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Bevezető gondolatok 
 

„ Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, 

megtanulnak hinni. 

Ha a gyerekek hitelesen élnek, 

megtanulják mit jelent szeretni. 

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 

megtanulják megkeresni a szeretetet a világban.” 

                                                                              / Dorothy Law Holtz / 

 

Az emberi személyiség kibontakoztatása -  a születéstől  a kamaszkoron át a felnőtt korig - , 

hosszú folyamat. Ezen belül a katolikus nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására 

törekszik a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával oly módon, hogy minden gyermek 

egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Az óvodás, iskolás gyermeket, mint 

fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben intézményünk 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

 

A katolikus közoktatás arra kötelezi el magát, hogy a teljes személyiség kiformálására törekedjen, 

ezért a vallásos nevelést egészen különleges eszköznek tekinti. 

 

 A gyermek Isten ajándéka, amely a katolikus intézmény evangelizációs munkája során tárul föl. 

 Ebben a folyamatban szerzi első vallásos ismereteit, ezért fontos hogy az őt körülvevő felnőttek 

élete példájából tapasztalja meg Isten szeretetét. 

 

Programunkban kiemelt helyet kap a hitre nevelésés a teremtett világ megismerésére nevelés. 

A környezeti nevelés állandóan, mindenkori folyamatossággal jelenlévő hatás az intézményben. 

 

A környezetbarát életvitel kialakulásához fontos a környezetbarát óvoda, iskola megteremtése. 

Gyermekeinknél szeretnénk elérni, hogy az öröm és a hála fényében csodálkozzanak rá teremtett 

környezetükre. 
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„Hagyjátok csak a gyermekeket, s ne akadályozzátok meg, 

 hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. 

Mt. 19,14. 

 

 

 

 

 

 

I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR 
 

 
 

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)  

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

alkalmazásáról (Nat rendelet)  

o 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  

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

rendjéről (kerettantervi rendelet)  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  
o 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról (régi Nat)  

o 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (régi ktr.)  

o 77/2013. törvény a felnőttképzésről  
o 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az Egyházról 
o a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 

o az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ámr.)  

o a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 

intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 

o a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 2013.évi CCXXXII. törvény 

o az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) 

OMrendelet 

o a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKMrendelet 

 

További, az intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 

o Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények 

o az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény  

o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

o a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

o a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
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o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

o az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

o az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény  

o a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény   

o a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  

o az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  

o az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  

o az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet  

o a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet  

o a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet  

o a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

o az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

o az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 

o a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

o a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

o a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) 

OMrendelet 

o a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM 

rendelet  

o a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet  

o a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OMrendelet 

o a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet  

o a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 

o a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 

o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

o a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény  

o az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NMrendelet 

o a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NMrendelet 

o az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről  
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Az intézményi nevelési programot meghatározó  további egyházi dokumentumok:  
a Szentírás tanítása, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartása, az apostoli küldetés  

az Egyházi Törvénykönyv rendelkezései  

a zsinati dokumentumok és a pápai megnyilatkozások  

a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részei  

 

Továbbá a fenntartói és helyi (önkormányzati) rendeletek  
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II. A katolikus közoktatási intézmények küldetése 
 

 

 

 

 
„ Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, 

az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. 

Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, 

a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.” 

 ( Lk 13,24 ) 

 

 

 

Küldetésünk a társadalom, a család felé  

 

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 nevelésnek is.    

 

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. 

 

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 

munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen 

kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus intézmények legsajátosabb jellegét, és 

ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva az 

autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember 

szolgálatára kötelezi. 

 

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

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

kívánja megvetni. (Az ember számára megfelelő erkölcsi nevelés szükséges, amelyre azután 

ráépülhet a hit.) 

 

A családokkal való kapcsolattartás folyamán  katolikus intézményünk remélhetőleg egyre több 

embert segít az igazi értékek felé. 

 

A mindennapok eseményei, az egyházi év ünnepei bőséges lehetőséget nyújtanak keresztény 

hitünk megélésére, a családokkal való együttműködéssel magasabb lesz a gyermekek neveltségi 

szintje. 

 

Törekszünk arra, hogy minden gyermekben megtaláljuk azt az értéket, amelynek 

kibontakoztatásával erősítjük egyéniségét. 

 



 

9 

 

A felnőttoktatás keretein belül a felnőttek, fiatal felnőttek gimnáziumi oktatását és érettségi 

vizsgára történő felkészítését tűztük ki céljául. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felnőttoktatás nem 

kizárólag a tanulók életkorában, hanem rendszerében is, de leginkább módszertanában, számos 

ponton eltér a közoktatás megfelelő elemeitől. Szükségét érezzük, hogy ezek a gyakorlatban 

dominánsan tetten érhető és a működést számos területen befolyásoló különbségek, tartalmilag is 

helyet kapjanak megújult Pedagógiai Programunkban, a megfelelő helyen és formában, lehetővé 

téve felnőttoktatási tevékenységünk még tudatosabbá és hatékonyabbá válását. 

 

 

 

Küldetésünk a pedagógus felé 

 

Az Egyházban a katolikus oktatási intézmények szerepe egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül 

a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat, amelyek kiemelkedő segítséget 

nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”  

A katolikus oktatási intézményben a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus nevelés elveinek, a 

pedagógusoknak pedig ki kell tűnniük helyes magatartásukkal és becsületes életükkel.  

 

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 oktatás minden elemében tükrözi a benne megvalósuló keresztény értékrendet, amelyet 

minél több család számára szeretnénk vonzóvá tenni. Mély meggyőződésünk, hogy a gyermek 

Isten ránk bízott ajándéka, szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik, s a 

katolikus nevelés evangelizáló és pasztorációs munkája kell talán, hogy ezt a kincset a szülők 

számára fokozatosan föltárja. Éppen ezért  olyan dolgozókra van szükség, akiknek mindennapi 

életük tesz tanúságot hitük mellett.  

 

 

Küldetésünk a gyermek felé 

 

A katolikus oktatási intézmény éppen olyan gyermekintézmény, mint az állami fönntartásúak, 

azonban szemléletében, értékrendjében arra törekszik, hogy növendékeiben megalapozza a 

krisztusi értékrendet, s azon belül a katolikus életformát. 

A katolikus nevelés-oktatás sajátos jellegű világszemlélettel történik. - Hitünk szerint mi mindig 

eggyel többen vagyunk: köztünk van Krisztus. 

 

Mindennapos „lelki beszélgetéseink” alkalmával a gyermekekben alakítjuk a hit elfogadásának 

képességét. Ebbe építünk be „erkölcsi beszélgetéseket” is, melyeken örökérvényű igazságokat 

dolgozunk fel a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. (szeretet, segítés, igazmondás, 

egymásra figyelés, bocsánatkérés, vigasztalás...)  

Az óvodában működő Bárka Játékkör lehetőséget teremt a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

foglalkoztatására. 

Az elkötelezettség, az összehangoltság egyensúlyban tartásával kívánunk megfelelni a 

kihívásoknak, amellyel kiválthatjuk valamennyi partnerünk elégedettségét, elismerését. 
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III. 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 felhasználja azokat az 

eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmasak 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. 

 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis Momentum 

kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „Az Egyháznak is feladata a nevelés, 

sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig 

azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni 

Krisztus életét, és állandó szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére 

eljussanak.” 

 

A katolikus óvoda, iskola része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való 

nevelés területén. Az Egyház a katolikus óvoda, iskola által, mely felkínálja korunk embereinek a maga 

nevelési elgondolását, sajátos módon részt vállal a kulturális párbeszédben, s ezzel elősegíti a valóságos 

fejlődést, amely az ember teljes kibontakozásához vezet.  

Amikor a katolikus nevelésről szólunk – Jézus által adott küldetésről van szó – szükséges megfontolni:  

 

 A Szentírás tanítását, belőle Jézus nevelői és tanítói magatartását, az apostoli küldetést,  

 Az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit,  

 A zsinati dokumentumokat, pápai megnyilatkozásokat.  
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IV. INTÉZMÉNYÜNKRŐL 
 

Történetének kezdete óta óvodánk, iskoláink jelentős szerepet játszanak városunk szellemi 

életében. 

A feljegyzések alapján a mai Törökszentmiklós területén 1720 óta működik a katolikus oktatás.  

1880. szeptember 8-án szentelték fel a Pánthy Endre Leánynevelő Intézetet. Az iskolát Pánthy 

Endre volt törökszentmiklósi plébános, egri kanonok építtette, teljesen berendezte, majd 

alapítvánnyal is ellátta. 

Az egyházi iskolákat 1948-ban államosították. 

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló nevelési 

intézmény, amely segíti a családi nevelést. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és 

nevelésének optimális feltételeit. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő 

beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai 

tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével hozzájárul a gyermekek környezettudatos 

magatartásának alakulásához, melyben a Kisfürkész Erdei Óvoda Tábor program kiemelt szerepet 

játszik.  

 

Az 1989 – ben bekövetkezett rendszerváltás lehetőséget adott arra, hogy az egyházak újra részt 

vegyenek a közoktatásban, s ekkor a törökszentmiklósi Katolikus Egyház egyetlen épületet kért 

vissza, a valamikori Pánthy Intézet ingatlanát. 

Ebben az épületben található a 2005 szeptember 1- jén nyíló, akkor még a Városi Óvodai 

Intézményhez tartozó óvodánk. 

A valamikori Pánthy Intézet egy épületszárnyát teljesen felújították, s külön bejárattal, udvarrésszel 

látták el a kicsinyek számára. 

2011 szeptember 1-től az intézmény fenntartója az Egri Főegyházmegye, a helyi gimnáziummal 

karöltve többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményt hozott létre, ezen intézmény 

tagintézménye Szent Kristóf Katolikus Óvodánk. 

Az intézmény ilyen keretek között működött 2012 augusztus 30- ig.  

 

2012 augusztus 31-től újabb átszervezés történt, a városban működő Pánthy Endre Katolikus 

Általános Iskola beolvadt intézményünkbe. Az egyház 2006-ban tulajdonba kapta, de birtokba nem 

vehette az egykori Pánthy Leánynevelő Intézet államosított épületét. A törökszentmiklósi Római 

Katolikus Egyházközség és Törökszentmiklós Város Önkormányzata kezdeményezése alapján Az 

Egri Főegyházmegyei Hatóság 2010-ben újraindította a katolikus oktatást. Ekkor kapta az iskola a 

Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola nevet. Az iskola ezen időponttól szervezte meg az emelt 

óraszámú természetismeret oktatását. 

 

Az összevonás után hivatalos nevünk jelenleg Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és 

Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, amely többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként 

működik. 

