen. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban legyenek, hiszen mindennél
nagyobb veszélyt jelent a gyermekek számára a hamis tanúságtétel.
Pedagógusainktól elvárjuk a hagyománytiszteletet és a megalapozott jövőkép ismeretét. Hivatásunk az, hogy
évezredek kincseit adjuk tovább egy új generációnak.
Iskolánkban a tanári kar egészének kötelessége, hogy a pedagógusok:
pontosan ott legyenek az osztályban, megakadályozzák, megelőzzék a rendetlenséget,
óráikra jól felkészülve lépjenek az osztályba, ezzel megelőzik a tanulmányi és fegyelmezési
nehézségeket,
csak akkor büntessenek, ha feltétlenül szükséges, inkább figyelmeztessék növendékeiket, lássák el
őket jó tanáccsal,
szorgalmazzák a füzetek rendezettségét, az iskolai felszerelés és a benyújtandó dolgozatok
tisztaságát,
adminisztrációjuk naprakész legyen, hogy mindennap bárkinek bemutathassák, aki azt
megtekinteni kívánja,
egyházi és állami ünnep közeledtével mondjanak néhány szót, ha lehet, életpéldával.
Tanárainkat alapvetően a vidámság, játékosság kell, hogy jellemezze, hiszen a gyerekek több időt töltenek az
iskolában – főleg az alsó tagozatosok –, mint szüleik a munkahelyen.
Lényeges, hogy a tanárok el tudják fogadni a gyerekeket olyannak, amilyenek. Tiszteljék és szeressék
mindegyikük egyéniségét. Ne akarjanak – a könnyebbség kedvéért – egyforma gyermekeket nevelni.
Új pedagógus felvételénél mérlegelni kell, hogy milyen feladatot bízunk rá. Ennek ismeretében kell eldönteni,
hogy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből melyiket milyen súllyal vesszük
figyelembe.
Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat.
Erkölcsi elvárások a tanulóktól
Az iskola tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek iskolánkba. Az
egységes erkölcsi elvárások segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola
tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló nevelését, és ezt tudatosan ne akadályozzák.
Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.
Tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,14)
Gyerekeink vegyenek részt az egyházi programjainkon (ünnepi szentmisék, vasárnapi misék,
osztálymisék, közös imák, adventi és nagyböjti lelki napok, stb.), segítjük őket hitük
kibontakoztatásában, a liturgikus és szentségi élet gyakorlásában.
Rávezetjük őket a helyes imádságra tanítás előtti és utáni közös imával.
Gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás módjára: farsang,
családi nap.
Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, sőt társaikkal is.
Megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott feladatok
lelkiismeretes elvégzését.
Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének és
tisztaságának megőrzését.
Megköveteljük gyerekeinktől az öltözködés, a megjelenés gondozottságát, az alkalomhoz illő
ruházat kiválasztását.
Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik mindennapjaikat.
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Erkölcsi elvárások a szülőktől
„Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazolja. Az iskola igazán egyházi szelleme
csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen a keresztény hit is egy közösség ölén
születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.)
Az iskolamiséken kötelező a tanulói részvétel. Ennek számontartása az osztályfőnök illetve a hitoktató feladata.
Számítunk a szülők támogatására is.
A szentségfelvétel helyét szabadon választhatják meg a szülők.
Azok a családok, amelyek nem tartoznak a plébániához, különös odafigyelést igényelnek, hogy lelkiismereti
kötelességgé váljék a szentmisére járás. Hangsúlyozni szükséges, hogy ne elküldjék a gyerekeket, hanem
közösen ünnepeljék a vasárnapot.
Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, tegyenek az iskola
ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák lehetőségeik szerint.
Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel – tanár, osztályfőnök, igazgató vagy plébános – beszéljék
meg.
Az iskola a szülőkkel mindjobban igyekszik megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. Ezt a szülőkkel való
folyamatos kapcsolattartással igyekszünk elérni. Ennek formái: a szülői értekezletek évente kétszer, a
fogadóórák, illetve szükség szerint, a neveléssel kapcsolatos különböző előadások.
Az iskola elvárja, hogy a szülők tartsák tiszteletben az iskolai – számukra is nyitott – ünnepségek méltóságát.
Az iskola elvárja, hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben és tudásban,
ezzel is példát mutatva gyermekeiknek.
HON- ÉS NÉPISMERET
Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal megismertetjük szűkebb
környezetüket, a Dél-Alföldet, majd Budapestet és Magyarország tájait is. Komplex módon alakítjuk az
osztályközösségeket, nevelünk haza- és természetszeretetre, a turisztika és sport révén elősegítjük
gyermekeink testi, lelki fejlődését.
Ennek színterei:
múzeumlátogatás
tanulmányi kirándulás
táborozások
egyéb szabadidős tevékenységek
Ezen programok nem kötelező jellegűek. Lebonyolításukat alapítványi, szülői hozzájárulásokból, pályázatokból
finanszírozzuk.
Múzeum- és emlékhely látogatás
Sokoldalú nevelésünk fontos részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátogatások és helytörténeti
kirándulások.
A felső tagozatosok minden évben eljutnak az alábbi helyek valamelyikére:
Hadtörténeti Múzeum, Aquincum, Közlekedési Múzeum, Sashegy / Pilis Nemzeti Park –
természetvédelmi terület Iparművészeti Múzeum Planetárium, Szépművészeti Múzeum,
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A tanulók a tárlatok megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzos-írásos beszámolóval, kézműves
foglalkozással, történelmi játékokkal fejlesztik képességeiket.
Tanulmányi kirándulás
Az éves munkatervben meghatározott időpontban az osztályok tanulmányi kiránduláson vesznek részt. Ezen
programok szoros összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel.
Alsó tagozaton cél a szűkebb környezetünk megismerése, ezért egy napos kirándulást szervezünk. A
leggyakrabban választott helyszínek:
Körös-vidék (Békéscsaba: Munkácsy Múzeum, Gyula: Erkel Múzeum, vár, Várszínház, Szarvas:
arborétum, Tessedik Múzeum, Szlovák-tájház)
Csongrád (Szeged: Móra Múzeum, Kiskundorozsma: szélmalom, Pusztaszer: Feszty-körkép,
honfoglalási emlékmű, Makó: József Attila Múzeum)
Hajdúság, Hortobágy (Debrecen: Református Nagytemplom, Déry Múzeum, Nagyerdő, állat- és
botanikus-kert, Hortobágy Nemzeti Park,)
Felső tagozaton célunk hazánk és a határon túli magyarlakta területek megismerése, egy- vagy többnapos
osztálykirándulás keretében.
Észak-nyugat Magyarország, Dunántúl
Szigetköz (Győr: Székesegyház, Hédervári-kápolna, Szent László hermája, Xantus János Múzeum,
Pannonhalma: Bencés apátság , Szigetköz: Hédervár-kastély, Lipót termálfürdő, ártéri erdő,
Mosonmagyaróvár: Hanság Múzeum)
Fertő-Hanság (Fertőd: Eszterházy-kastély, Fertőrákos: kőfejtő, Sopron: Liszt Múzeum, Fabriciusház, Tűztorony, Storno-gyűjtemény, Fertő-tó)
Alpokalja (Kőszegi-vár, Nagycenk: Széchenyi-kastély, Velem: Szent Vid kápolna; Írottkő,
Szombathely: Székesegyház, Ferences templom, kámoni arborétum, Savaria Múzeum, Ják: románkori templom, Sárvár: Nádasdy-vár)
Velencei-tó (Székesfehérvár: Székesegyház, Anna-kápolna, Szent István Múzeum, Csók István
Múzeum, Budenz-ház, Gánt: bauxitbánya, Csókakő: vár, Velencei-tó: agárdi madárvárta, Pákozd:
református templom, Nadap: geológiai alappont, ingókő)
Bakony (Veszprém: Székesegyház, állatkert, vár, Nagyvázsony: Kinizsi-vár, Posta Múzeum, Sümeg:
vár, Zirc: Apátság)
Balatonfelvidék (Tihany: Apátság, Tapolcai-medence tanúhegyei, Szigligeti-vár, Keszthely:
Festetich-kastély; Kis-balatoni-tározó)
Őrség (Őriszentpéter; Pityer-szer, Velemér, Zalaegerszeg: Göcsej-falumúzeum, Olajipari Múzeum,
Dél-nyugat Magyarország, Hetés)
Mecsek (Pécs: Székesegyház, Barbakán, Belvárosi plébánia templom (Gázi Kászim dzsámija),
Jakováli Hasszán dzsámija, Vasarely-kiállítás, Zsolnay-kiállítás, Csontváry-kiállítás, Ókeresztény
Sírkamrák, Katakombák, Pécsvárad: Bencés apátság, vár, Siklós; Szigetvár; Harkány, Abaliget:
Cseppkőbarlang; Orfűi-tó)
Zselic (Kaposvár: Dorottya-ház, Plébánia templom; Rippl-Rónai Múzeum; Baláta-tó, Duna-Dráva
Nemzeti Park, Gemenci vadrezervátum, Ormánság, barcsi ősborókás, Szekszárd: Béri Balogh Ádám
Múzeum, Auguszt-ház; Ozorai-vár)
Észak-kelet Magyarország
Nógrádi-medence (Balassagyarmat: Palóc-múzeum, görög-keleti templom, Szécsény: vár,
Ipolytarnóc: ősmaradvány lelőhely, Drégely-vára, Hollókő: vár és falumúzeum, Nógrád-vára)
Mátra (Gyöngyös: Orczy-kastély (Mátra Múzeum), Parád: Palóc-ház Múzeum, Kocsi Múzeum,
vadaskert, gyógyfürdő, Parádsasvár: Üveggyár, Sirok: vár, Kékestető, Bagolyirtás)
Bükk (Eger: Bazilika, vár, minaret, Egerszalók: mésztufa-fürdő, Bélapátfalva: Cisztercita apátság,
Szilvásvárad: Szalajka-völgy, Herman Ottó Múzeum, Istállóskői-barlang)
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Miskolc környéke és az Aggteleki-karszt (Lillafüred: Herman Ottó Emlékház, István-barlang,
Diósgyőri-vár, Miskolctapolca: barlangfürdő, Ómassa: Őskohó, Baradla-barlang)
Zemplén (Sárospatak: Rákóczi-vár, Református Kollégium, Hollóháza: Porcelán Múzeum, Füzér-,
Regéc-, Boldogkő-vára, Vizsoly: Károly-biblia, Széphalom: Kazinczy-múzeum, Gönc: Huszita-házak)
Szatmár-Beregi-síkság (Bátorliget: ősláp, Csaroda: református templom, tőzegmohaláp,
Fehérgyarmat: strand, Máriapócs: Görög-katolikus kegytemplom, Nyírbátor: Báthory Múzeum,
református templom, Túristvándi: vízimalom, Nyíregyháza: Néprajzi Múzeum, strand)
Hajdúság, Hortobágy (Debrecen: Református Nagytemplom, Déry Múzeum, Nagyerdő, állat- és
botanikus-kert, Hortobágy Nemzeti Park, Hajdúszoboszló: gyógyfürdő, Hajdúdorog: Görögkatolikus templom, Tisza-tó)
Dél-kelet Magyarország
Duna-Tisza-köze (Kecskemét: Szent Miklós templom, Cifra-palota, Katona József Emlékmúzeum,
Kalocsa: Székesegyház, Apajpuszta: ménes, Bugac: ősborókás, Fülöpszállás: futóhomok, Kiskőrös:
Petőfi Múzeum, Kiskunhalas: Csipkemúzeum, Kiskunmajsa: 56-os emlékmúzeum, emlékhely)
Határon túli magyar területek
Erdély
Délvidék
Kárpátalja
Burgerland
Felvidék
Táborozás
Táboraink testi és szellemi kikapcsolódást nyújtanak gyermekeink számára, a megszokott környezetükből
kiszakítva megpihennek. A magyar táj megismerése természetes módon kelti fel érdeklődésüket. A szülőföld
kézzel fogható megismerése erősíti hazaszeretetüket, magyarságtudatukat.
Az érdeklődésnek és a lehetőségeknek megfelelően többféle program szervezhető:
a vándortábor
a kerékpáros tábor
a sporttábor
a természettudományos tábor
a hittantábor
a kézműves tábor
a nyelvi tábor
A táborok programját az iskola lelkiségének megfelelően alakítjuk.
Egyéb szabadidős tevékenységek
Az osztályfőnökök rendszeresen szerveznek osztályprogramokat (múzeumlátogatás, kirándulás).
Szabadidős programjainkat nagyon kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük megjelenik.
A hon- és népismereti céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt vesz a programokon, ezzel
megismerve hazánkat.
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
Feladatunk az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód
iránti igény kialakítása. Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a tanulóink életkorának megfelelő testmozgást.
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A testnevelésben és sporttevékenységben az iskola célja a harmonikus fejlesztés és a test feletti uralom
képességének kimunkálása és nem csak az, hogy a versenysportra szocializálja a tanulókat. E célokat elsősorban
a tanórai munka eredményeként kívánjuk elérni.
Rávezetjük tanulóinkat a testi-, lelki egészség megőrzésére rendszeres testedzéssel, felvilágosítjuk őket az
egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek veszélyeiről, a felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a
betegségek és balesetek megelőzéséről és a tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról.
Ennek érdekében külső előadót is hívunk, akinek a gyermekek kérdéseket tehetnek fel a káros szenvedélyek
veszélyeiről – alkohol, drog, dohányzás témakörben, egészségügyi felvilágosítás témakörben.
Lelki táplálékot kapnak a közös imák, az iskolai szentmiséken, a rendszeres gyónási lehetőséggel, az adventi és
nagyböjti időszakban szervezett lelki napokkal.
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóik-a testileg, lelkileg egészséges életmódot élnek.