 

Gimnáziumunk több mint fél évszázada biztosítja városunk és a környező falvak számára a 

lehetőséget, hogy a gyermekek a lakóhelyükhöz közel kapják meg a középfokú oktatást. A 

négyosztályos képzés mellett 1991-től lehetőség nyílt a tehetséges általános iskoláskorú (10 éves) 

gyerekek számára, hogy 10 és 18 éves koruk között már gimnáziumunkban tanuljanak a 

nyolcosztályos képzés keretében, ahol nagy hangsúlyt helyezünk az alapkészségek fejlesztése 
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mellett az idegen nyelvek oktatására. 

A négyosztályos képzés lehetőséget nyújt egy idegen nyelv (angol vagy német) kiemelten magas 

óraszámban történő tanulására (speciális angol, emelt német), a többi nyelvből pedig alap 

óraszámban való részvételre. Szintén nagy hangsúlyt kap a számítástechnika és az emelt 

matematika oktatása, és iskolánk előnyei közé tartozik, hogy jól képzett szakemberek oktatják 

magas szinten a többi közismereti tantárgyat is. 

 

1999-től új profillal bővült intézményünk: a rendvédelmi képzéssel, amely segítséget nyújt azon 

diákjainknak, akik érettségi után a rendőri, katonai pályára készülnek. A 11. és 12. évfolyamon 

szakemberek segítségével megismerkedhetnek a kriminológia, pszichológia, kommunikáció illetve 

a rendvédelmi ismeretek alapjaival. 2003/2004. tanévtől belügyi rendészeti képzés néven kerül a 

tantervbe, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium és Szakközépiskola által akkreditáltatott 

tanterve alapján. 

A 2004/2005. tanévtől a nyelvi előkészítő osztály indítására kaptunk engedélyt. 

A 2021/2022. tanévtől ismét megjelenik a felnőttoktatás a gimnázium képzési palettáján. 

A társadalom, a szülők és a pedagógusok célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Ennek érdekében fontos megfogalmazni az 

irányelveinket. 

A pedagógiai programban foglaltakat az iskola személyi feltétele biztosítja, a tárgyi feltételeket 

nehezen tudjuk teljesíteni. Szükség lenne az épület korszerűsítésére. 

 

Kiváló szakemberek kerültek ki az iskola padjaiból, akik közül többen visszatértek az egykori alma 

materbe, s oktatják a helyi és a környező településekről bejáró vagy kollégiumban lakó tanulókat. 
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V. NEVELÉSI ELVEINK 
 

A témához kapcsolódó zsinati meghatározások (II. Vatikáni Zsinat) 
 

 

Nyilatkozat a keresztény nevelésről 

 

Egyetemes jog a neveltetésre 

„Az igazi nevelés a személyiséget fejleszti ki – a személy végső célja, mint rendező elv szerint – , 

de egyúttal javára van annak a társadalomnak is, amelynek a személy tagja és amelynek életében 

mint felnőtt majd tevékeny szerepet vállal.”1 

 

Tisztelet az emberi személy iránt 

„Mindenki köteles embertársait kivétel nélkül úgy tekinteni, mint másik önmagát, törődni azzal, 

hogy élhessenek és birtokolják az emberhez méltó élet feltételeit.”2 

 

A lelkiismeret méltósága 

A keresztényeket éppen a lelkiismeretükhöz való hűség állítja oda a többi ember mellé: keresni az 

igazságot és megtalálni az igazság szerinti megoldást az egyén, meg a társadalom életében 

fölmerülő számtalan erkölcsi kérdésre.”3 

 

Az emberek közössége 

 

Az emberi személy és az emberi társadalom kölcsönös összefüggése 

„Az ember társas természetéből következik, hogy a személy tökéletesedése és a társadalom 

fejlődése függ egymástól.” 

„Bizonyos ugyan, hogy a társadalmi rendet sűrűn felborító zavarok oka részben a gazdasági, 

politikai és társadalmi formákban lappangó feszültség. A mélyebb ok azonban nem ez, hanem a 

gőg, és az önzés, amely megrontja a társadalom légkörét.”4 

 

Túl kell jutni az individualista etikán 

„… föltétlenül szükséges, hogy mind az egyének, mind közösségeik önmagukban 

kifejlesszék és a társadalomban elterjesszék az erkölcsi és a szociális erényeket, …”5 

 

„Annak érdekében, hogy az egyes emberek lelkiismereti kötelességüket mind önmaguk, mind 

közösségeik iránt teljesíteni tudják, – lelkileg kell jobban kiművelni őket. … hogy ne csak művelt 

emberekké, hanem nagylelkű férfiakká és nőkké váljanak, hiszen az ilyenekre van égető szüksége 

korunknak.”6 

                                                           
1 Nyilatkozat a keresztény nevelésről 1. A II. Vatikáni Zsinat tanítása Szent István Társulat. Budapest, 1986. 
2 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 27. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
3 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 16. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
4 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 25. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
5 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 30. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
6 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 31. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
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„Joggal hihetjük, hogy az emberiség jövője azok kezében van, akik fel tudják tárni az utánuk 

következő nemzedékeknek az élet és a remény forrásait.” 7 

 

Az ember tevékenysége a világban 

 

Az emberi tevékenység értéke 

„… a krisztusi üzenet nem vonja el az embereket a világ építésétől, nem teszi őket közönyössé 

sorstársaik iránt, éppen ellenkezőleg: még szigorúbban kötelezi őket, hogy a világ javára 

munkálkodjanak.”8 

 

„… a haladás valódi kincs ugyan számára, de nagy kísértése is lehet: ha megzavarodik az értékek 

rendje és a jó a rosszal keveredik, ...”9 

 

 

Iskolánkban, óvodánkban olyan légkört kívánunk megteremteni, ahol tanulóink jól érezhetik 

magukat, s hatékonyan fejleszthetik képességeiket. Ennek érdekében: 

 a gyermek, tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; 

 bevonjuk őket saját iskolai életük megszervezésébe; 

 a tanulók egyéni képességeit figyelembe vesszük az oktatás- nevelés során; 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük; 

 minden tanulónk számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb gondjaiban; 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok, illetve az egyén és a közösség iránti 

tisztelet kialakítására törekszünk, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1. Óvodai nevelésünkben alapelv 
 

„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”  

(Lk 18,16 b)  

                                                           
7 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 31. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
8 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 34. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
9 Lelkipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról 37. A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Szent István 

Társulat Budapest, 1986. 
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– mondta Jézus az őt hallgató embereknek.  

 

 A gyermekek nevelése örök életre szóló feladat a család számára. Fontos, hogy lehetőségük 

legyen olyan intézményt választani gyermeküknek, amely elképzelésük szerint segíti őket 

a nevelésben.  

 Óvodánkban felvállaljuk, hogy megalapozzuk a katolikus hitet, és a vallásos élet felé 

irányítjuk őket. Valljuk, hogy óvodánk „vezetője” Jézus, aki segít minket ebben a 

munkában. 

Alapelv továbbá:  

 

 A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. A 

gyermekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül.  

 

 Képviseld a legjobbat bátran, de a mód, ahogy képviseled, szelíd legyen! - Ezt tartjuk a 

legfontosabbnak nevelő-oktató munkánk során.  

 

 A nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedéseknek a gyermek személyiségéhez és a 

keresztény értékrendhez kell igazodniuk, a gyermekek jogai és kötelességei figyelembe 

vételével.  

 

 A katolikus/keresztény pedagógiában megvalósítható innovációs törekvéseket támogatjuk.  

 

 Nevelőmunkánk során és a családokat támogató programokkal segítjük a nemi szerepek, 

az identitás kialakítását.  

 

 A nevelés biztosítja az óvodás gyermek számára a szabad játékot, e tevékenységen 

keresztül lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni 

képességeinek kibontakoztatását.  

 

 Az óvoda és iskola közötti átmenet sikeressége érdekében fejlesztjük a beilleszkedéshez 

szükséges gyermeki személyiségvonásokat, kompetenciákat. 

 

 Figyelünk a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek 

önazonosságának megőrzésére. (Jelenleg nincs ilyen növendékünk. Amennyiben szükséges 

lesz, kapcsolatba lépünk a megfelelő hatóságokkal, szervezetekkel is.)  

 

 TÁMOP-3.1.11-12/2.-Óvodafejlesztés az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő 

óvodákban pályázat keretében 2014. szeptember 1-től programunkba beépül a Szolnoki 

Városi Óvodák Hétszínvirág Tagóvodájának  Fülemüle Erdei Óvoda Tábor programja, mint 

átvett „Jó gyakorlat”, melyet saját természeti környezetünkhöz igazítva, a program elemeit 

felhasználva  építünk be pedagógiai programunkba. 

 A program kidolgozása során a katolikus szellemiség és a környezetbarát szemlélet 

egyaránt megvalósul. 
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 A mindenkori nagycsoportban gyakran lehetőséget biztosítunk dramatikus játékokra, de  

Erdei óvoda programunk is alkalmat teremt a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

foglalkoztatására. 

 Az elkötelezettség, az összehangoltság egyensúlyban tartásával kívánunk megfelelni a 

kihívásoknak, amellyel kiválthatjuk valamennyi partnerünk elégedettségét, elismerését. 

 

 

 

V.2. Iskolai nevelésünk alapelvei 
 

V.2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. 

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. 

 

Iskolánk céljait és feladatait a Nemzeti Alaptanterv, a Katolikus kerettanterv, az Apáczai Kiadó 

Kerettanterve, A cigány kisebbségi kerettanterv, a kompetencia alapú oktatással kapcsolatos 

tantervek matematika és szövegértés-szövegolvasás területen, a kompetencia mérés, a DIFER 

mérés és a partnerek elégedettségi vizsgálatának eredményei határozzák meg.  

 

„ 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.) 

Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

 keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét, 

 a nevelő jelleg dominál, 

 a nemzeti értékeket szolgálja, 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak 

katolikus iskolánk 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.”10 

 

                                                           
10        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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 A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak, ezért a szoktatásnak 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.  

 

 Iskolai munkánk, intézményünk egész tevékenységrendszerének alapja a gyermekek 

komplex személyiségfejlesztése. 

 

 Nevelőmunkánk középpontjába az keresztényi hazaszeretetet és a magyarságtudatot, az 

erkölcsi tisztaságot állítjuk. 

 
 

 

V.2.2. Tanulóink az általános iskolában 

 

 A kereszténységet elfogadják, átélni és megélni akarják felekezettől függetlenül, 

 Az iskolánk rendjét és szellemiségét elfogadják. 

 Segítsük elő a tanulók fejlődését, erősítsük bennük a nemzeti tudatot és a 

lokálpatriotizmust, 

 Olyan emberek nevelése,akik óvják, védik környezetüket, erre nagy hangsúly fektetnek, 

beleértve az embert is 

 Növendékeink tapasztalják meg a közösséget a vallási életben, a tanórai és a tanórán 

kívüli feladatok megoldása közben.   

 Ismerjék meg és mélyítsék el az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati szabályait, 

teljesítsék ki a test és lélek egységét. 