3.2.6 TANULÁSI TERÜLETEK
TANÍTÁSI ÓRÁK
A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a szükséges
ismeretekkel.
Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük alapos
tanulmányozására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek, tudósok hithez,
egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt hatását. Mindezzel elsődleges
célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának kialakítása.
A hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit ébresztése, a diákok
személyes Istenkapcsolatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a gyerekek életkorára, eddigi vallási
tapasztalataira.
Kompetencia alapú oktatás
Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési környezetet, a
differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv követelményszintjéhez.
Módszerei:
változatos tanulásszervezési megoldások
tanulóközpontú differenciálás
játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet
tevékeny tanulói magatartás kialakítása
személyreszabott tanulási stratégiák
fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás
folyamatos visszajelzés, értékelés
Tanulásszervezési formák
csoportmunka
differenciált csoportmunka
páros munka
egyéni foglalkoztatás
projektmódszer
Szervezeti keretek:
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osztálykeret
osztályon belüli csoportbontás
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények
kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során.
A magyar nyelv és irodalom művelése különösen fontos. Magyarságunk gyökerei nagyon mélyek, nyelvünk sok
változáson ment keresztül, kultúránkat sok hatás érte. Ezek együttes hatásából fejlődött ki magyarságunk.
Feltárásuk, átadásuk iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik. Hitünket is csak magyarként tudjuk megélni.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, gondolatok,
érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban. Az idegen nyelvi
kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése.
Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más népekkel, nyelvvel,
kultúrával való találkozásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a különböző értékek, és a mienktől eltérő
kultúra helyes elfogadását, tiszteletét.
Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós politikája egyaránt szükségessé teszi az élő idegen
nyelvek magas szintű tudását.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége. A
matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását,
használatát, a matematikai modellek alkalmazását.
Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia feladata, hogy magyarázatot adjon a természetben, az ember és a
természeti világ közt lezajló kölcsönhatásra.
A természettudományok feladata, hogy láttassák a keresztény hit szerinti világot, bemutassák a természet
szépségét, az ember felelősségét, a tudósok emberi nagyságát, a technikai fejlődés eredményeit. Isten ránk
bízta a teremtett világot, hogy műveljük, éljünk vele.
A természettudományok és a hit viszonyát összegezve megállapítjuk, hogy nincs köztük összeférhetetlenség. A
tudomány és a hit más-más létsíkon mozog.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ
felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és
hálózati együttműködés az interneten keresztül.
Tanulóink 5. osztálytól informatikát tanulnak. A mai világban a tudományok és a technika fejlődése szükségessé
teszi, hogy otthonosan mozogjanak a számítógépek világában. Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket az
elgépiesedés veszélyeire.
A hatékony, önálló tanulás
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A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni
egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Felismeri
szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti
a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában
használja, otthon, a munkában, az oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia
elengedhetetlen eleme.
Szociális és állampolgári kompetencia
A szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Lefedik a
magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és
szakmai életben, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé
teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását
felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.
Alapvetően fontos a keresztény történelemszemlélet kialakítása.
Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az évszázadok gazdag
örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hogy az emlékezés páratlan szerepet tölt be értékeink
megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája nem érthető meg a Kárpát-medence más
népei történelmének, illetve a világtörténelem és kultúra ismerete nélkül.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, hogy megismerje
tágabb környezetét, képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására, valamint, hogy célkitűzései
érdekében terveket készítsen és hajtson végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és
képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során szükség van.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerést, illetve
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését., különösen az irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a
bábjáték és a vizuális művészeteket segítségével.
A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet tölt be az egyház kultúrájában. Az emberi
lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei. Az iskola feladata, hogy ezeket az értékeket
a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába.
Ennek egyik elősegítője az osztályok, folyosók ízléses díszítése is.
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK
Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve
időszakos foglalkozások működnek:
hitéleti programok
délutáni csoportfoglalkozások
tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar
versenyek, vetélkedők, bemutatók
környezeti nevelés, kirándulások
múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
művészeti csoportok
sportfoglalkozások
házi bajnokságok
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kulturális és sportrendezvények
diáknapok
ünnepélyek, megemlékezések
hagyományápolás
iskolagyűlések, hulladékgyűjtés,
könyvtári foglalkozás
egyéb rendezvények
Az egyéb foglalkozások során különös figyelmet fordítunk tanulónk személyiségének egészséges fejlődésére,
tehetségük kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére. A sportfoglalkozások, kirándulások
lehetőséget biztosítanak a test és a lélek harmóniájának kialakítására, megőrzésére.
A különböző (kistérségi, egyházmegyei, országos) versenyeken elért sikerek jó hatással vannak tanulóink
közérzetére, ez is elősegíti a közösségi érzés kialakulását. A rendszeres munkával kovácsolt sikereket,
eredményeket, azok személyiségformáló hatásait pedagógiai munkánk során sokszorosan kiaknázzuk.

3.3

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

3.3.1 TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
A teljes körű egészségfejlesztés célja
A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a
teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben.
Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – az egészségi állapot
erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, a szabadidő aktív eltöltése, a
mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, az egészséges és biztonságos
környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság
megvalósítása.
Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást
szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és
felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések
fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben
alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek
beépülnek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe.
Ezek közé tartoznak az alábbiak:
önmagunk ismerete,
egészségi állapotunk ismerete,
a mozgás fontossága.
A feladat jellege közös problémakezelést és egységes viszonyulást igényel a résztvevők között:
intézményvezető vagy megbízottja,
pedagógusok,
iskolaorvos, védőnő,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
napközis és tanulószobai csoportok vezetői.
Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló egészséghez,
biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen:
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az egészséges táplálkozás,
a mindennapos testnevelés, testmozgás,
a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető
szerek fogyasztásának megelőzése,
a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
a személyi higiéné.
Az intézményben folyó teljes körű egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek, tanulók biológiai,
társadalmi, életkori sajátosságait, beillesztjük az intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba.
A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő tevékenységek
Kiemelt feladatok
tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat,
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és az egyéb foglalkozások keretében –
foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel.
A teljes körű egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának feladata.
A teljes körű egészségfejlesztés elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a mindennapos testedzés,
környezetismeret, természetismeret, biológia, osztályfőnöki órákon feldolgozott ismeretek,
egyéb foglalkozások, táborok, kirándulások,
az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele a tanulók
egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez.
A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok
Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt szabályok
betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
Intézményünk közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és
megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
Ha az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni,
vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és
ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem, területen működő szervezetet, hatóságot, amely
javaslatot tesz további intézkedésekre.
A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időintervallumban kerül sor.
Büfé üzemeltetésére intézményünkben nincs lehetőség.

3.3.2

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia- és
testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az ifjúsági védőnő látja el.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:

62

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű
megelőzésére, kezelésére,
életkornak megfelelő ismeretek közvetítése,
első-segélynyújtás gyakorlati alkalmazása,
a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése,
a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok – egészséget,
testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
tanórán
o biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika órán
tanórán kívül
o szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében
önálló ismeretszerzéssel
o házi feladat, gyűjtőmunka
Módszerei, eszközei:
előadás, projekt, gyakorlat, kutatómunka, IKT eszközök használata
Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai a felmenő
rendszerű elsősegélynyújtó versenyek megszervezésében, a versenyekre való utazás lebonyolításában és
diákjaink társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a közösségi munkát.