 Az intézmény felvállalja a heterogén, életstílusban és műveltségben nagyon különböző 

családok művelődési, oktatási igényeit. Nevelőtestületünk felkészült arra, hogy a 

tanulókkal a tehetségükhöz mérten foglalkozzon; a tehetséges illetve a felzárkóztatásra 

szoruló gyermekek számára esélyegyenlőséget biztosítson. 

  A tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók számára továbbépíthető alapműveltséget, 

erre épülő korszerű és széleskörű tudást nyújt; 

 Iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, 

a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek kiszélesítik a tanulók műveltségét, 

formálják világszemléletüket, világképüket és segítenek eligazodni szűkebb és tágabb 
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környezetükben; 

 Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, a szépet megelőzni, felismerni a 

rosszat; 

 Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítására; 

 Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk diákjainkban a haza, a szülőföld iránti szeretetet; 

 Fontosnak tartjuk az anyanyelv megfelelő elsajátítását, tanulóink beszédkultúrájának 

fejlesztését, törekszünk arra, hogy minél többen érezzék fontosnak a szép magyar beszéd 

használatát; 

 Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy Magyarországnak az Európai Unióhoz történő 

csatlakozása felkészülten érje a fiatalokat, képesek legyenek magyarságuk megőrzése 

mellett alkalmazkodni az új kihívásokhoz. 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk tanulóink szüleivel, a családokkal (pl. havonkénti 

fogadóórák; vagy adott időpontban egyeztetett meghívások; rendezvények, szülői 

értekezletek) 

 Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy gimnáziumunk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megtudhassanak a szülők és városunk érdeklődő polgárai, 

tanulói 

 Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a többi oktatási és kulturális intézménnyel 

 Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy eddigi hagyományaikhoz híven továbbra is 

képviseltessük magunkat a különféle városi rendezvényeken, illetve részt vegyünk a 

tanulók számára szervezett városi szintű versenyeken, megmozdulásokon, 

rendezvényeken. 

 

 

 

V. 3.Nevelési elveink a gimnáziumban 

Eszményeinkben olyan tanuló él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti 

magában az alábbi tulajdonságokat, illetve ezek nagyobb részét: 

 humánus; erkölcsös 

 fegyelmezett, kötelességtudó 

 művelt, becsüli a tudást 

 érdeklődő, nyitott,  

 kreatív, képes a problémák, konfliktusok érzékelésére és kezelésére 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, önállóan döntést hozni 

 van elképzelése a jövőjét illetően 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, képes tudását továbbfejleszteni és önállóan 

ismereteket szerezni 
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 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: - nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket 

                                              - a természet, a környezet értékeit 

                                              - más népek értékei, hagyományait 

                                              - az egyetemes kultúra kiemelkedő eredményeit 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés és kommunikáció elfogadott normáit és 

módszereit 

 társaival együttműködik 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli 

 szereti hazáját 

 megérti és tiszteletben tartja a sajátjától eltérő más nézeteket 

 szellemileg és testileg egészséges és edzett  

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt és gondozott, tiszteletre méltó, 

(tiszteletet, elismerést érdemel). 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden diákunk 

személyiségében. Tanáraink mindennapi nevelő- és oktatómunkája azonban arra irányul, hogy a 

lehető legtöbb tanulónk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

A pedagógiai tevékenység legfőbb letéteményese a tanár, akinek legfőbb jogait és kötelességeit 

az Nkt.61.§-a rögzíti.. 

 

 

 

VI. NEVELÉSI CÉLOK 
 

Intézményünkben a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismereteiknek, 

képességeiknek, készségeiknek bővítése, magas szintre való fejlesztése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, testileg és erkölcsileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni, akik ugyanakkor jól felkészülten állnak az érettségi és a felvételi kihívásai 

elé. Ennek érdekében: 

 

VI.1. A katolikus óvodai nevelésünk célja 
 

 A gyermekek nevelése a bennük lévő lehetőségek, értékek folyamatos kibontakoztatása, 

hogy olyanná váljanak, amilyenné Isten öröktől fogva elképzelte őket.  

 

 A gondviselő mennyei Atyától tanult szeretettel, személyes bánásmóddal figyelünk a ránk 

bízott gyermekekre. Szeretnénk továbbadni azokat az értékeket, amelyek meghatározzák, 

és boldoggá teszik a mi életünket.  

 

 Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi 

gazdagítása, képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek 
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személyiségének a fejlődését illetve közösségi életre történő felkészítését a szociálisan 

hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. 

 

 Szeretetteljes légkörben érzelmi biztonság megteremtése. A gyermekek mindenekfelett álló 

érdeke: a gyermek szükségleteinek kielégítése. 

 

 Inkluzív nevelés, befogadó pedagógia, segítő attitűd. 

 Feltétel nélküli szeretetre, kölcsönös tiszteletadásra nevelés. 

 

 Hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a 

kisgyermekben. 

 Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. 

 

 Keresztény kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete 

által. 

 

 

A gyermek miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, 

szokások, a családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is. 

Nemzeti ünnepeink megünneplése, a nemzeti jelképek megismertetése, a hazaszeretet elültetése a 

gyermeki lélekben fokozott hangsúlyt kap. 

 

 

 

 

VI.2. Általános iskolánk és gimnáziumunk nevelési céljai 
 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, 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. 

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, 

a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének 

megalapozása. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

 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. 
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 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a 

szellem fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat) 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.  

 Sokoldalú tehetséggondozás, emelt óraszámú természettudományos ismeretek 

közvetítésével, a tanulók képességeinek megfelelő szabadidős programok 

szervezésével. 

 Sokoldalú tehetséggondozás, emelt óraszámú nyelvi  ismeretek közvetítésével, a 

tanulók képességeinek megfelelő szabadidős programok szervezésével 

 Környezettudatos magatartásra, egészséges életmódra nevelés  

 A tanulók személyes környezetének rendezettsége, tisztán tartása 

 A tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg a kommunikációs képességeket, a 

beilleszkedés és az önérvényesítés segítésére. 

 Kulcskompetenciák – lehetőség szerinti – egyénre szabott fejlesztése 

 Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció  

 A kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése a tanulók motiváltságának 

növeléséért 

 Digitális írástudás elterjesztése 

 Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele 

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése 

 A keresztény kultúra, szellemiség közvetítése 

 Nemzeti identitás fejlesztése, beleértve az ország nemzetiségeihez, kisebbségeihez 

tartozók identitásának megőrzését, kultúrájuknak közvetítését. 

 A társadalmi igényeknek megfelelően célunk előtérbe helyezni az élő idegen 

nyelvek oktatását (angol, német), az informatika, a kommunikáció, a környezet- és 

egészségvédelmi nevelést, a testi-lelki egészség fejlesztését. 

 Kiemelt célként kezeljük a környezet és a természet megismerését és védelmét, a 

természet tiszteletére, a környezet értékeinek megőrzésére, a negatív környezeti 

tényezők károsító hatásainak megelőzésére irányítjuk figyelmüket. 

 Mentortanárok segítségével a szocializáció segítése,a tanulás támogatása,a 

katolikus értékrend közvetítése 

 

 

Programunkban tükröződnek célkitűzéseink, így mind a szülők, mind az érdeklődők számára 

áttekinthető, milyen nevelésben részesülnek, mit kapnak az idejáró tanulók, milyen tanulási és 

szabadidős tevékenységekben vehetnek részt. Tartalmában, szervezettségében egyaránt korszerű, 

európai iskolát kívánunk teremteni a meglévő pozitívumok, hagyományaink, eredményeink, 

tapasztalataink, és partnerkapcsolataink hasznosításával. 
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VII. Az intézményben folyó oktató, nevelő munka céljai, feladatai 

és eszközei 
 

Az oktató-, nevelőmunka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő 

megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

A katolikus óvoda a katolikus nevelési rendszer szerves része. A katolikus óvodai nevelésben a hit 

felébresztése, és a gyermekek életkorához mért fejlesztése a legfőbb cél. 

Célja továbbá az óvodás gyermekekben a minket szerető Isten képének kibontakoztatása a 

keresztény pedagógus példája nyomán, valamint harmonikus, kreatív, embertársaikkal szemben 

felelősségteljes személyiséggé formálni őket, illetve ennek alapjait megvetni. 

 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes 

kibontakoztatására törekszik. A gyermeket megillető jogok tiszteletben tartására irányul, biztosítva 

minden gyermek számára az egyenlő nevelési hozzáférést.  

A megvalósuló feladatok módjának és mikéntjének megfogalmazásából rajzolódik ki a katolikus 

gyermekkép.  

A mi óvodásaink egészséges és edzett, a világra nyitottan tekintő gyerekek. Szeretik felfedezni, 

megismerni vonzó lehetőségeket felkínáló óvodai világunkat. Mindig örömmel tevékenykednek, 

szeretik közös óvodai programjainkat, melyben egyéni fejlettségüknek megfelelően vehetnek részt. 

Tisztelik és megbecsülik környezetünket, elsajátítják alakító és fenntartható szokásait, a kulturált 

életvitelt. Társas kapcsolataikat is a kölcsönös tisztelet, az egymásra odafigyelés jellemzi. 

 

Az óvoda környezetével, céltudatos, tervszerű munkával segíti a gyermek készségeinek és 

képességeinek kibontakozását, pozitív énképének alakulását. 

Az iskolai tanuláshoz szükséges személyiségvonások folyamatosan fejlődnek, ami akkor lehet 

eredményes, ha az óvodáskort nem az iskolára való felkészülés korának, hanem a valódi boldog 

gyermekkornak tekintjük. 

 

 Fontosnak tartjuk, hogy az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések a gyermekek 

személyiségéhez igazodjanak.  

Emellett csoportos tevékenységgel olyan szocializációs színtereket kívánunk teremteni, ahol 

meríthetnek egyéni képességekhez igazodó műveltségtartalmakból. 

 

VII.1. A katolikus óvodai nevelésben megjelenítendő értékek: 
 

 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi 

környezet biztosítása, 

 a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a 

bizalom légköre, 

 a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések, 

 a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában, 

 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus 

alakítása, 
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 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek 

megfelelő – tevékenységek biztosítása, különös tekintettel a mással nem 

helyettesíthető játékra, 

 a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése, 

 a nemzetiséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek önazonosságának 

megőrzése, ápolása, erősítése, átörökítése. 

 

VII.1.1. A katolikus óvodai nevelés feladatai 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyerek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

 Hit felébresztése, keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a 

kisgyermekben. 

 Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. 

 A teremtett világ megismerésére nevelés, környezeti nevelés komplex felfogásából, a 

műveltségtartalmakat összehangoljuk, hogy azok kiegészítsék, teljessé tegyék egymást. 

 A környezetvédelmi tevékenységek gyakorlása közben a környezet tevékeny 

 megismerésével a teremtett természet és az ember által alakított környezet szeretetére,  

 tisztaságára, annak megőrzésére nevelés. 