3.4

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 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 közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi
munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával.
A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés területei:
Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák
Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: iskolaotthon/egész napos iskola, tanulószoba, szakkörök,
lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások
Diák önkormányzati munka

3.4.1

A TANÍTÁSI ÓRÁN MEGVALÓSÍTHATÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATOK
Törekedni kell a tanulás támogatására kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a
munkaerkölcs erősítésével.
Segíteni a tanulók kezdeményezéseit, a közvetlen tapasztalatszerzést.
A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések bemutatásával,
bírálat, önbírálat segítségével),
A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése.
Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, kísérlet, verseny)
az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése.
Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel és nevelési
eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja.
Hon- és népismereti tudás közvetítése:
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-

-

A tanulók ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti
kultúrán nagy múltú értékeit. (kiemelkedő magyar és „szülőföldi” államférfiak, tudósok,
feltalálók, művészek, írók, költők tevékenységét –, Apor Vilmos, Simonyi Imre, Czuczor
Gergely, Jedlik Ányos, Jáki Szaniszló,).
Legyenek jól tájékozottak a haza (és szűkebb hazájuk) földrajzában, irodalmában,
történelmében, mindennapi életében.
Ismerjék a legfontosabb városi, falusi hagyományokat (kántálás, passió, böjt,
locsolkodás).
A tanulók legyenek nyitottak a más népek, népcsoportok értékeinek, eredményeinek
megismerésére, megbecsülésére.
A hon-és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és
társadalmi környezettel, alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti
önismeretet, a hazaszeretetet; - késztessen a fentiekért végzett egyéni és közösségi
tevékenységre.

3.4.2 ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK
A tanév jeles napjai
Az intézmény hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi életbe beépülő
hagyományaink:
A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum)
Napi ima: tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak.
Iskolamiséken a növendékek végzik a szolgálatokat: ministrálnak, olvassák az olvasmányt,
szentleckét, könyörgéseket.
Egyházi kiadású könyvekkel bővítjük az iskola könyvtárát.
A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk
hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtudatunk
kialakításában jelentős szerepet játszanak.
A tanév jeles napjai:
Orsolya napok (vetélkedők, játékok)
Orsolya bál (jótékonysági est)
Adventi hetek (december)
Az adventi gyertyagyújtások
Karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség
Közös Karácsonyi Ünnepség
Farsang
Nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség
Közös keresztút a templomban
Anyák napja
Suliparádé
Ballagás
Egyházi ünnepek, amelyeket minden évben közös szentmisével ünneplünk:
szept.

Veni Sancte

okt.. 21. Szent Orsolya ünnepe
jún.

Te Deum

A magyar szentekről, Mária ünnepekről, egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg, az éves
munkaterv alapján:
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szept. 8. Kisboldogasszony
szept. 22. Szent Gellért
okt. 8.

Magyarok Nagyasszonya

nov. 5.

Szent Imre

dec.

Adventi gyertyagyújtás

dec. 6.

Szent Miklós

dec. 8.

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

jan.

Vízkereszt - teremszentelés

febr. 2.

Gyertyaszentelő Boldogasszony

febr.

Hamvazószerda

márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
Az éves munkatervben meghatározott keretek között (vetélkedő, bemutató, előadás stb.) emlékezünk meg
az alábbi ünnepekről:
okt. 1.

Zenei világnap

jan. 22.

A magyar kultúra napja

ápr. 11.

A költészet napja

Állami ünnepek, amelyekről osztálykereteken belül emlékezünk meg:
okt. 6.

Aradi vértanúk

febr. 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja
ápr. 16.

A holokauszt áldozatainak emléknapja

jún.4.

A nemzeti összetartozás napja

Állami ünnepek, amelyekről iskolai ünnepélyeken emlékezünk meg:
okt. 23.

1956-os forradalom és szabadságharc

márc. 15. 1848-as forradalom és szabadságharc

3.4.3

A DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAI

A diákönkormányzatok a tanulók irányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a pedagógus
irányítóval (vagy pedagógus közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját
ügyeiket.
A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos tevékenységéhez
viszont szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő
szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra.
Feladat:
olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni
érdekeket, azokkal összhangban vannak,
a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő
tevékenységek fejlesztése,
a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése,
olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a közösség
tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség,
a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése,
a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése,
olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, értékeli más
közösségektől megkülönböztető tulajdonságait.
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A tanulóközösség megbízása alapján a jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az egyetértési,
javaslattételi és véleményezési jogokat.
Az iskolai hagyományok szellemében a diákönkormányzat feladatai közé tartozik:
a diáknap programjainak megszervezése és lebonyolítása
javaslatok előterjesztése az Orsolya-napok programjaira vonatkozóan
segítő részvétel a „Suliparádé” című rendezvényen.
A diákönkormányzat közreműködik az iskolai kirándulások megszervezésében, a nyári tábor programjainak
összeállításában.

3.4.4

AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATAI:

Iskolánk tanulói saját osztályközösségük mellett az iskola egészének, mint nagyközösségnek is tagjai. Fontosnak
tartjuk az együvé tartozás érzésének erősítését.
A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését.
Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére.
Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a különböző
játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a közösséghez való
tartozás érzését.
A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.)
járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez.
A séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti felelősséget.
A mindennapokban az iskolaközösség erősítésének eszközei az iskolán belül meghirdetett pályázatok, a
különböző korcsoportok összefogását igénylő versenyek, az iskola egészét megmozgató versenyek,
vetélkedések, sportrendezvények, házibajnokságok.

3.5
A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
o

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

o

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

o

kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

3.5.1 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSA
Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő 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.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg,
segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést.
Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez.
Ügyelünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. Ennek érvényesítése érdekében a
tartalmak kijelölésekor egyes területeket módosítunk, elhagyunk vagy egyszerűsítünk.
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A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) neveljük,
oktatjuk.
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 szükséges.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az idegrendszer különféle
eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével, funkciózavarával függ össze.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb érzékszervi,
motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan) neveljük,
oktatjuk.
A sajátos nevelésű tanulók felvételének elbírálása minden esetben egyénre szabott, függ a fogyatékosság
súlyosságától.

3.5.2 BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI
TEVÉKENYSÉG
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.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkoztatásra
jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás
keretében valósítható meg.
A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. Másodlagosan alakulhatnak ki a
viselkedési zavarok.
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
Mind a tanulási-, mind a viselkedési zavarok feltárásához diagnosztizáló eljárások szükségesek.
Megismerési eljárások
Családi háttér megismerése (családlátogatás)
Pedagógiai szakvélemény
Szülői jellemzés
A pedagógus megfigyelései

3.5.3 A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik:
az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, egyéni foglalkozás;
korrepetálás,
felzárkóztató órák – napközi otthonos foglalkozás keretében;
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szoros kapcsolat az óvodával, a nevelési tanácsadóval és a Tanulási Képességeket Vizsgáló
Szakértői Bizottsággal;
ingergazdag környezet kialakítása;
a gyermek személyiségének átgondolt és reális megítélése;
a tanuló testi-lelki állapotának minél teljesebb felmérése;
ok-okozati összefüggések feltárása;
negatív környezeti hatások kiszűrése;
a részképesség-kiesések lehetőség szerinti korrigálása;
a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;
családlátogatások;
a szülők, a családok nevelési gondjainak segítése;
a továbbtanulás irányítása, segítése.

3.5.4 A TEHETSÉG ÉS A KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ TÉNYEZŐK
Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti általános vagy
speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős
motiváció, elkötelezettség.
A tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakoztatásához biztosítjuk kreativitásuk fejlesztését szolgáló
szervezeti formákat.
Fontos, hogy minél előbb felismerjük az átlagosnál tehetségesebb gyerekeinket, speciális fejlesztésüket minél
hamarabb kezdjük el.
A fejlesztés lehetőségei tanórán, a tanórán kívüli és az önálló munkában:
kiscsoportos és egyéni foglalkozások,
differenciálás, csoportbontás,
kooperatív és projektmódszer,
versenyek,
iskolai könyvtár és az iskola egyéb lehetőségeinek, eszközeinek önálló, csoportos használata
IKT eszközök használatának támogatása
Motiválás, személyes beszélgetés, ösztönzés, jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása
Tehetséges gyermekeink közül a legjobbaknak bizonyítási lehetőséget adunk az egyházi, kistérségi, megyei és
országos tanulmányi- és sport versenyeken történő indulással.
A tehetségnevelés folyamata
A tehetséges tanulók
felismerése
kiválasztása
fejlesztése
versenyeken megmérettetése
Ennek érdekében
szabályozzuk
o

a tehetséggondozás módját,

o

az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit
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kialakítjuk a tehetséggondozás tartalmát, feltételeit
o

az iskola megteremti a szervezeti formákat (szakkörök),

o

a fenntartó biztosítja a feltételeket (óraszám, pénzügyi háttér)

A tehetséggondozás személyi feltételei
A tehetségnevelési programok megvalósíthatóságához elengedhetetlenül szükséges az elkötelezett és a
témában jól képzett pedagógusok megléte, akik személyiségükben alkalmasak és képesek a tehetséges
tanítványaikkal való foglalkozások vezetésére, önálló programok megvalósítására.
Tevékenységi formák
Iskolánkban a tehetséggondozás a következő szervezeti formák segítik:
tanítási órák
hitéleti programok
délutáni csoportfoglalkozások
tehetségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, énekkar
versenyek, vetélkedők, bemutatók
múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
művészeti csoportok
sportfoglalkozások, házi bajnokságok
kulturális és sportrendezvények
ünnepélyek, megemlékezések
iskolaújság
könyvtári foglalkozás
egyéb rendezvények
Ezen tevékenységi formák során szerzett ismeretek tanulóink tehetséggondozása mellett elősegítik a
továbbtanulásra való felkészülésüket is.
A foglalkozásokat úgy tervezzük, hogy a tanuló maximális terhelhetőségét ne haladja meg az általa választott
órák száma.