 A tapasztalatok, élmények, a személyes példamutatások váltsanak ki olyan pozitív 

 érzéseket, mint a szeretet, vonzalom, gondoskodás, tisztelet, kellemes és jó érzések 

 sokasága. 

 Alapvető követelménynek tartjuk a gyermekek személyiségére irányuló elfogadást, 

tiszteletet. Az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével 

(különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is). 

 A keresztény szellemű óvodai nevelés biztosítja az erkölcsi értékek alakítását, az erkölcsi 

normák felfogásán, beépülésén keresztül:  

( a jó - rossz felismerése, az őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a 

gyengébb védelme, segítése - saját élethelyzeteikben való megtapasztalása, érzelmi átélése 

mellett - megfelelő értelmezéssel párosulva, s a nevelő személyes példáján keresztül). 

 Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása során az óvodai módszerek 

segítségével, hogy ezen keresztül fejlődjenek megismerő kognitív képességei: egyre 

pontosabb, valósághű észlelés, figyelemösszpontosításra való képesség, valósághoz közelítő 

képzeleti működés, reproduktív emlékezet, problémamegoldó és kreatív gondolkodás, az 

alakuló fogalmi gondolkodás. 

 Sokirányú gondozási tevékenységgel a gyermekek komfortérzetének biztosítása, szokás és 

normarendszer kialakítása. 

 A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése. Rendszeres mozgással 

egészséges életvitel kialakítása.  
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VII.1.2. Hitre nevelés 

 

 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 keresztény hitélet megtapasztalása az óvodai élet során (Krisztusi erények: felebaráti 

szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség...). 

 A katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete.. 

 A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, 

megbecsülés, védelem, óvás, felelősség…) 

 

 

VII.1.3.  Az egészséges életmód alakítása 

 

Az óvodai nevelés feladata: a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. A katolikus nevelés az egész embert szolgálja, 

„egész”-ségre irányul. Egész életet csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi értékek 

szolgálatába állítjuk. Az emberek egészségi állapotát jelentősen befolyásolja életmódjuk.  

 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi 

fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű 

 

Nevelésünk területei: 

 Gondozás. Testi nevelés, mozgásigény kielégítése. 

 A betegség megelőzésére az egészség megőrzésére vonatkozó szokások alakítása. 

Egészséges, biztonságos környezet kialakítása, a környezet védelméhez és megóvósához 

kapcsolódó szokások alakítása, életviteli és higiéniai szokások. 

 

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a 

fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés 

szokásainak alakítása. 

 

A gyermekek gondozása, énkép fejlesztése 

 

A gondozásnak óvodánkban alapvető szerepe van, az egész óvodai életet átszövi. A 

gyermek jó közérzete adhat alapot az összes óvodai tevékenységhez. 

A gondozási feladatok teljesítése bensőséges gyermek-felnőtt kapcsolatot feltételez. A felnőtt 

mintát ad, tanítja és gyakoroltatja a napi élethez szükséges szokásokat, melyek egy része az 

óvodáskor végére szükségletté válhat. Fontos, hogy ismerjük a gyermek otthoni szokásait is. 

Testápolás, öltözködés, étkezés, önkiszolgálási tevékenységek közben természetes módon fejlődik 

és fejleszthető a gyermek. 
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Az önkiszolgáló feladatok elvégzése alakítja a gyermek énképét és segíti önállóbbá válását is a 

rájuk bízott feladatok sikeres teljesítésével. Minden tevékenységet tudatos, pontos szóbeli 

megerősítés kísér, ezért fontosnak tartjuk, hogy a gondozási tevékenységekre a napirendben 

elegendő időt biztosítsunk, hogy minden gyermek nyugodt, kiegyensúlyozott, türelmes légkörben 

saját tempójának megfelelően, az intimitást tiszteletben tartva végezhesse ezeket. Mindez által 

kialakítjuk a gyermekek helyes napirendjét, magatartási és viselkedési szabályait, megalapozzuk 

az egészséges életmód higiénés szabályait, közvetlen kapcsolatot hozva létre a gyermek és 

környezete között.  

 

A gyermek óvodába lépésekor minden szülővel személyiséglapot töltetünk ki, mely tájékoztatást 

ad számunkra a gyermek mozgás és beszédfejlődéséről, a családi nevelés jellemzőiről, esetleges 

betegségéről, így megtervezhetjük az egyéni bánásmódot. 

A környezeti tényezők, a felnőttel való szeretetteljes kapcsolat segíti az örökletes adottságok 

kibontakozását.  

 

Ezért fontosnak tartjuk, hogy óvodánk feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai elősegítsék, 

hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelően képes legyen a környezetében való 

legoptimálisabb alkalmazkodásra. 

 

Igyekszünk megértő viszonyt, tapintatot, elfogadást kialakítani velük szemben, őszinte szeretettel 

modellként eléjük állni, illetve a szülői hatást erősíteni. Tehát személyiségünkkel, környezeti 

attitűdjeinkkel, értékrendünkkel követendő példát tudunk elérni.  

A mindennapok cselekedetei így válhatnak szokásalakító gyakorlattá. 

 

Tervezésnél figyelembe vesszük a gyermekek szükségleteit. Fontosnak tartjuk, hogy minden 

rugalmas szervezéssel menjen végbe. 

Az étkezések azonos időpontban, kulturált körülmények között zajlanak. A tízórai folyamatos, az 

ebéd kötött időtartamú, de figyelembe vesszük a gyermekek tempóját, egyéni szükségleteit.  

Figyelünk a természeti és technikai környezettel kapcsolatos szokások / az élet tisztelete, a szemét 

és hulladék kezelése, az igényszint alakulása a környezetével kapcsolatban- Környezetesztétika /, 

munkaszokások / a növények és állatok gondozásával kapcsolatos tevékenységek, a takarékossági 

szokások- víz, energia, használati tárgyak / következetes kialakítására. 

 

Az óvónői-gyermek kapcsolat kiegészíti, de nem helyettesíti a szülői kapcsolatot. 

Fontosnak tartjuk tehát az együttműködést, így a fejlődést megbeszéljük a szülőkkel. Ezáltal ők is 

magukénak vallják, és figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, illetve erősítik azt. Indirekt 

módon így a szülőket is formáljuk. A szokások viszonyulásaink által a környezet minden eleméhez, 

minden tevékenységhez, témakörhöz kapcsolódnak.  

 

 

Testi nevelés, mozgásigény kielégítése 

 

Olyan szervezeti kereteket, formákat /házirend, napirend, heti rend / lehetőségeket biztosítunk a 

természetes mozgásigény kielégítésére /játszóhelyek, eszközök /, amelyek az egészséges életmód 

kialakulását szolgálják. Programunkból kiindulva napirendünkben nagy hangsúlyt fektetünk a 

szabadban való tartózkodásra. Ha sokat vagyunk olyan környezetben, ahol a gyermekek sok 

mozgásformára találnak lehetőséget /víz, erdő, árok, stb. /, ott a célszerű mozgást igen gyorsan 
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elsajátítják. Ha ezt tudatosan erősítjük, fokozzuk fejlődésüket és tökéletesítjük mozgásukat. 

Mindez a gyermekcsoporttól, egy-egy gyermek fejlettségétől, a differenciált feladatadástól függ.  

 

A rendszeres, örömmel végzett játékos mozgással szoktatjuk őket az egészséges életvitelre. 

Kirándulásokon, gyermeknapon, sportnapon, környezetvédelmi napokon ezt a szülőkkel együtt 

tesszük. Időjárástól függetlenül a szabadban a mozgásszükséglet kielégítése mellett a levegőztetést 

is biztosítjuk. A pihenés és alvás az óvodáskorú gyermek napirendjében nagyon fontos szerepet 

kap. Fontosnak tartjuk az intimitást, személyességet, testközelséget. A gyermekek igényének 

megfelelően a délutáni pihenés előtt minden nap mesélünk, vagy altató verset mondunk, vagy 

altatódalt énekelünk 

.  

A nagycsoportosoknál, második félévtől egyórai pihenés után lehetővé tesszük, hogy a nem alvó 

gyermekek csendes tevékenységet folytathassanak. A nyári hónapokban pedig már az iskolába 

felvett gyermekek igény szerint pihenhessenek. Így készítjük elő őket az iskolai napirend 

szokásrendszer elfogadására.  

 

Az óvodában tízórai, ebéd, uzsonna áll a gyermekek rendelkezésére meghatározott időben. Mivel 

a gyermekeknek nem csak a fejlődését, de a közérzetét is befolyásolja az étkezés, igyekszünk az 

egyes gyermekek szokásait, érzékenységét tiszteletben tartani. Minden héten gyümölcs és 

zöldségnapot iktatunk be.  

 

 

Egészségvédelem, edzettség, biztonságos környezet 

 

Az egészséges életvitel kialakításánál nagy szerepe van a környezet megismerésének, 

környezettudatos viselkedésének. Szeretnénk megalapozni az egészséges életvitel iránti igényt a 

szülők segítségével. Fontosnak tartjuk a higiénés szabályok betartását. Gyakori szellőztetést, a 

páratartalom biztosítását, a portalanítást, a fertőtlenítést, a környezet tisztántartását, a sok zöld 

növény elhelyezését. 

 

A gyermekek egészségügyi szűrése óvodánkban biztosított /tartás, látás, stb. /. A gyermekek 

tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérjük, a balesetek elkerülése érdekében a személyi és 

tárgyi feltételeket biztosítjuk, a használati eszközöket ellenőrizzük. Az edzés lehetőségét minden 

évszakban a szabadlevegőn való tartózkodással használjuk ki, figyelembe véve a gyermek 

ellenálló-képességét. Tehát kihasználjuk a levegő, a napfény együttes hatását, de odafigyelünk az 

erős napsütés káros hatásának kiküszöbölésére. 

 

Nevelőmunkánk legfontosabb színtere az óvoda udvara. Arra törekszünk, hogy megfeleljen az 

egészséges, esztétikus környezetnek, biztosítsa a szinte egész napos kint tartózkodási lehetőséget. 

A megfigyeléshez, tapasztalatszerzéshez a nyugodtságot, hogy megcsodálhassák az ott zajló 

folyamatokat. 
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A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

 A szabadban végzett számtalan tevékenység által a gyermekek kiegyensúlyozottá, 

edzetté, testileg – lelkileg - szellemileg teherbíróvá válnak. Felkészültté az iskolai életre. 

 Megtanulnak .alkalmazkodni a körülményekhez, megfelelően mozogni, tájékozódni, 

erejükkel gazdálkodni. Ez magabiztossá és öntudatossá teszi őket. 

 Önállóan végzik személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket. Ezek 

igényükké válnak és az óvodán kívüli helyzetekben is alkalmazzák. 

 Képesek lesznek szükségleteik felismerésére, kielégítésére, a mozgásigényük szándékos 

irányítására. 