3.5.5

A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG

Az intézményben folyó pedagógiai munka egyik legfontosabb alapelve a negatív diszkrimináció kiküszöbölése,
azaz egyetlen tanulót sem érhet hátrányos megkülönböztetés családi hátteréből és szociális körülményeiből
eredően. Az intézménynek saját eszközeivel kell ellensúlyoznia a szociális háttérből fakadó hátrányokat,
biztosítani kell minden tanuló számára képességeinek és tehetségének kibontakoztatását és a tanuláshoz
elengedhetetlen anyagi és tárgyi feltételeket és a szabadidő hasznos eltöltését.
Kiemelt figyelemmel kell kísérni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai munkáját,
megfelelő segítséget kell nyújtani számukra ismereteik elsajátításában és egyéni ütemű fejlődésükben,
amelynek következtében csökkenthető a lemorzsolódás mértéke.
Feladatok
A HH-s és HHH-s helyzetű gyermekek kiszűrése az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős
segítségével.
Szükség esetén családlátogatáson tájékozódni kell a gyermekek/tanulók körülményeiről. - A
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók felmérése
69

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
Az intézményben lévő hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről/tanulókról
nyilvántartás készül
A gyermekek/tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodó pedagógiai módszerek alkalmazása tanórán és
tanórán kívüli foglalkozások formájában
Minden hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítjuk az iskolaotthonos/egész napos iskolai és
tanulószobai foglalkozás lehetőségét, amelynek keretében biztosítjuk egyrészt a gyermek napközbeni
ellátását, másrészt a tanulók felkészítését a másnapi tanítási órákra.
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók fokozottabb bevonása a tanórán kívül felzárkóztató és
tehetséggondozó foglalkozásokba
A pályaválasztást elősegítő pályázati lehetőségek kihasználása
Indokolt esetben a Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Szakértői Bizottság, Gyámhatóság,
Önkormányzat, Rendőrség segítségét kell kérni, és velük kapcsolatot kell tartani.
Tankönyv és taneszköz biztosítása tartós tankönyvek vásárlásával és kölcsönzésével a szociálisan
hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
Rászorultságnak megfelelő étkezési támogatás biztosítása.
Szülői értekezlet, fogadóóra és iskolai rendezvények szervezése.
Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése
Szegregációmentes, az együttnevelést biztosító környezet kialakítása
A befogadó /inkluzív pedagógiai kultúra/ működésének támogatása- az ehhez szükséges feltételek
biztosítása
EGÉSZ NAPOS ISKOLA
Az 1-4. évfolyamon az iskolaotthonos foglakozást a 2013/2014. tanévtől az egész napos iskolai oktatás váltja
felmenő-kivezető rendszerű alkalmazás elve szerint a következő, tanévenkénti bontásban:
Tanév

1.

2.

3.

4.

2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

Magyarázat: az egész napos iskolai oktatás alkalmazását x jelzi

Az egész napos Iskola szervezeti forma sajátossága, hogy az új ismeretszerzés, tanulás-gyakorlás folyamata
végig az iskolában zajlik. Az osztályban dolgozó tanítók megosztva tanítják a közismereti tantárgyakat, a
készségtárgyakat illetve a tanórán kívüli foglakozásokat. A gyerekek speciális órarend szerint haladnak, melyben
tanítási órák, önálló tanulási tevékenység és szabadidős programok váltják egymást. Egész nap az iskolában
vannak, itt készítik a házi feladatokat, részt vesznek a felzárkóztatásban, tehetséggondozásban. Lehetőség van
az önálló tanulási tevékenység kialakítására és szabadidős programok megszervezésére, és alkalmunk nyílik a
differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra.
Feltétele
Az egész napos iskolai nevelés-oktatást szervezésének feltétele, hogy szükség esetén másik osztály indításával,
ha pedig ez nem oldható meg, az érintett tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével a tanuló másik
iskolába (Dr.- Mester György Általános Iskola 5742 Elek, Lőkösházi út 17-19.) történő átvételével gondoskodunk
annak a tanulónak az ellátásáról, aki – kiskorú tanuló esetén akinek a szülei – nem kívánja ezt az ellátást
igénybe venni.
Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és
délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve
szervezzük meg.
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Lehetővé tesszük mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeinek folyatatását az
iskolában, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli
foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az iskola arculatához illő
szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak
Időkeret
Az egész napos iskolai nevelés-oktatást az adott évfolyamra meghatározott kötelező, nem kötelező tanórai
foglalkozások és napközis foglalkozások időkeretében szervezzük meg, biztosítva az egyéni foglalkozások
megtartását szolgáló időkeretet
Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében biztosítjuk
a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez,
a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagógiai támogatást azon tanulók
részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési
problémájával küzdenek,
a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását.
Az egész napos oktatás nevelési céljai:
A tanórákon szerzett ismeretek elmélyítése, játékos gyakorlása.
A tanórákon szerzett ismeretek felhasználása, kapcsolása szabadon választott tevékenységekhez.
A szabadidővel való tudatos gazdálkodás képességének elsajátítása.
A nevelőkkel való családias légkör kialakítása, társaikhoz való viszony mélyítése
Feladatai
A nevelő munka akkor válik hatékonnyá, ha a szabadidő és a játékos foglalkozások gondosan
tervezettek, szervezettek.
Fontos feladat a tanulás tanítása, a tanulási technikák megismertetése az ismeretszerzés
hatékonyabbá tételében.
Az egész napos munkában a tapasztalás, a láttatás, a cselekedtetés, az önálló ismeretszerzés, önálló
véleménynyilvánítás kiemelt szerepet kap, ezek elősegítik a tanítási órákra való felkészülést.
A tanuláshoz, környezethez, társakhoz, a felnőttekhez való pozitív hozzáállás erősítése
Az egész napos iskolai nevelés és oktatás megszervezése esetén is biztosítjuk az ingyenes tankönyvellátást és
étkezést mindazon tanulóink számára, akik a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek.
TANULÓSZOBA
Felső tagozaton összevont csoportban/csoportokban tanulószobai ellátást biztosítunk
A tanulószobai foglakozások 13.00 órakor kezdődnek A foglalkozást vezető nevelő tájékozódik a
délelőtt történtekről, az írásbeli és szóbeli házi feladatok jellegéről, mennyiségéről. A foglakozások
16.00 óráig tartanak
A tanulószoba legfontosabb része a szilencium.
Cél: a tanulók készüljenek el az írásbeli és a szóbeli házi feladatokkal.
Nevelő feladatai:
házi feladatok elkészítésének ellenőrzése,
gyakoroltassa az éppen aktuális feladatokat,
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segítse a gyengébb tanulók felzárkózását,
a szülők és tanítók rendszeresen tájékoztatása
Szülői igény esetén 16.00-17.00 óra között 1-8 évfolyamon összevont felügyeletet biztosítunk.

A SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ELOSZTÁSÁNAK RENDSZERE
Iskolai étkeztetés
Tanulóinknak térítés ellenében tízórait, ebédet, uzsonnát tudunk biztosítani.
Az étkezések befizethetők:
tízórai, ebéd, uzsonna
tízórai, ebéd
csak ebéd igénybevételére.
Az étkeztetési díjakat az étkeztetést biztosító szolgáltató határozza meg.
A jogszabályok szerint kedvezményesen étkezhet az a tanuló, aki
tartósan beteg,
három- vagy többgyermekes családban él,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A befizetések időpontjáról a tanulókat és szüleiket a tanév elején és a befizetést megelőző napokban
tájékoztatjuk. A befizetési napokon reggel 8-15.30 óra között lehet befizetni a gazdasági irodában az étkezési
díjat. Pótbefizetési lehetőséget a következő napon ugyanezekben az órákban biztosít.
Tankönyvek beszerzése
Iskolánk megrendeli a szakmai munkaközösség által javasolt, az igazgató által jóváhagyott könyveket, és
biztosítja a lehetőséget azok időben történő megvásárlására.
Az ingyenes tankönyvellátást felmenő rendszerben, fokozatosan biztosítja az állam 2013 szeptemberétől. A
rászorulók tartós tankönyvet kapnak, melyet a tanév végén vissza kell adniuk a könyvtáros tanárnak.
Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a
tanuló elveszti, megrongálja, a tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár
mértékét az igazgató állapítja meg.

3.6

A GYEREKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996. évi körlevelében - "Igazságosabb és testvériesebb világot" - a jelenlegi
magyar helyzet elemzésénél külön foglalkozik a gyermekekkel, az iskola feladatával.
Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. A nevelés három
színterén - család, iskola, és társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, vagy nem akarja elsődleges
szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és
társadalmi nevelés hiányát pótolni.
Szám szerint is emelkedik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. Alapvető a lelkiismeretes, a
tanulókra egyénenként is odafigyelő osztályfőnök tevékenysége, de rendkívül fontos a szaktanárok
odafigyelése is.
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Iskolánkban gyermek és ifjúsági felelős koordinálja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
teendőket.
Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak munkáját:
az osztályfőnököket tájékoztatja arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban
fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel,
a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján, a veszélyeztető okok feltárása érdekében
családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,
gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető,
veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot,
a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,
a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve 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,
az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, stb.) címét, illetve telefonszámát,
tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
nyilvántartást vezet az iskolában lévő veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű tanulókról.

3.7

AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI RENDJE

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A jogszabályok
szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók
döntési joga a diákönkormányzat munkájában történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének
kialakítására korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási
rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók kifejthessék véleményüket
pl. a házirend elkészítésekor. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző
véleményezésben. Ennek érdekében az osztályfőnökök minden osztályban az életkornak megfelelő szinten és
tartalommal ismertetik a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek
számára a véleménynyilvánítás lehetőségét.
Az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat tagjait az 5-8. osztályok delegálják. Vezetője a
nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.

3.8

A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁL YFŐNÖK FELADATAI

A PEDAGÓGUSOK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai:
a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
73

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
Az osztályfőnökök feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.
Az osztályfőnökök legfontosabb helyi feladatai:
Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális
tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.
Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását.
Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői
munkaközösségével.
Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti.
Szülői értekezletet tart.
Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év
végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása.
Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.
Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola
ifjúságvédelmi felelősével.
Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.
Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.
Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.

3.9

KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL, TANULÓKKAL, AZ ISKOLA PARTNEREIVEL

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.
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3.9.1

A TANULÓK KÖZÖSSÉGÉT ÉRINTŐ KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.
Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki
órákon tájékoztatják a diákokat.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott
képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
tájékoztatják.
További lehetőségek:
személyes beszélgetés,
honlap,
hírlevél,
faliújság,
iskolai rendezvények, programok,
kiállítások,
kirándulások,
ellenőrző, tájékoztató füzet.

3.9.2 A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGÉT ÉRINTŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról az iskola
igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik,
tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülők közösségével.
Családlátogatás
Szülői értekezlet
Fogadó óra
Nyílt tanítási nap
Írásbeli tájékoztató
Szakkörök indítása
Előadások szervezése
Közös kirándulások
Pályaválasztási tanácsadás
Közös lelki nap
Közös zarándoklatok
Plébániával közös programok
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv határozza meg.

3.9.3 KAPCSOLATTARTÁS AZ ISKOLA PARTNEREIVEL
A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és működési szabályzat
jogkörébe tartozik.
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Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a fenntartóval. A sajtóval
történő kapcsolattartás az igazgató feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik.
Formái:
személyes találkozó,
elektronikus kapcsolattartás,
levél,
megkeresés.
Folyamatos munkakapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:
az intézmény fenntartójával,
a székhely intézménnyel (iskola),
az intézmény vezetőjével,
a plébánossal (Kisboldogasszony Plébánia Kevermes, Felszabadulás u. 6.),
a társintézményekkel (kistérségi, egyházmegyei, katolikus iskolákkal, óvodákkal),
a Polgármesteri Hivatallal (Kevermes, Jókai u. 1.),
a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel,
a KPSZTI-vel (1071 Bp., Városligeti fasor 42.),
a Gyermekjóléti Szolgálattal,
a Családsegítő Központtal,
a gyermekvédelmi kapcsolattartóval,
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,
a Kormányhivatalokkal és a Tankerületekkel,
a Karitász-csoportokkal,
az egészségügyi szervezetekkel,
az orvosi rendelővel,
a közművelődési intézményekkel
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az igazgatóhelyettes a felelős.

3.10

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGASZABÁLYZATA

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
osztályozó vizsgákra,
különbözeti vizsgákra,
javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá
más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az
intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás feltételeinek
biztosítása.
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3.10.1 AZ ÉRTÉKELÉS RENDJE
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán,
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről
a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.

3.10.1.1

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha
felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz
vizsgát.
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére
vonatkozik.

3.10.1.2

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja.
Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője –
jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén.
A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg.

3.10.1.3

JAVÍTÓ VIZSGA

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha
a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus
31-éig terjedő időszakban tehet.

3.10.2 A VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI ÉS KÖVETELMÉNYEI
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati
vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi tantervében
meghatározott követelményrendszer szabályozza.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről
a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell
minősíteni.Intézményünkben az igazgató mentesítheti a magántanulót a készség tantárgyak osztályozó vizsgája
alól.

3.11

FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI
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3.11.1 AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEISKOLÁZÁSA
Iskolánk elsősorban a kevermesi és a környező településeken élő katolikus családok gyermekeit várja, de
természetesen örömmel fogadunk minden keresztény családból érkezőt, sőt nyitottak vagyunk azok felé is, akik
nincsenek megkeresztelve, de elfogadják nevelési elveinket, a keresztény értékrendet, egyetértenek
alapelveinkkel és célkitűzéseinkkel.
További szempontok:
iskolaérettség írásos igazolása
testvér már az intézményünkbe jár
az óvodánkból érkezés
a család az egyházközséghez tartozik
a lakóhelyük a településen van
A leendő első osztályosok tavasszal ismerkedési foglalkozáson vesznek részt, mely szóbeli beszélgetésből és
játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás megkönnyítése.
A gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt a kollegák javaslata alapján.
Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét
augusztus 31. napjáig betöltse.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt;
szükség esetén a szakértői bizottság véleményét,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
a szülő személyi igazolványát.
lakcímkártya
TAJ kártya

3.11.2 ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a gyermek gyakorolja
vallását, rendelkezzen plébánosi ajánlással, keresztlevéllel, elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény
pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában.
További szempontok:
testvér már az intézményünkbe jár
a család az egyházközséghez tartozik
a lakóhelyük a településen van
Az átiratkozáskor be kell mutatni:
a tanuló születési anyakönyvi kivonatát;
lakcímkártya
TAJ kártya
a szülő személyi igazolványát;
az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak az iskola pedagógiai programjában meghatározott
követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tárgyakból, amelyeket előző
iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult.
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A tanuló felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és
szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az
intézményvezető dönt.
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4.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

4.1

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE

Helyi tantervünket a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI
rendeletben meghatározott kerettanterv alapján készítettük, figyelembe véve az iskola hagyományait,
adottságait is. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek a
minisztérium által kiadott kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a
fenntartó által engedélyezett heti óraszámban tanítjuk.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként a német nyelv tanulását választhatják.
Helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2013/14. tanévben vezetjük be, felmenő rendszerben. A
2016/17. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon az új helyi tanterv.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7

7

6

6

Idegen nyelvek

2

Matematika

4

4

4

4

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

3

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3

3

3

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

2

2

2

Természetismeret

2

2
2

1

Fizika
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Kémia

1

2

Biológia–egészségtan

2

1

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ének-zene

1

Dráma és tánc / Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

Informatika
Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezhető órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

4.1.1 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁMOK
A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő évfolyamokon és
tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom

1. évf.

2. évf.

3. évf.

4. évf.

7+1

7+1

6+2

6+1

Idegen nyelvek

2

Matematika

4+1

4+1

4+1

4+1

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Környezetismeret

1

1

1

1+1

Ének-zene

2

2

2

2

Vizuális kultúra

2

2

2

2

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Szabadon tervezett órakeret

2

2

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

25

25

25

27

Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

1

1

1

1

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak

5. évf.

6. évf.

7. évf.

8. évf.
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Magyar nyelv és irodalom

4+1

4+1

3+1

4

Idegen nyelvek

3

3

3

3

Matematika

4

3 +1

3+1

3+1

Erkölcstan (helyette hittan)

1

1

1

1

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek

2

2+1

2

2

Természetismeret

2

2

Fizika

2

1+1

Kémia

1+1

2

Biológia–egészségtan

2

1+1

Földrajz

1

2

1

1

1

Ének-zene

1

Hon- és népismeret

1

Vizuális kultúra

1

1

1

1

0+1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Szabadon tervezett órakeret

2

3

3

3

Rendelkezésre álló órakeret

28

28

31

31

Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

1

1

1

1

Informatika

A kerettantervben meghatározottakon felül megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi tantervben, a
tantárgyaknál tüntetjük fel.

4.1.2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV TÍPUSA
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük fel táblázatunkban. A
kerettantervi alternatívát kínáló tantárgyak tantervei közül az alábbiakat választjuk:

Tantárgy

A választott kerettanterv megnevezése

Magyar nyelv és irodalom

B változat

Fizika

B változat

Kémia

B változat

Biológia–egészségtan

B változat

Ének-zene

A változat

Hon- és népismeret

Hon és népismeret
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Hittan

Katolikus kerettantanterv (2012 NAT)

Osztályfőnöki

Katolikus kerettantanterv (2012 NAT)

Az emelt óraszámú képzést intézményünkben nem szervezünk.

4.1.3 A HELYI TANTERV BEVE ZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE
Színessel jelöltük a régi helyi tantervben meghatározott óraszámokat.

Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2013/14. tanévre
Tantárgy

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

tesi

régi

régi

új

tesi

régi

régi

8

8

8

8

5

4,5

4

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

1,5

2

Biológia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

1

1

0,5

1

1

1

5

5

2,5

2,5

1

1

1

1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

5

(Erkölcstan helyett) hittan

1

5

5

1

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

1

Természetismeret

Ének-zene

2

1

1

1

1

Tánc és drama

0,5

Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

1

1
2

1

1

1

1

1

Mozgókép és médiaismeret
Informatika
Életvitel és gyakorlat

0,5
1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

1

1
5

5

3

3

Osztályfőnöki
Összesen

25

22

20

22,5

28

26

28

28

hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT
9.§ 1.a szerint)

1

2

2

2

1

2

2

2

Mindösszesen

26

24

22

24,5

29

28

30

30
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Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2014/15. tanévre
Tantárgy

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

új

tesi

régi

új

új

tesi

Régi

8

8

8

8

5

5

4

4

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

1

1

2

3

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

1,5

2

Biológia

1,5

1,5

Földrajz

1,5

1,5

1

1,5

1,5

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

1

1

Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika

5

5

(Erkölcstan helyett) hittan

1

1

5

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

1

Természetismeret

Ének-zene

2

2

1

1

Hon- és népismeret

1
1

Vizuális kultúra

2

2

1

1

1

Mozgókép és médiaismeret
informatika

0,5

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

5

5

5

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

1

3

Osztályfőnöki

1

1

5

5

5

2,5

1

1

1

1

Összesen

25

25

22

22,5

28

28

30,5

28

hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT
9.§ 1.a szerint)

1

1

2

2

1

1

2

2

Mindösszesen

26

26

24

24,5

29

29

32,5

30

Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2015/16. tanévre
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

új

új

tesi

új

új

új

Tesi

8

8

8

8

5

5

4

4
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Idegen nyelvek

2

3

3

3

3

5

4

4

4

4

1

1

1

2

3

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

1,5

Földrajz

1

1,5

1

1

1,5

1

1

1

Matematika

5

5

5

(Erkölcstan helyett) hittan)

1

1

1

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

1

Természetismeret

Ének-zene

2

2

2

1

Hon- és népismeret

1
1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

Mozgókép és médiaismeret

0,5

Informatika

0,5

Életvitel és gyakorlat

1

1

1

5

5

5

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

1

5

Osztályfőnöki

0,5
1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

Összesen

25

25

25

24,5

28

28

31

30,5

hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT
9.§ 1.a szerint)

1

1

1

2

1

1

1

2

Mindösszesen

26

26

26

26,5

29

29

32

32,5

Óraterv az 1-8. évfolyamokon 2016/17. tanévtől
Tantárgy

Magyar nyelv és irodalom

1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf.
új

új

új

új

új

új

új

Új

8

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

5

5

4

4

4

4

(Erkölcstan helyett) hittan)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek
Környezetismeret

1

1

1

2
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Természetismeret

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

1

1

1

1

Ének-zene

2

2

2

2

Hon- és népismeret
Vizuális kultúra

1
1

2

2

2

2

Mozgókép és médiaismeret
informatika
Életvitel és gyakorlat

1

1

1

1

Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki
Összesen

25

25

25

27

28

28

31

31

hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT
9.§ 1.a szerint)

1

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

26

26

26

28

29

29

32

32

4.2
AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖK
KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
A tankönyvkiválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható és szép
tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.
A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segítenek abban, hogy a gyermekek is
hatékonyabban használják tankönyveiket.
A tankönyv és taneszköz kiválasztásánál a felsorolt tartalmi és formai jellemzők alapján történik a válogatás:
Tartalmi szempontból figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése, tematikus bontása, a
szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és ábraanyaga, feladatmegfogalmazása. Segíti-e a
tanulót az önálló tanulásban, kellő lehetőséget ad-e a differenciált fejlesztésre. Segíti-e a pedagógus
felkészülését, megfelelő számú feladatot tartalmaz-e.
Formailag milyen a tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága.
Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során használatos tankönyveket, taneszközöket a szakmai
munkaközösség javaslata alapján az intézmény vezetője hagyja jóvá.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. testnevelés, technika,
rajz).
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) tájékoztatjuk.
A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
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A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe:
a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,
az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több
tanéven keresztül használhatóak,
a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak indokolt
esetben vezetünk be.
a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk közelíteni.
Intézményünkben elvárás, hogy tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális ismerethordozókat, diaképet,
magnetofon hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket, képmagnófelvételeket készíteni, digitális táblát, IKT
eszközöket kezelni, és eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelés-oktatás
minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai munkával, módszertanilag
megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre több nyomtatott
taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű
tanulók ingyenesen használhatják.