 Alkalmazkodó képessé válnak, közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani 

környezetükkel. 

 Igényükké válik a rendszeres mozgás és beépül szokásrendszerükbe. 

 Igénylik a szabadban való tartózkodást, sétát, kirándulást, a "zöld környezetet". Képesek 

lesznek a „rácsodálkozásra.” 

 Igényükké válik a higiénés szabályok betartása. 

 Figyelnek saját külsejükre, arra, hogy ruházatuk rendezett, testük ápolt legyen. 

 Igénylik környezetük rendjét, az elhasználódott, "felesleges" anyagokat /papírhulladék, 

zöldség-gyümölcsmaradvány../ a kijelölt helyre gyűjtik. 

 Az egészséges életmódhoz kapcsolódó (táplálkozási és higiéniai szokások) kompetenciák 

beépülnek a gyermeki személyiségbe, pozitívan formálva azt. 

 

 

 

VII.1.4. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat az anyanyelvi nevelés. Az 

óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a nevelőközösség 

mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. 

 

 A kisgyermek életkori sajátosságaikból adódóan elsősorban a metakommunikációra 

figyelnek, csak később, a beszéd és a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan alakul ki a 

verbális közlés tartalmára való figyelés képessége.  

 Az egyéni fejlődés biztosításához szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes 

példájával (odafigyelés, meghallgatás, beszélgetés), kommunikációs helyzetek 

megteremtésével ösztönözze a gyerekek közötti kapcsolatteremtést. 

  Bővítse szókincsüket, adjon példát arra, hogyan lehet beszédüket gesztusokkal, 

arckifejezésekkel, testtartásokkal színesebbé, gazdagabbá tenni.  

 Minden ember egy adott nyelvi kulturális közegben él. Ez alapvetően meghatározza 

gondolkodását, világlátását, magatartását. Akiben ez nem alakul ki, annak hovatartozása 

kerül veszélybe.  

 Magyarságunk gyökerei nagyon mélyek. Nyelvünk sok változáson ment keresztül. Sokrétű, 

gazdag, árnyalt, jól artikulálható, lassú nyelv, melynek ápolása, továbbadása és az 

anyanyelv ismeretére, megbecsülésére nevelés fontos feladatunk.  

 Az anyanyelvi nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítőelemként 

jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. A gyermekre figyelő, 
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jó beszédmintát adó, jól artikuláló, választékosan beszélő környezet a gyermek nyelvi 

fejlődését pozitívan befolyásolja.  

A beszéd az önkifejezés fontos eszköze, ezért az anyanyelvi nevelésnél a szókincs bővítése, 

a sajátos nyelvi formák elsajátítása, a gyermekek kommunikációra ösztönzése, 

metakommunikáció fejlesztése a cél. A beszélni és meghallgatni tudó környezet ösztönző 

hatású a gyermekek kommunikációjára. 

 Közvetlen beszédfejlesztő céljuk van az anyanyelvi játékoknak. Ezek mindegyike játékos 

mozgásra, cselekvésre, a gyermekek érzelmi meghatározottságára építve szolgálják egy 

vagy több beszédösszetevő (pl. artikuláció, a szókincs, a mondatalkotás, az összefüggő 

beszéd és a párbeszéd) fejlesztését.  

 A vers, mese ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek. Régi értékeket, hagyományokat, 

szokásokat közvetít a gyermekeknek.  

 Célunk a nyelv szépségének, kifejező erejének megismertetésével, a helyes 

nyelvhasználattal, mondatszerkesztéssel a biztonságos önkifejezés megalapozása, a 

korosztálynak megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés felkeltése.  

 A rajzolás,festés,mintázás, kézimunka során a nyelvi és a képi formai ábrázolás gyakori 

együttes alkalmazásával felismertetjük a gyermekekben, hogy valamely élményt, 

eseményt, érzést többféle úton is ki lehet fejezni.  

 A téri észlelés, a térbeli formai képzetek gazdagítása, a mintázó, rajzoló eszközök 

használatában szerzett tapasztalatok, az arányok, irányok nyelvi kifejezésének gyakorlása 

előkészíti az írás-olvasás tanulásához szükséges képességek fejlődését is.  

 A kifejezőképesség (beszédábrázolás, esetleg mozgás) és a gondolkodás kapcsolatának 

fejlesztésére rendkívül sok lehetőség nyílik az egyszerű műalkotás-elemzések során, 

melyeket középső csoportos kortól vezetünk be.  

 A gyermekek szókincsét bővítik az ének-zenéhez, énekes játékokhoz szükséges 

fogalompárok, amelyeknek a megértését és használatát cselekvés, éneklés közben sajátítják 

el (halk-hangos, rövid-hosszú, mély-magas, gyors-lassú).  

 A mondókák elősegíthetik a ritmikus szövegekben ismétlődő beszédhangok pontos 

észlelését, tiszta képzését és a jó beszédritmus érzékelését, alkalmazását.  

 A teremtett világ tevékeny megismerésére során fontos, hogy az összegyűjtött tapasztalatok 

alapján kérdések és válaszok fogalmazódjanak meg, hogy a gyerekek megkeressék az 

okokat és következményeket, amelyek segítik a természethez, a tárgyakhoz és az 

emberekhez, a természetfelettihez fűződő megfelelő kapcsolatuk kialakítását.  

 A mennyiségi viszonyok megismerése révén a beszéd és a gondolkodás szoros 

összefüggésben fejlődik. A szóban közölt feladat pontos megértése, a megoldáshoz vezető 

utak végiggondolása, a hasonlóságokról és különbségekről gyűjtött tapasztalatok 

megfogalmazása pontos nyelvi kifejezést kíván. A térbeli tapasztalatok gyűjtésében a 

mozgások irányának a tárgyak helyének megjelölése szolgálja az anyanyelvi nevelést.  

 A mozgás alkalmával a gyermekek gyakorlatot szereznek abban, hogy szóbeli leírás alapján 

hajtsanak végre bizonyos mozdulatokat, mozgássorokat, vagyis szóbeli utasítás nyomán 

cselekedjenek, hangolják össze mozgásukat.  

 

Az óvodai értelmi nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, komplex módon érvényesülő 

tevékenységek, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. 

 

Az óvoda a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve biztosít a 

gyermekeknek változatos tevékenységeket, (drámajátékok, melyek a programunkat kiegészítik, 
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komplex nevelési feladatokat valósít meg) melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek a 

természeti és társadalmi környezetről.  

 

 

Feladataink:  

 

 A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek tapasztalati úton történő 

bővítése, rendszerezése, beszéd és kérdéskultúrájuk alakítása.  

 

 Gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben, az életkori sajátosságokra és 

tapasztalatokra, élményekre építve.  

 Változatos tevékenységeken keresztül az érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 

gondolkodás, kreativitás fejlesztése.  

 

Az egyéni fejlesztési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása szükség 

esetén szakemberek bevonásával.  

 tehetséggondozás 

 felzárkóztatás 

 

 

 

VII.2. A Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola nevelési céljai 
 

 Kiemelten kezeljük a keresztény értékrenden alapuló nevelést.  

 A szakrendszerű oktatás, megadva a középfokú oktatás pilléreit, valamint az élethosszig 

tartó tanulás feltételeit.  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése-oktatása. 

 Iskolánk az élethosszig tartó tanulás megalapozását tűzi ki célul, ezért nagy hangsúlyt 

helyez az alapkészségek fejlesztésére. Elvárjuk, hogy tanulóink elsajátítsák az ehhez 

szükséges tanulási módszereket, rendelkezzenek korszerű ismeretekkel, váljanak 

harmonikus személyiséggé, akik a későbbiekben is megtartják és vállalják 

világnézetüket, és keresztényi felelősséggel alakítják életüket. 

 Növendékeink tapasztalják meg a közösséget a vallási életben, a tanórai és a tanórán 

kívüli feladatok megoldása közben.  

 Ismerjék meg és mélyítsék el az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati 

szabályait, teljesítsék ki a test és lélek egységét. 

 Az intézmény felvállalja a heterogén, életstílusban és műveltségben nagyon különböző 

családok művelődési, oktatási igényeit. Nevelőtestületünk felkészült arra, hogy a 

tanulókkal a tehetségükhöz mérten foglalkozzon; a tehetséges illetve a felzárkóztatásra 

szoruló gyermekek számára esélyegyenlőséget biztosítson. 

 Jelentős helyet kap munkánkban az alapkészségek, képességek fejlesztése, az 1-6. 

évfolyamokon a biztos alap teremtése, erre épül a szakrendszerű oktatás, megadva a 

középfokú oktatás pilléreit, valamint az élethosszig tartó tanulás feltételeit. Feladatunk 

továbbá a felzárkóztatás és tehetséggondozás, a nyelvoktatás, a számítástechnika, az 

egészséges életvitelre nevelés, a prevenció (baleset, betegség, kábítószer, dohányzás, 

alkohol), a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása, a sajátos nevelési igényű 
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gyermekek integrált nevelése-oktatása, cigány tanulók nevelése- oktatása magyar 

nyelven kisebbségi program alapján. 

 Iskolai nevelésünk további sajátossága a természetismeret műveltségterület 

tantárgyainak emelt óraszámú oktatása.  

 

Az 1-4. évfolyamos tanulók kezdetben lakóhelyünk növény- és állatvilágát. tanulmányozzák, a 

későbbiekben kitekinthetnek hazánk távolabbi természetvédelmi területeire is. Táborozóink 

nyaranta általában a hegyvidékeket nagyobb tavaink világát ismerik meg. 

 Arra törekszünk, hogy minden tevékenységünk, rendezvényeink, programjaink érzelemre és 

értelemre egyaránt hassanak mind tartalmukban, lebonyolításukban, mind előkészítettségükben, 

formájukban.   

 

 

Mindig az adott év személyi és tárgyi feltételei határozzák meg, hogy a kompetenciaterület A vagy 

B vagy C programcsomagja kerül bevezetésre. 

 

 

Nevelési alapelvek: 

 a keresztény értékrend alapjain nyugvó, családias hangulatú, gyermekközpontú nevelést 

biztosítunk tanulóink részére. Érvényesül továbbá 

 Komplexitás elve 

 Egyenrangúság elve 

 Tapasztalatszerzés elve 

 Motiváció elve 

 Koncentráció elve 

 Esélyegyenlőség érvényesítésének elve 

 Tevékenységközpontúság 

 Együttműködési képesség fejlesztése 

 

Didaktikai alapelvek 

 Életkori sajátosságok figyelembevételének elve 

 Azonos életkorú gyerekek különbözőségének elve 

 Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve 

 Hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve 

 Rendszeresség és fokozatosság elve 

 Felelősség elve 

 SNI-s tanulók integrált oktatásának elve 

 A gyermek mindenek felett álló érdekének elve 

 

 

VII.2.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

A katolikus iskolának 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 meg, ami rajta áll.” 11 

 

                                                           
11 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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Ezért iskolánk feladata:  

 Jelentős helyet kap munkánkban az alapkészségek, képességek fejlesztése, a biztos alap 

teremtése. 