4.3
A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI
MEGVALÓSÍTÁSA
4.3.1 AZ 1-2. ÉVFOLYAM PEDAGÓGIAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA
Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni fejlődésbeli
különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk az
egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet
kialakulását.

4.3.2 A 3-4. ÉVFOLYAM PEDAGÓGIAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők részéről a
teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának alkalmazásával kívánjuk
megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás
fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.
Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a kötelességérzet kialakulását.
Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.
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4.3.3 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.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az együttműködési
készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés fontosságának tudatosítását
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.

4.3.4 A 7-8. ÉVFOLYAM PEDAGÓGIAI FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSA
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre
összetettebb tudástartalmakkal 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, fejlesztjük a tanulók egyéni tanulási
módszereit és szokásait.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok figyelembevétele, az
ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a tanulásszervezési
módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók egészséges
terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátításával
megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a tanulásszervezési
módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása érdekében.

4.4

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11)
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra
eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó
intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul
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ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé
váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének
és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A
testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan
képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit.
A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak megfelelő legyen. Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán
kívüli és az iskola utáni önállóan végzett mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és
minőségű információt.
A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres végzésével, valamint a gerinc- és ízületvédelmi
szempontok alkalmazásával el kell érni, hogy a tanulók helyes testtartása kialakuljon, automatizálódjon és
fennmaradjon.
A megvalósításra biztosított órák, foglalkozások.
Alsó tagozaton minden nap van testnevelés óra
- tanterv szerinti testnevelés heti 5 óra
Felső tagozaton:
- tanterv szerinti testnevelés heti 3 óra
- sportköri foglalkozás 2 óra
Tanórán kívüli foglalkozások:
Játékprogram a szünetekben (kosárlabda, foci, stb)
Iskolaotthonos/egész napos iskola, tanulószoba szabadidős sportprogramjai napi kb. 30
percben. A tanulók választhatnak az alábbi időtöltések közül: labdarúgás, kosárlabda, kiütő,
asztalitenisz, fogójátékok, sor,- váltóversenyek. Ezen programok a délutános nevelő
részvételével, szervezetten zajlanak az udvaron.
Sportköri foglalkozások a tanulók előzetes felmérése alapján:
- labdarúgás
- kézilabda
- kosárlabda
- röplabda
- sportrendezvények, sportversenyek
- sportnap
- külső sportegyesületekben való részvétel
Rendelkezésre álló tárgyi feltételek:
Tornaterem
Sportpálya
Játékudvar
Az iskola sportfelszerelései

4.5
A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS
SZABÁLYAI
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, hogy minden
osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. Ugyanakkor tantárgyfelosztásunknak biztosítania
kell azt is, hogy minden pedagógus számára a törvényben meghatározott heti tanítási órát vagy egyéb
foglalkozást biztosítson. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról történő
kiválasztására ezért általában nincs lehetőség.
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Pedagógiai programunk szerint választható tantárgy iskolánkban nincs. A választható foglalkozások közé
tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök, stb. A választható foglalkozások meghirdetésekor közöljük
azt is, hogy a foglalkozást várhatóan melyik pedagógus fogja vezetni.
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.

4.6
A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 1-8.
ÉVFOLYAMON
4.6.1 A TANULÓK ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés funkciója rendkívüli sokrétű, differenciált.
Az értékelés funkciói:
folyamatos munka visszajelzésének eszköze,
a tanulásra, vagy más tevékenységre való érdekeltség megteremtésének eszköze,
a motiváció egy eszköze,
az elvárt, követelményekben megfogalmazott ismeretekhez való viszony, illetve mérték
kontrolljának eszköze,
hasonló tevékenységet végzőkhöz képest kialakult relatív helyzet meghatározásának eszköze,
versenyorientációt, sikert, kudarcot jelez,
az önismeret kontrollja,
az elvárt képességek szintmérésének eszköze,
az előrehaladás mérésének eszköze.
Az értékelési rend követelményei
legyen egységes, egyszerű, áttekinthető,
legyen differenciált, személyre szóló, motiváló, az eltérő gyereknek eltérő sikert biztosítson,
legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő,
jelezze a sikert és a kudarcot, de -preferálja a fejlődést, szorgalmat és a tehetséget,
jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára,
teremtsen érdekeltséget a „jó döntésre " az alternatív programok és az egyéni munkarend
kialakítása során,
legyen kompatibilis a közoktatás egészével.
Formatív értékelés (fejlesztő, formáló)
Funkciója: visszacsatolás a tanulóhoz és a tanárhoz, a hibák azonosítása a tananyagon belül a megoldási módok
kialakítása céljából.
Az értékelés tárgya: kognitív területek
Diagnosztikus értékelés
Funkciója: az előzetes készségek és tudás felmérése, a tanulók jellemzői alapján a tanítási mód kiválasztása,
tanulási problémák esetén az okok meghatározása.
Az értékelés tárgya: kognitív, affektív, és pszichomotoros területek, fizikális pszichológiai és környezeti
tényezők.
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Egyiknek sem célja a minősítés-szelektálás, mind inkább a formálás – motiválás-fejlesztés.
Iskolánk belső ellenőrzési, értékelés rendszeréhez igazodva a tanulók tanulmányi munkájának értékelésében
helyet kap a szummatív értékelés is.
Szummatív értékelés
Funkciója: a tanulók minősítése
Az értékelés tárgya: általában kognitív, a műveltségterülettől függően.
A tanulói teljesítmények értékelésében iskolánkban a hagyományos 5 fokozatú osztályzat-skálát alkalmazzuk,
ez alól a szövegesen kifejezett értékelést alkalmazó első évfolyam félévkor és év végén, a második évfolyam
félévkor kivétel, ahol a szöveges értékelést alkalmazzuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően: kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul.
Az értékelések rögzítésére az országosan alkalmazott tájékoztató füzetet, értesítő könyvet, illetve digitális
naplót használjuk fel.
Az iskolánk pedagógiai elveivel összefüggően bármely értékelhető tanulói teljesítményre megkülönböztetés
nélkül alkalmazzuk az értékelési mechanizmust, az évközi értékelésben a tanítók, tanárok módszertani
szabadságuk jegyében szabadon alkalmazhatnak értékelő szimbólumokat, ezt a testület nem egységesíti, nem
is korlátozza.
Az iskolánkban a tanulói teljesítmények objektív értékelését tartjuk alapvetőnek, de fontosnak tartjuk a tanulók
tudásbeli fejlődéséről alkotott tanítói, tanári vélemény milyen arányban jut érvényre, ez a módszertani
szabadság és a tanítói, tanári felelősség alapján az adott nevelő és az adott tanulócsoport objektív
sajátosságainak függvénye.
Nem korlátozza a tantestület a tanítók, tanárok módszertani szabadságát abban, hogy a tantárgy
sajátosságainak megfelelően-maga döntse el, mely a tantárggyal összefüggő tanulói teljesítmény érdemesíti
osztályzásra valónak. Hasonlóképpen az osztályban tanító nevelők közös döntése alapján havonta kap minden
tanuló értékelést magatartásról, szorgalomról.
Közmegegyezés van a tantestületben` arra nézve, hogy az osztályozásban optimális kombinációban kell
kifejezésre juttatni az adott teljesítmény objektív értékét, illetve a tanulónak a tantárgyban elért fejlődését.

4.6.2 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
Az első-második évfolyamon tanítók szöveges értékelést alkalmaznak. Az értékelő szöveget egyénileg
fogalmazzák meg, ehhez segítséget ad a valamennyi tantárgyból kidolgozott és félévi és év végi értékelés.
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét,
előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a
következő lehet:
kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul

4.6.3

ÉRTÉKELÉS ÉRDEMJEGGYEL

Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők:
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jeles (5):
ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a
követelményeknek megfelel,
pontosan, szabatosan fogalmaz,
lényegre mutatóan definiál,
az adott témáról összefüggően képes beszélni,
bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért,
bátran mer problémát felvetni.
jó (4):
fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni,
apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak.
közepes (3):
ismeretei felszínesek, hiányosak,
önállóan kevésbé tud dolgozni,
feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni.
elégséges (2):
csak a tantárgyi minimumot tudja,
képtelen összefüggő mondatokban felelni,
a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni.
elégtelen (1):
A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni.
Félévenként szükséges érdemjegyek száma:
heti 1 órás tantárgyakból - havi 1 érdemjegy
heti 1-2 órás tantárgyakból - havi 1-2 érdemjegy
heti 3-4 órás tantárgyakból - havi 2 érdemjegy
heti 5 órás tantárgyakból - havi 2-3 érdemjegy
A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott tantárgyakból elért
eredmények kerülnek minősítésre.
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.