 Feladatunk továbbá a felzárkóztatás és tehetséggondozás, a nyelvoktatás, a 

számítástechnika, az egészséges életvitelre nevelés, a prevenció (baleset, betegség, 

kábítószer, dohányzás, alkohol), a mindennapos testedzés lehetőségének biztosítása. 

 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. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szocio- 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 Iskolánkban otthonos légkör és szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása Az oktatás 

során fordítsunk figyelmet a tanulók egyéni képességeire. 

 A tanulók teljes személyiségének fejlesztése, az általános emberi értékek továbbadása 

minden pedagógus kötelessége. 

 Életközeli tanulási környezet kialakítása 

 A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének 

biztosítása 

 Testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges nemzedék kinevelése, olyan fiatalok hagyják 

el az iskolát, akik képesek az életben biztonsággal eligazodni. 

 Együttneveljük a különböző érdeklődésű, eltérő fejlettségű, képességű, szocializációjú 

tanulókat. 

 Diákjaink sajátítsák el az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereit 

 Tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a tisztességes munkának becsülete 

legyen. 

 Folyamatosan kapcsolatot tartani a szülőkkel, az önkormányzattal és a társintézményekkel 

 Eddigi hagyományainknak megfelelően iskolánk továbbra is képviseltesse magát a 

különféle rendezvényeken, ill. a tanulók számára szervezett programokon. 

 A nevelők nagyobb figyelmet fordítsanak a tanulói közösségek fejlesztésére, ezáltal 

alakítsák ki bennük az önkormányzás képességét. 
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 Szakkörök működtetése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése céljából. 

 Tanulóink megismertetése az Európai Unióval és az élethosszig tartó tanulás 

jelentőségével, érdeklődési körük szélesítése. 

 Együttműködés a közművelődési intézményekkel a szabadidő változatos eltöltésének 

biztosítására. 

 A tanulók felkészítése középfokú tanulmányok végzésére nagyobb számban, főleg 

érettségit adó iskolákban. 

 Méltó utódai akarunk lenni iskolánk neves pedagógusainak, akikre ma is tisztelettel 

emlékezünk, s akikre az egykori tanítványok is megbecsüléssel gondolnak.  

 Gyermekközpontú iskolát akarunk teremteni, hiszen csak a gyermekbarát iskola nevelhet 

„iskolabarát”, azaz a tanulást megkedvelő gyermekeket. 

 Munkatársak jól érezzék itt magukat, olyan belső szabályaink legyenek, melyek betartása 

kedvező feltételeket teremt az eredményes tanuláshoz, sokoldalú személyiségfejlesztéshez. 

A szülők, az iskola szolgáltatásainak igénybe vevői pedig elégedettek legyenek, a 

középfokú oktatáshoz jó alapot kapjanak tanulóink. A nevelőtestületi közösségfejlesztő 

napokat az ILMT alapú komplex intézményfejlesztésünk fő célkitűzéseihez igazodóan 

valósítjuk meg (pl. a nevelőtestületi napok keretében áttekintjük és egyeztetjük fejlesztési 

elképzeléseinket 

 Törekszünk az iskola gyermekmegtartó képességének javítására, a felzárkóztatással, a 

tehetséggondozással, az egészséges életvitelre, életmódra neveléssel, a roma gyermekek 

magyar nyelvű integrált oktatásával, nevelésével, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrált oktatásával, nevelésével, a gyermekvédelemmel és a pályaorientációs munkával 

kiemelten foglalkozunk. . 

 Hagyományokat teremtünk, évente rendezünk beiskolázási programokat nyílt tanítási 

órákkal, foglalkozásokkal, valamint  sor kerül sport, kulturális és tanulmányi versenyekre. 

 Szeretetteljes intézményi légkörben, a szülőkkel, a társintézményekkel (Zeneiskola, 

Művelődési Központ, Könyvtár, Helytörténeti gyűjtemény), a közvetlen és közvetett 

partnereinkkel együttműködve, fenntartónk és társadalmi környezetünk megelégedésére 

kívánjuk minőségfejlesztési, oktatási-nevelési, azaz pedagógiai céljainkat megvalósítani 

 A minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség tovább építhető alapjait 

kívánjuk lerakni, azokat a közös nemzeti értékeket elsajátíttatni, amelyek a nemzeti 

azonosságtudat kialakítását és fejlesztését segítik 

 Kiemelkedő szerepet szánunk iskolai nevelő-oktató munkánkban a nemzeti nevelésnek és 

a más népek kultúrája, kiemelten a velünk élő cigányság kultúrája megismertetésének, 

megbecsülésének, a másság elfogadásának.  

 Teret kívánunk adni a színes, sokoldalú iskolai életnek, a hagyományápolásnak, a 

tanulásnak, játéknak, a kulturált szabadidős szokások kialakításának (együttműködés 

művészeti alapiskolákkal), mindezzel fejleszteni kívánjuk a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségüket, szokásrendszerük kialakulását. 

 Törekszünk arra, hogy a nem roma származású tanulók is megismerjék a kisebbségben élők 

kultúráját, hagyományait, szokásait. 

 Diszkrimináció mentes környezetet biztosítunk a roma származású tanulóink neveléséhez , 

tanulásához. 

 Biztosítjuk részükre az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőséget. 

 Interkulturális oktatás keretében tanulóink megismerik más népek, kiemelten a cigányság 

történelmét, szellemi és anyagi kultúráját, hagyományait, jogaikat, biztosítsunk lehetőséget 

az önismeret kialakítására és a jogok gyakorlására. Ez a program segít abban, hogy minden 
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tanulónk megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és 

másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 Segítünk abban, hogy felismerjék az előítéletek és kirekesztések megjelenési formáit, 

megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok 

megsértésének jelenségét, és a jelenség elleni fellépés jogi, és más eszközeit. 

 Szociális kompetenciához sorolunk minden olyan társas képességet, készséget, amely 

nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Nélkülözhetetlen összetevője az 

egyénnek az az érzése, hogy ő képes valamire, a belső biztonság és magabiztosság érzete. 

 

 

 Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy tanulóink nyitottságára, fogékonyságára, 

érdeklődésére és aktivitására építve elsajátíttassuk az alábbi értékeket, s ezek képviselete váljon 

bennük meggyőződéssé, s határozza meg viselkedésüket, gondolkodásmódjukat. 

 

1. Az élet tisztelete, védelme, a természeti környezet megóvása, az állatok és növények 

védelme és  a szeretet; fogékonyság az élő és az élettelen természet szépségei iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége, megőrzésének fontossága; az egészséges és kulturált 

életmód iránti igény. 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom); 

felelősségvállalás a saját sorsának alakításáért. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra; hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, 

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása; fegyelem, önfegyelem; közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

7. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása 

: a nemzeti múlt megismerése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése; egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

8. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség és közösségvállalás; a hazánkban élő 

kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

9. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tiszteletben tartása; az emberek 

egyenlőségének elismerése; az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

társadalmi jelenségek és problémák iránt; igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre; törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

Az intézményünkben folyó oktató és nevelőmunka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a pedagógiai programunkban később meghatározandó tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységek, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

 

VII.2.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
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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, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 

 A büntetés formái: szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás), osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, 

rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való áthelyezés, 

stb. 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 

ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.).A „nem kötelező tantárgy” 

választásának elve: (6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez. szabályozza a finanszírozott heti 

időkeretet) 

 a helyi személyi (felkészültség) és tárgyi (eszköz) lehetőségek (a „kínálat”), és az 

iskolahasználó partnerek (szülők és tanulók) igénye  alapján történik.   

 Az etnikai programban való részvételről a szülő írásban nyilatkozik 

 Nyelvválasztás: angol, német. Első nyelv az angol ,szakköri keretben második idegen nyelv 

tanulására biztosítunk lehetőséget.  
 Nyelvtanulás értékelése alóli mentesítés: Igazolt (szakértői bizottság által) részképesség-

zavar esetében. 

 Osztályba sorolás elvei: Az óvodai DIFER mérések eredményei és a szülő választása 

alapján kis létszámú fejlesztő csoportokat szervezünk.  

 Ezen kívül a mindenkori elsős tanító kínálata (és személyiségének ismerete) alapján a szülő 

választ a gyermekének osztályt. A létszámokban előforduló aránytalanságok esetén 

egyeztetünk a szülőkkel.  

 

Alkalmazzuk a tanulásszervezés formáit: 

 Tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés 

 Projektoktatás, témahét 

 Az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása 

 Kooperatív tanulás 

 Drámajáték 

 Kutatómunka, terepmunka 
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Az SNI-s tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés, egyéni 

továbbhaladás, értékelés biztosítása. 

- Törekszünk a tanulóinkkal való pozitív viszony kialakítására, amelyben a humánus magatartást 

és az együttműködést tartjuk a legfontosabbnak. 

 

- Közös cselekedeteinket, munkánkat az empátia készségnek kell áthatnia. 

 

- Fontosnak tartjuk a teljesítmények motiválását, a sikerek méltatását, ami a tanulókban és a 

szülőkben egyaránt erősíti az iskolához való kötődést. 

 

- Ebben a folyamatban fontosnak tartjuk a differenciált képességfejlesztést, a versenyekre és a 

kulturális bemutatókra való felkészítést, az irodalomajánlást, stb. 

 

- A tanórán kívüli foglalkozásokon, szakkörökön, könyvtárban, sportfoglalkozásokon 

lehetőséget biztosítunk képességeik sokirányú fejlesztésére. 

 

- Lehetővé tesszük tanulóink öntevékeny részvételét az iskola életében (diákönkormányzat), így 

a különböző gyermekprogramok tervezésében és előkészítésében. 

 

- A megvalósításban a gyermekek és szülők öntevékeny részvételére számítunk 

 

- A szülőkkel együttműködve mindent megteszünk az iskolánkba járó gyermekek megóvásáért, 

védelméért, személyiségének fejlesztéséért.  

 

- Emelt óraszámú oktatást biztosítunk tanulóinknak természettudományos területen 

 

- Választható tantárgyként a természettudomány mellett idegen nyelvet és informatikát kínálunk 

 

- A lemorzsolódás csökkentése érdekében az alsó tagozaton az iskolaotthonos nevelést-oktatást 

biztosítjuk tanulóinknak, felső tagozaton tanórán kívüli foglalkozások szervezésével segítjük 

őket a jobb eredmény elérésében. 