4.6.3 OSZTÁLYOZÁS
Az eredményértékelés, annak számszerűsítése a közoktatás egészéhez illeszkedő ötfokozatú minősítéssel
történik. A tantárgyak, tevékenységek, értékelések, minősítések követelményeit tanévente előre (szeptember
15-ig ) közöljük a tanulókkal. A szaktanárok, tanítók közlik a tanulókkal a számonkérés formáit, a minimum
megszerzendő érdemjegyek számát, a félévi és év végi minősítés szempontjait.
Félévi értesítő, bizonyítvány
A közoktatás egészéhez igazodva félévkor (3 - 8. évfolyamon) a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyv) 1-5-ig, az
ötfokú skálán számmal értékeljük a tanulók előmenetelét, 1 - 2. évfolyamon a tájékoztató füzetben szövegesen:
kiválóan teljesített - jól teljesített - megfelelően teljesített - felzárkóztatásra szorul bejegyzésekkel.
Év végén a bizonyítványban betűvel (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) minősítjük az előmenetelüket.
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A tanulók, a szülő tájékoztatása
Az ellenőrző a tájékoztatás alapvető eszköze.
Az érdemjegyeket az ellenőrzőbe kell írni a megállapított módon.
A bejegyzéseket a szaktanár köteles ellenőrzi, kézjegyével ellátni.
Az elégtelenre álló tanuló szülőjét december első hetében, illetve május első hetében a
szaktanárok írásbeli jelzése alapján az igazgató levélben útján értesíti. (Ennek elmaradása
esetén a nevelőtestület köteles kivizsgálni a helyzetet az osztályozó értekezleten.)
szülői értekezlet (2/év), fogadóóra –konzultáció

4.6.4 AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI BESZÁMOLTATÁSOK FORMÁJA, RENDJE, KORLÁTAI
Írásbeli felelet
Az értékelésben betöltött súlya azonos a szóbeli feleletekével. Mélysége 1-2 órára visszanyúló tananyag.
Témazáró
Egy–egy tananyagegység lezárásakor írják a tanulók. Számukat a tantárgyak témaköreinek mennyisége
határozza meg. Minden tanulónak minden témazárót meg kell írni. A tanuló saját kérésére egyszer
megismételheti a felmérést, tanórán kívül. Ebben az esetben mindkét dolgozat osztályzata bekerül a naplóba.
Ha a tanuló betegsége miatt nem tudta megírni a témazárót, tanórán kívül lehetőséget kap annak pótlására. A
témazáró felmérések osztályzatai a naplókba pirossal kerülnek beírásra, a félévi, év végi osztályzatok
kialakításánál súlyozottan számítanak. Témazáró dolgozat: ezt a szaktanár előre bejelentett időben íratja meg,
melyet egy összefoglaló, rendszerező ismétlés és gyakorlás előz meg. Időpontját a szaktanár a haladási
naplóban előre ceruzával bejegyzi a témazáró íratása előtt legalább egy héttel azért, hogy napi kettő
témazárónál többet ne írjanak a tanulók. A témazáró dolgozat időtartama egy tanítási óránál nem lehet több.
Felmérés
Évi 2 alkalommal íratjuk, a készségtárgyakat kivéve valamennyi tantárgy törzsanyagából: év eleji, év végi
felmérések. Céljuk a tanulók fejlődésének megállapítása, korrigálandó, megerősítendő területek kijelölése. A
felméréseket nem osztályozzuk, a tájékoztató füzetekben a tanuló által elért százalékos teljesítményt rögzítjük,
de a félévi, év végi osztályzatok kialakítását döntő mértékben befolyásolják. (kivéve országos mérések)
Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai a következők:
Témazáró/felmérő dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejelenti, a
dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk.
a szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az előző dolgozatot kijavítva ki
nem adta a tanulóknak.
A tanulók írásbeli munkáját minden esetben írásban értékeljük. A százalékos értékelés mellett részletes
megjegyzésekkel, kiegészítésekkel, javaslatokkal, a helyesírás minősítésével.
A százalékos értékelés osztályzatra váltásának arányai valamennyi tantárgyra vonatkozóan:
0-35%
36-59%
60-75%
76-90%
91-100%

elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
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A projekt, témahét, innováció során nem alkalmazunk írásbeli beszámoltatást

4.6.5

AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ
MEGHATÁROZÁSA

ELŐÍRT

ÍRÁSBELI

ÉS

SZÓBELI

FELADATOK

Az első-negyedik évfolyamon
A délelőtti tanórákon feladott házi feladat funkciója, hogy szervesen kapcsolódjon a délelőtt
tanult anyaghoz. Segítse elő annak gyakorlását, elmélyítését, megszilárdítását, kiegészítését.
Segítse a tanult ismeretek gyakorlatban történő felhasználását.
Rendszeres végeztetése, és folyamatos, következetes ellenőrzése a tanulót hibáinak,
hiányosságinak pótlására ösztönzi, ezáltal sikerélményhez juttatja.
A házi feladat mennyisége és minősége korosztályonként változó – az életkori sajátosságokat
figyelembe veszi.
Mennyiségét tekintve napi 1 órában elvégezhető legyen.
Az egyéni sajátosságokat figyelembe véve a házi feladatok mennyiségét, nehézségi fokát
differenciáltan adhatjuk.
Figyelembe vesszük a napi terhelést is.
Azok a tanulók, akik valamilyen ok miatt nem tudnak a délutáni foglalkozásokon részt venni,
otthon készítik el az aznapi írásbeli leckét és a következő napi szóbeli feladatokat. Az adott
osztályokban minden tanulónak a feladott írásbeli és szóbeli lecke egységes mennyiségű, így
minden tanulónak a terhelése egyforma.
A hétvégi szabadnapokra, pihenőnapokra, valamint a szünetekre csak minimális mennyiségű
kötelező szóbeli házi feladat (memoriter, házi olvasmány) legyen.
Írásbeli feladat helyett - az életkori sajátosságaikat figyelembe véve- a játékra, a pihenésre, a
kikapcsolódásra ösztönözzük tanulóinkat. Itt kap lehetőséget a tanuló a szorgalmi munkára,
gyűjtő munkára, búvárkodásra.
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon
A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség-, képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek
megszilárdítása.
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.
Az első – nyolcadik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére – a
szokásos: egyik óráról a másikra való felkészülésen túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli
házi feladatot.

4.7. A TANULÓ MAGATARTÁSA, SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK
KÖVETELMÉNYEI
4.7.1 MAGATARTÁS
A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 2-8. évfolyamon a példás /5/, jó /4/, változó /3/,
rossz /2/ érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók magatartását a 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen értékeli
minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A tanulók magatartását az első évfolyamon a
félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba
bejegyzi.
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A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel
értékeli.
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye
alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A
félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás /5/ az a tanuló, aki:
a házirendet betartja
tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik
kötelességtudó, feladatait teljesíti
önként vállal feladatokat és azokat teljesíti
tisztelettudó
társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik
az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz
óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet
nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása
Jó /4/ az a tanuló, aki:
a házirendet betartja
tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik
feladatait a tőle elvárható módon teljesíti
feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti
az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt
nincs írásbeli intője vagy megrovása
Változó /3/ az a tanuló, aki:
az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be
a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik
feladatait nem minden esetben teljesíti
előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva
a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik
igazolatlanul mulasztott
osztályfőnöki intője van
Rossz /2/ az a tanuló, aki:
a házirend előírásait sorozatosan megsérti
feladatait egyáltalán nem vagy csak ritkán teljesíti
magatartása fegyelmezetlen, rendetlen
társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik
viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza
több alkalommal igazolatlanul mulaszt
több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél
magasabb fokozatú büntetése
A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül
legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.
A félévi, év végi magatartás értékelése eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő jutalmazásban,
vagy elmarasztalásban részesül.
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Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal, illetve önös érdekek
vezérlik, példás magatartás értékelést nem kaphat.

4.7.2 SZORGALOM
A tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésnél a 2-8. évfolyamon a példás /5/, jó /4/, változó /3/,
hanyag /2/ érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.
A tanulók szorgalmát a 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen értékeli
minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.
Az 2-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a nevelőtestület véleménye alapján
állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és
az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.
Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők:
Példás /5/ az a tanuló, aki:
képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi
a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi
munkavégzése pontos, megbízható
a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz
a taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza
Jó /4/ az a tanuló, aki:
képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt
rendszeresen, megbízhatóan dolgozik
a tanórákon többnyire aktív
többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként
nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti
taneszközei tiszták, rendezettek
Változó /3/ az a tanuló, akinek:
tanulmányi eredménye elmarad képességeitől
tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti
felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik
érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja
önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel
dolgozik
Hanyag /2/ az a tanuló, aki:
képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében
az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg
tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen
feladatait többnyire nem végzi el
felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek
a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül
félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül
legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.

4.8

A JUTALMAZÁS ÉS ELMARASZTALÁS ELVEI

4.8.1 JUTALMAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELVEK
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
példamutató magatartást tanúsít,
folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön,
vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.
Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári /nevelői dicséret adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért,
kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért,
szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
osztályfőnöki dicséret, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért
igazgatói dicséret,
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett
tanulók a tanév végén:
szaktárgyi teljesítményért,
példamutató magatartásért,
kiemelkedő szorgalomért,
példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
nevelőtestületi dicséretben részesíthetők.
Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban.
A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba.
Iskolai szinten tanévenként, a legkiemelkedőbb teljesítményt (tanulmányi, közösségi, művészeti, sport) nyújtó
növendéket a nevelőtestület javaslata alapján Szent Angéla plakettel ismeri el az intézmény.
A Szent Orsolya díjat végzős tanuló kapja meg, nyolc éven át tartó kimagasló teljesítményéért (tanulmányi,
közösségi, művészeti, sport) a nevelőtestület döntése alapján, melyet a Te Deum alkalmával az iskola közössége
előtt vehet át.
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók
dicséretben részesülnek.
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget
csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
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4.8.2 ELMARASZTALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELVEK
Az a tanuló, aki
tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
vagy igazolatlanul mulaszt,
elmarasztalásban részesül.
A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök havonta értékeli. A minősítés alapját a szaktanárok
javaslatai, valamint a digitális naplóban lévő beírások képezik, mely azonban nem szigorúan követi a
fokozatokat. Az értékelésnél az osztályfőnök a pedagógiai célnak megfelelő fokozatokat alkalmazza.
Az iskolai elmarasztalások formái
szaktanári/nevelői figyelmeztetés,
osztályfőnöki figyelmeztetés, 3 alkalommal adható, odaítéléséről az osztályfőnök dönt a
fegyelmi vétségek (5 magatartási vétség, 5 ellenőrző könyv hiány, 10 felszereléshiány)
alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá
az osztályban tanító szaktanár is
osztályfőnöki intés, 2 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a
fokozatot.
osztályfőnöki megrovás, 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak
nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a
fokozatot.
igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés,
igazgatói megrovás,
tantestületi figyelmeztetés,
tantestületi intés,
tantestületi megrovás.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint
fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület
dönt.