 

 

 

VII.3. A gimnázium nevelési céljai 
 

Gimnáziumunk legfontosabb nevelési-oktatási célja, hogy kialakítsuk tanulóinkban a világ 

megismerésének igényét, amely folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, 

valamint az önálló tanulási képességek kialakítására sarkallja őket. Ennek eléréséhez 

nélkülözhetetlen, hogy: 

 szoros és egymást segítő tanár - diák - szülő kapcsolat alakuljon ki 

 tanulóink alakítsák ki önálló tanulási képességeiket és módszereiket, melyhez 

pedagógusaink segítséget nyújtanak az életkori sajátosságaiknak és egyéni 

adottságaiknak figyelembe vételével 

 állandóan fejlesszék, illetve hagyják fejleszteni személyiségüket 

 legyenek jártasak az informatikai eszközök használatában 
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 sajátítsák el a szép magyar beszédet, legyenek képesek értelmes kommunikációra 

nemcsak az anyanyelvükön, hanem legalább középfokon egy idegen nyelven és legalább 

alapfokon egy másikon 

 legyen lehetőségük tehetségük fejlesztésére és kibontakoztatására akár egyedi tanulási 

módszerek segítségével is 

 ha hátrányos helyzetűek vagy gyengébb képességűek, legyen módjuk a felzárkózásra 

gimnáziumi között a középfokú sikeresség elősegítését szolgáló tevékenységrendszer 

segítségével 

 megfelelő nevelő-oktató munka eredményesen szolgálhatja az esélyegyen1őség felnőttkori 

megvalósulását 

 figyelembe vesszük a tanulócsoportok korszerinti összetételének különbségeit, az életkori 

sajátosságokat, így tekintettel vagyunk a tanulók felnőtt státuszából eredő kötelezettségeire 

(munkahely megtartása, család, gyermekvállalás) 

 a pedagógus motiváló, tanulásra ösztönző legyen, törekedjen a korábbi tanulási kudarcok 

okainak feltárására és megoldására, segítse a tanulmányok sikeres befejezését,  

 

 

VII.3.1. A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok 

emelhetők ki: 

 Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését.  

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása.  

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére.  

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit.  

 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált 

oktatásában) a tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, 

problémamegoldásainak, alkotóképességének előtérbe állítása.  

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan 

alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a 

szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.  

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen 

a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a 

különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és 

egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, 

oktatásának feladatai.  

 Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási 

esélyek egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását 
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mind az iskolák közötti együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai 

munka terén.  

 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag 

lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés 

számára.  

 A hátrányos helyzetű tanulók számára az egyéni fejlesztésükhöz leginkább 

megfelelő módszerek és tanulásszervezési eljárások kidolgozása és alkalmazása 

tanórán és tanórán kívüli tevékenységek alkalmával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3.2. A kulcskompetenciák 

 

A korszerű pedagógiai elvek megkövetelik, hogy gyermekeinknél a kulcskompetenciák 

fejlesztésével tanulóink sikeresek legyenek. 

A kompetencia területei: 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció  

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős 

tevékenységekben.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva 

kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele 

a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag 

felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész 

sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció 

változásainak ismeretét különféle helyzetekben.  

Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban 

és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően 

alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, 

összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját 

szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.  
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A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az 

esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv 

másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.  

 

 

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 (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan 

képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott 

szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 

környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

 

 

 

 

 

 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  
1 

A Nemzeti alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák alapját a Recommendation of the 

European Parlament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong 

Learning (2006/962/EC) című dokumentum képezi.  
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Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, 

valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Fontos a 

társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak és 

változatosságának az ismerete is.  

 

Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik a szóbeli üzenetek 

megértését, beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását, valamint a 

szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően. Továbbá az egyénnek 

képesnek kell lennie a segédeszközök megfelelő használatára és az egész életen át tartó 

tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő elsajátítására is.  

 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

 

Matematikai kompetencia  

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést 

ezek alkalmazására.  

 

 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A matematika terén szükséges ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek és struktúrák, 

az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismeretét, a matematikai 

fogalmak, összefüggések és koncepciók és azon kérdések megértését, amelyekre a matematika 

választ adhat.  

A matematikai kompetencia birtokában az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy 

alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat az ismeretszerzésben és a 

problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. Követni és értékelni 

tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az eredményeket, megérti a 

matematikai bizonyítást, a matematika nyelvén kommunikál, valamint alkalmazza a megfelelő 

segédeszközöket.  

 

A matematika terén a pozitív attitűd az igazság tiszteletén és azon a törekvésen alapszik, hogy 

a dolgok logikus okát és érvényességét keressük.  

 

 

 

Természettudományos kompetencia  
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A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek 

emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. 

Ezeknek az ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a 

társadalmi folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait 

és kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, 

kultúrával stb. kapcsolatosan).  

 

A természettudományos kompetencia birtokában az egyén képes mozgósítani 

természettudományos és műszaki műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő 

problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a tudását alkalmazni új technológiák, 

berendezések megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében, valamint a 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalában. Kritikus az 

áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. 

Képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, 

és globális vonatkozásokban egyaránt.  

 

A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti 

érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja – 

különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, közösségünkre 

és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.  

 

Digitális kompetencia 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Information 

Society Technology, a továbbiakban: IST) 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.  

 

 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A digitális kompetencia a természetnek, az IST szerepének és lehetőségeinek értését, alapos 

ismeretét jelenti a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. Magában foglalja a 

főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, 

információtárolás-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján 

történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információmegosztás, az 

együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti 

az IST a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és 
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megbízhatósága körüli problémákat, valamint az IST interaktív használatához kapcsolódó 

etikai elveket.  

 

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését. 

Idetartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, a velük való kutatás, az IST 

alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

 

Az IST használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az 

interaktív média felelősségteljes használata érdekében. A kompetencia fejlődését segítheti 

továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban való részvétel.  

 

A hatékony, önálló tanulás  

 

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 is. 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, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és 

a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A munka- vagy karriercélok teljesítését szolgáló tanuláshoz az egyénnek megfelelő 

ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástartalmakról, képességekről 

és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy az egyén ismerje és értse 

saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes 

legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatást/támogatást.  

 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető képességek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IST-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek, elsajátítása, 

feldolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási 

stratégia kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint 

a tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése. Az egyénnek képesnek kell lennie a 

közös munkára és tudásának másokkal való megosztására saját munkája értékelésére és szükség 

esetén tanács, információ és támogatás kérésére.  

 

A pozitív attitűd, tanulási iránti motivációt feltételez, folyamatos fenntartásához 

elengedhetetlen, hogy korábbi tanulási és élettapasztalatainkat felhasználjuk, új tanulási 

lehetőségeket kutassunk fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazzuk.  
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Szociális és állampolgári kompetencia  

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, 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.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális 

egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott 

meghatározó szerepét. A sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen 

a normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. 

Fontos az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti  egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető 

koncepciók ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és 

társadalmi-gazdasági dimenzióiban, továbbá a nemzeti kulturális identitás és az európai 

identitás kapcsolatának a megértése. 

 

E kompetencia alapja az a képesség, hogy különféle területeken hatékonyan tudjunk 

kommunikálni, figyelembe vesszük és megértjük a különböző nézőpontokat, 

tárgyalópartnereinkben bizalmat keltünk, és empatikusak vagyunk. Idetartozik még a stressz és 

a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. Az attitűdök vonatkozásában az 

együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. Idetartozik még a társadalmi-

gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése. 

Fontos része ennek az attitűdnek a személyes előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra 

való törekvés.  

 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári 

jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a 

nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai 

és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magában foglalja az aktuális események, 

valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak, továbbá 

a társadalmi és politikai mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismeretét. 

Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az 

ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális identitás tudatosítása is.  

 

Az állampolgári kompetencia olyan képességeket igényel, mint a közügyekben való hatékony 

együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás 

és érdeklődés. Magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken – a helyi 

szinttől a nemzeti és európai szintig – hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, a 

döntéshozatalban való részvételt, elsősorban szavazás útján.  

 

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség és 

a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének megértését. 

Magában foglalja a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való 

tartozást, a részvétel iránti nyitottságot a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, 

valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartást megalapozó közös értékek 

elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítását (pl. a demokratikus elvek tiszteletben 

tartása). Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és 
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kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatását és mások értékeinek, magánéletének a 

tiszteletét is jelenti.  

 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

- a munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 

kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre 

a gazdasági tevékenységek során van szükség.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A szükséges ismeretek egyrészt az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 

működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. 

Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeivel is.  

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, 

delegálás, az elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és 

vállalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés. 

 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi a személyes és 

társadalmi életben, valamint a munkában egyaránt. Feltételezi a célok elérését segítő motivációt 

és elhatározottságot, legyenek azok személyes, másokkal közös és/vagy munkával kapcsolatos 

célok vagy törekvések.  

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai 

és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban 

elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét, a 

népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Idetartozik Európa (az európai 

országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi sokféleségének a megőrzésére irányuló 

igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött 

szerepének a megértése.  

 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása  

 

A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai 

érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti 
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a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való 

részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi viszonyainkat, eligazodjunk a világban.  

 

A kiemelt fejlesztési feladatok  
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Összekötik 

a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait. 

 

Énkép, önismeret  

 

Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső 

diszpozíciói saját befogadó-alkotó tevékenysége során alakulnak ki, csakúgy, mint a 

személyiségére jellemző egyéb tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége 

irányát, és aktivitásának mértéke, színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, 

képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól. A 

Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 

tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 

válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és 

megismerik az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. 

 Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított 

tudást, készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját 

fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában.  

 

Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az 

önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és 

az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság.  

Hon- és népismeret  

Elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, 

nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzák a kiemelkedő magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, 

munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, 

az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, 

jellegzetességeit.  

 

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és a társadalmi környezettel, a 

nemzettudat megalapozása, a nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése és ettől 

elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok 

értékeinek, történelmének, hagyományainak megbecsülése. A Nat a fiatalokat a szűkebb és 

tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, 

ápolására, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönzi.  

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra  

Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió 

kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 

szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.  
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Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell 

gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni helyüket az európai nyitott társadalmakban. 

Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével nyitottak és elfogadóak legyenek az 

Európán kívüli kultúrák iránt is.  

 

A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 

eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

vallások, a másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, 

az ezek kezelése érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék 

érzékenységük a problémák lényege, okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek 

keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt 

vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.  

 

 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés  

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, 

boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil 

társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben. 

Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös 

betartása, az erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete 

vezérel.  

A Magyar Köztársaság közoktatási rendszerének tehát egyik alapvető feladata olyan formális, 

nem formális és informális tanulási lehetőségek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív 

állampolgárrá válását.  

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság 

szükséges. A megfelelő ismeretek az Ember és társadalom műveltségi területre 

koncentrálódnak, a képességek, értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez az iskolai tanulás 

teljes folyamata és az iskolai élet teremthet lehetőségeket. Az aktív állampolgári magatartáshoz 

szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, az 

egyenlő bánásmódhoz való jog felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius 

segítségnyújtás, az együttműködés képessége), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, 

autonóm cselekvés, megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedés) 

elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások 

minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosíthatja.  