4.9

A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI

Iskolánkban szükség szerint egyes tantárgyak csoportbontására is sor kerülhet. Célunk ezzel, hogy az
ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának
megalapozására.
Az egyéb foglalkozások indításának elvei, feltételei:
tartalma, követelménye legyen összefüggésben a pedagógiai program cél – és
feladatrendszerével,
biztosított legyen a személyi, tárgyi és eszközrendszer a képzés teljes idejére.
A tanév során a tanítás és tanulás megszervezésében meghatározó tényező a gyermekek érdeke, valamint az
alaptevékenység hatékonysága

4.10

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ISKOLAI FELADATOK

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
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az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente legalább egyszer történő
mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal végezzük el a testnevelési órákon a Hungarofit
rendszer alkalmazásával, amely Dr. Mérei Ildikó nevéhez fűződik. A tanulók általános fizikai teherbíró
képességének értékeléséhez és minősítéséhez használt Hungarofit (fizikai fittség mérése) alapmérései az
alábbiak:
Aerob vagy alap-állóképesség mérése: 2000 m-es síkfutással.
Izomerő mérése és dinamikus ugróerő mérése helyből távolugrással páros lábbal.
Dinamikus dobóerő mérése: kétkezes labdadobás hátra fej fölött, tömött labdával.
Kar-, törzs- és lábizmok együttes dinamikus erejének mérése: egykezes labdalökés helyből az
ügyesebb kézzel, tömött labdával.
Dinamikus erő-állóképesség mérése: vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése:
mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás folyamatosan kifáradásig.
A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése: hanyatt fekvésből felülés
térdérintéssel, folyamatosan.
A hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés és leengedés
folyamatosan, kifáradásig.
A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok osztályzatot nem kaphatnak. A
felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal a tanulók a mért eredményekhez képest
felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy
az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre
hozzáférhetőek legyenek. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanév március és április
hónapjában bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét
minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.

4.11

AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZET NEVELÉSI ELVEI

4.11.1 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ELVEI
Az egészséges életmódra nevelés keretében fejlesztjük – elsősorban osztályfőnöki órákon, másrészt a
szociálisan hátrányos helyzetű diákokkal való egyéni foglalkozás alkalmával – az alábbi képességeket és
készségeket:
érzelmek alkotó kezelése,
stresszkezelés,
önismeret, önbecsülés megerősítése,
célok megfogalmazása és kivitelezése,
konfliktuskezelés,
problémamegoldás, döntéshozás,
kortárscsoport nyomásának kezelése,
segítségkérés és segítségnyújtás módjának megismerése,
elutasítási készségek fejlesztése.
Egészségfejlesztési tevékenységünk célja az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység fokozása,
az egészséges életstílusok elterjesztése és olyan környezeti körülmények kialakítása, melyek elősegítik az
egészség feltételeinek létrejöttét.
Az egészségkultúra összetevői, amelyekre nevelőmunkánkban kiemelt figyelmet fordítunk:
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egészséges táplálkozás,
rendszeres testmozgás,
higiénés magatartás,
tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától.

4.11.2 AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI
A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve értelmezhető, mivel a tanulók
teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő
célunk, mely egyben biztosítja is a folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál
figyelembe vettük a pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak
tartjuk, hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.
Első és második évfolyam:
fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát
játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre
elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára
kielégíteni a gyermek kíváncsiságát
érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel
kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre
az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása
Harmadik és negyedik évfolyam:
fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát
tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket
mintákat adni a természet megismeréséhez
kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét
az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének igényét
kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert
Ötödik és hatodik évfolyam:
képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést
stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat
lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során
megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit
tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét
kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan
Hetedik és nyolcadik évfolyam:
elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult érzelmi
kötődést
a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a
társadalomba való beilleszkedést
fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák iránt
érzett felelőssége kapcsán
kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét
a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal
a természetközeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása
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A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és egyéb foglalkozásnak feladata.
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a természetismeret tantárgy keretében közelebb visszük gyermekeinket az élő természethez,
ezért néhány napos megfigyelést teszünk velük. A tantárgyi koncentráció kiaknázása
(matematika, magyar, testnevelés, rajz, technika) segíti az ismeretek megszilárdulását.
A környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint az
osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:
minden évben évfolyamonként a település közvetlen környezetében található természeti és
környezeti értékek felfedezése;
a szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában;
a hon- és népismereti nevelésnél felsorolt programok megvalósítása,
a teljes körű egészségnevelési programban meghatározottak megvalósítása

4.12 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
A könyvtár sajátos eszközeivel, szabad légkörével, a személyiségre ható tevékenységével az iskolánk arculatát
meghatározó értékek megvalósulásának helyszíne. A tanulókkal való differenciált foglalkozás megoldásában
szolgálja az ismertelsajátítást, a tanulást, az önművelést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a magatartási
problémákkal küszködő tanulók beilleszkedését, a szociális, kulturális hátrányok leküzdését.
Az iskola könyvtár-pedagógiai programját és céljai meghatározó tényezők:
NAT
Kerettanterv
az iskola szerkezete és profilja
nevelési és oktatási célja
az iskola pedagógiai programja
az egyes tantárgyak helyi tanterve, követelményrendszere
Az iskolai könyvtár tanulási-információs forrásközpont, eszköztár, a szellemi munka bázisa. Ugyanakkor fel kell
vállalnia
a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő
a szociális hátrányok enyhítését célzó és a
tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok, tevékenységek egy részét is.
A könyvtári pedagógiai tevékenység kiemelt feladatai:
Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák révén.
A tanuló életvitelét kedvezően befolyásoló tudáskonstrukciók kialakítása.
Az alkalmazható tudás (mint az alkotó személyiséggé válás eszköze) megalapozása.
A könyvtárral különösen jól fejleszthet kompetenciák fejlesztése:
o problémamegoldás, kommunikáció, kritikai, globális látásmód, információszerzés- és kezelés,
a kooperatív munkára való alkalmasság.
Információkultúra elsajátítása: az információ gyűjtésétől a rendszerezésen, tároláson át a kritikai
elemzésig, valamint az információ megfelelő formába öntése, kommunikálása.
A tanulókban a könyvtárhasználaton alapuló önálló ismeretszerzéshez szükséges magatartásmódok,
tevékenységek kialakítása.
Az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, az esélyegyenlőség megteremtése.
A szociális, kulturális hátrány leküzdése lehetőségének megteremtése.
A tehetséggondozás során az érdeklődés elmélyítése, továbbfejlesztése.
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A tanulás fejlett módszereivel rendelkező, önálló ismeretszerzésre képes személyiségfejlesztés.
könyvtár-pedagógiai program feladatai 1-8.évfolyamon a spirálisan építkező
tantervi követelmények szerint:
Az írott dokumentumok jelentősége: az olvasás megszerettetése
Az információszerzés lehetősége: a könyvtár. A helyes használatra, viselkedésre nevelés.
A könyv tartalmi és formai elemeinek megismerése: általa az információhoz jutás megkönnyítése.
A könyvtári állomány tagolása, raktári rend: segítségével az ismerethez jutás lehetőségének
megteremtése.
A dokumentumtípusok megismerése: a megfelelő információhordozó kiválasztása.
A tájékozódás direkt és indirekt eszközeinek használata: a problémamegoldó gondolkodásra nevelés,
mint az információs társadalom szükségletét természetes lehetőségként felkínálni.
A kibővülő információszerzési lehetőségek megismertetése: korszerű használói tudás, szokások
kialakítása
A megszerzett információk értelmezése, rendezése, felhasználása, kommunikálása: a forrás helyes
feldolgozására képessé tenni.
Az iskolai könyvtár centrális és kibővülő szerepkörének tudatosítása: a nevelőtestület tagjainak az
elsődleges információforrása munkája során az iskolai könyvtár legyen.
Az alapozó könyvtárhasználati órák a NAT követelményeit szolgálják: a minimális elméleti ismeretek
mellett ezek alkalmazási műveletei hangsúlyosak.
A szakórák könyvtárhasználaton alapuló tanulási, tananyag-feldolgozási technikái természetes
módszerré váljanak.

4.13

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek vannak kitéve.
Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő tanulók problémáit igyekszünk kezelni,
törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésére, illetve megszüntetésére. E feladatokat az
alábbiakban határozzuk meg:
Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi jogok
messzemenő figyelembevételével.
A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:
ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,
tankönyvvásárlási támogatás biztosítása,
tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,
kedvezményes ebéd biztosítása,
javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.
Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele.
A tanulók jogainak fokozott védelme.
Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök, a
szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).
Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres
kábítószer-ellenes program megvalósításához.
Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.
A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése.
A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi, aki
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folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és
hatóságokkal.

4.14

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.14.1 LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját a nevelőtestület felülvizsgálta
és módosította: 2013. március 26-án.
Jelen pedagógiai program az intézmény fenntartójának, a Szeged-Csanádi Egyházmegyének a jóváhagyásával
lép hatályba, és a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be.
Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Az intézmény pedagógiai programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. Egy-egy
példánya a következő helyeken található meg:
az iskola fenntartójánál
az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyettesnél
az óvoda munkaközösség-vezetőnél
az iskola irattárában
az iskola könyvtárában
az iskola tanári szobájában
Az intézmény pedagógiai programjának egy példányát az iskola könyvtárában helyezzük el, ahol azt a szülők és
a tanulók helyben olvasással, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon megtekinthetik.
Az pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.
Az óvodapedagógus, pedagógus a szülők részére szülői értekezlet keretében, a tanulók részére osztályfőnöki
órán ad tájékoztatást a pedagógiai programról.
A szülők a megelőző tanév végén a honlapon, illetve az osztályfőnököktől tájékoztatást kapnak azokról a
tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a
következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától
kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a
szülői kiadások csökkentéséhez.
Kevermes, 2013. március 26.
Pálné Nagy Márta
intézményvezető
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4.15

RATIFIKÁCIÓS ZÁRADÉK OK

4.15.1 JEGYZŐKÖNYV -NEVELŐTESTÜLET
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programját a nevelőtestület 2013.
március 26-án…………… % arányban elfogadta.

1.

Bozó Vilmosné Sági Olga

2.

Dávid Rémusz

3.

Fekete Zsuzsanna

4.

Fodor Ildikó

5.

Gyüre Éva Eszter

6.

Igazné Szalai Bernadett

7.

Kalóczkai Jánosné

8.

Katona László

9.

Katona Lászlóné

10.

Lakatosné Juhász Veronika

11.

Lantosné Kiss Mónika

12.

Pálné Nagy Márta

13.

Restyéné Szokolay Csilla

14.

Sárkány Józsefné

15.

Orbánné Pót Ildikó

16.

Schneider Erika

17.

Szabad Ilona

18.

Szabó Istvánné
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4.15.2 JEGYZŐKÖNYV –SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
A Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programját a szülői közösség
véleményezte.

Kevermes, ….……………………………..év ………. hónap ……. nap

………………………………………………….
Szülői közösség képviselője

Jóváhagyta:

………………, ….… év ………. hónap ……. nap
……………………………….
fenntartó
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