Gazdasági nevelés  

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket 

körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános 

műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan 

gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes 

piacgazdaság. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne 

helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a 

gazdaság világa felé. A társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd 

alakuljon ki az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség 

iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk 

jelentőségét, felelősségét. 
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Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká 

váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 

Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a 

képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú 

előnyök között. 

 Elősegíti, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, 

beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket 

tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért 

is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel 

kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az 

okos gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a 

fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.  

 

Környezettudatosságra nevelés  

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését.  

 

A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondolkodnak, eligazodnak 

a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság területén, és felelősséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikért.  

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományi 

gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota 

iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak 

megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember alkotta értékeinek 

felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeik vállalására 

és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell 

lennie egyéni és közösségi szinten egyaránt.  

 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és 

negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti 

erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét.  

 

Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék 

meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén.  

A tanulás tanítása  

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja 
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valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola 

alapfeladata.  

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, 

annak szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni.  

Törekedjenek arra, hogy a tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében, 

vegyenek részt a kedvező körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és 

tapasztalataik alapján ismerjék meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. A hatékony 

tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása, az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása, a könyvtári és más információforrások használata elsősorban a következőket 

foglalja magában: az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom 

fejlesztése), az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási 

módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet 

erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az 

önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás 

eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása.  

 

A tanulás fontos színtere, eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A hagyományos 

tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulási formák, amelyekhez 

sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár használata minden 

ismeretterületen nélkülözhetetlen. Az önálló ismeretszerzés érdekében a tanulóknak el kell 

sajátítaniuk a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit mind a nyomtatott 

dokumentumok, mind az elektronikus dokumentumok használata révén. Ismerniük kell a 

könyvtári keresés módját, a keresés eszközeit, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok 

tanulásban betöltött szerepét, információs értékét. El kell sajátítaniuk az adatgyűjtés, 

témafeldolgozás, forrásfelhasználás technikáját, az interneten való keresés stratégiáját.  

 

A tanulás megszervezhető az iskolán kívül is. Tanulási színtér pl. a múzeum, a kiállító terem, a 

művészeti előadás színtere, de akár a "szabadtér" is. 

 

A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus oktatási 

segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a kísérleteken alapuló 

tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.  

 

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit, 

stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, és ezekre 

alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés tárgyi-

cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és életszerű tartalommal ruházza fel 

azokat. Törekednie kell a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy 

szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a 

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, mindennapokban történő felhasználására. Olyan 

tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új ötletek 

kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes hangsúlyt 

helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk sokoldalú 

alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. Fontos feladat a kritikai 

gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel 

arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet 

megszervezése. 
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Az iskolai tanítás-tanulási folyamatba külső szakértő is bevonható. A külső szakértő 

kiválasztásáért a külső szakértő által közölt ismeretek és az iskolai pedagógiai program 

összhangjáért az iskola igazgatója a felelős. A külső szakértő a tanítási órán a kijelölt pedagógus 

közreműködésével, a tanulási folyamat pedagógiai szempontból történő kontrollja mellett vehet 

részt a tanítási folyamatban.  

Testi és lelki egészség  

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik.  

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 

az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. 

 A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a 

konfliktusokat képesek legyenek megoldani.  

Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

Ismertessék meg a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes 

anyagok –, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. 

 Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az 

iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési 

eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira.  

Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, 

legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – 

különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.  

Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Az 

egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, 

lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van.  

Felkészülés a felnőtt lét szerepeire  

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, 

hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, 

képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási 

ágak és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése 

tevékenységek és tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk 

során többször kényszerülhetnek pályamódosításra.  

 

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

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

amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és pályaismereteiket.  
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A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a 

különböző tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. 

Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a 

képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt.  

 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag 

tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia 

fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének 

fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség 

erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség  

 

Ezen célok elérését segíti, ha: 

 a diák ismeri és tudatosan él jogaival, ugyanakkor teljesíti kötelességeit 

 egészségesen él, edzi testét, tudatosan elkerüli az egészségre káros szenvedélyeket 

 maga is tesz azért, hogy esztétikus környezetben éljen és tanuljon 

 aktívan részt vesz a saját és a diáktársai életének alakításában, vállalja a felelősséget 

( a jó és rossz ) cselekedeteiért 

 megfelelő érzékenységgel rendelkezik a problémák, konfliktusok iránt, kész a 

megoldás közös kialakítására. 

 

VII.3.3. Céljainkat a következő pedagógiai eszközök, eljárások segítségével érjük 

el: 

 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra: 

 

a) A szokásformálás módszerei: követelés, gyakoroltatás, segítségadás, ellenőrzés, 

ösztönzés 

b) Magatartási-tevékenységi modellek közvetítése: modellértékű tények, jelenségek 

bemutatása, műalkotások elemzése, a nevelő személyes példamutatása, elbeszélés 

c) Meggyőződés-formálás (tudatosítás) : beszélgetés, a tanulók önálló elemző munkája 

 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül: 

a) A szokásformálás módszerei: hagyományok kialakítása, követelés 

b) Magatartási-tevékenységi modellek közvetítése: a nevelő személyes részvétele a 

tanulói közösség tevékenységében, követendő egyéni és csoportos minták kiemelése 

a közösségi életből 

c) Meggyőződés-formálás: vita, közvetett felvilágosítás 

 

A nevelő-, oktatómunkánkat sikeresnek tekintjük, ha: 

 érezzük és tapasztaljuk diákjaink bizalmát és a szülők támogatását 
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 diákjaink kötelességtudóak, ugyanakkor felelősségteljesen tudnak élni a jogaikkal 

 kulturáltan viselkednek, a szép magyar beszédet használják 

 egészségesen élnek, óvják környezetüket 

 tudatosan alakítják saját életüket, képesek önállóan ismereteket szerezni 

 a gimnáziumunk tanulmányi eredménye jó színvonalú  

 tanulóink határozott elképzeléssel bírnak saját közelebbi és távolabbi jövőjüket 

illetően 

 olyan biztos  és széleskörű tudással rendelkeznek, amely alapján reálisan 

választhatnak pályát, s ennek megfelelően megalapozottan nyújtják be felvételi 

kérelmüket a felsőoktatási intézményekbe 

 megfelelő kommunikációs képességekkel és számítástechnikai jártassággal 

rendelkeznek 

 elsajátítják azokat a gyakorlati képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek a 

munkaerő-piaci versenyben, 

 továbbtanulni szándékozó tanulóink az idegen nyelveken kívül más közismereti 

tárgyakból választva tegyenek sikeres emelt szintű érettségi vizsgát. 

 hátrányos helyzetű tanulóink számára is elérhetővé tesszük a középfokú iskolai 

sikerességet és megteremtjük a továbbtanulás lehetőségét 

Az általános iskolában és a gimnáziumban-kollégiumban a tevékenységek és a módszerek 

széles skáláját tudjuk biztosítani pályázatok segítségével elsősorban az egészségnevelés, a 

természettudományos és nyelvi képzés területén (táborok,edzések). A pályázat segítségével 

innovatív, órán kívüli tevékenységekkel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit (hangverseny) és 

fejlesztjük szociális érzékenységüket, erősítjük a közösséghez tartozás 

fontosságát.(hagyományteremtő rendezvények bővítése) 

Ha mindezt véghez tudjuk vinni a diákokkal és a szülőkkel együttműködve, akkor képesek 

lesznek arra, hogy a sikeres érettségi és felvételi vizsga letétele után helytálljanak a felsőoktatási 

intézmények hallgatóiként, s majd képesek legyenek arra, hogy megfeleljenek a munkába állás 

kihívásainak akár Magyarországon, akár az Európai Unióban helyezkednek el.  

 

 

VIII. A felvételi eljárás rendje 
 

VIII.1. Az óvodai felvétel szabályairól: 
 az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik 

 óvodába a felvétel 3. életév betöltése után történhet 

 a gyermeket az Óvodai felvételi előjegyzési naplóba kell beírni (beíráshoz 

szükséges iratok: születési anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, TAJ kártya, szülő 

személyi azonosító okmánya, kitöltött jelentkezési lap) 

 Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. 

A) Felvételt nyernek azok a gyermekek: 

a) Akiktől a felvétel nem tagadható meg: - hátrányos helyzetűek  

- a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41.§-a szerint jogosult a 

napközbeni ellátás igénybevételére. 

- felvételüket a gyámhatóság kezdeményezte, betöltötték az 5. évüket 
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- felvételüket a Családsegítő Központ vagy a Gyermekjóléti Szolgálat kezdeményezte. 

b) Akiknek indokolt a felvétele 

-augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket 

B) Előjegyzésbe kerülnek azok a gyermekek, akik szeptember 1. után töltik be a 3. évüket 

A döntésről felvételi vagy elutasítási határozatok készülnek a szülők számára. 

 A szülőknek kedvezőtlen elbírálás esetén az óvodavezető határozata alapján felülbírálati 

kérelem benyújtására van lehetősége az óvodavezetőhöz ill. a fenntartóhoz. 

 

 

 

A gyermekek nyilvántartása 

Felvettnek azt a gyermeket kell tekinteni, aki jogosultságot kapott, óvodai elhelyezése 

biztosított. 

A Felvételi mulasztási naplóban azt az időpontot kell feltüntetni, amely naptól a 

gyermek óvodába járhat, vagy köteles óvodába járni (a nevelési év során bármely nap lehet). 

Amennyiben az óvodai igénybevehetőség időpontjától a gyermeket a szülő nem viszi 

óvodába, attól a naptól hiányzónak kell tekinteni. 

 

A gyermekek csoportba való beosztása 

Az óvodavezető az óvoda nevelési koncepciójának megfelelő módon dönt a pedagógiai 

program alapján. 

Biztosítani kell az év közbeni rugalmas és ésszerű csoportváltás lehetőségeit is. 

 

A gyermekek áthelyezése másik óvodába 

A szülő indokai alapján (pl. költözés) biztosított a gyermek más óvodába történő 

áthelyezése. Az áthelyezéssel egy időben a gyermeket az óvodai nyilvántartásból törölni kell. 

Értesítés óvodaváltoztatásról-beiratkozásról nyomtatvány kitöltése az átadó-átvevő óvoda 

feladata. 

 

VIII.2. Az általános iskolai felvételi szabályai 
 

Iskolánk anyagi, családi hátterétől, származásától, tehetségétől függetlenül egyformán 

szívesen fogadja körzetének minden gyermekét 

Az iskolafejlesztést úgy hajtjuk végre, hogy nemcsak a gyermekek, hanem a munkatársak és 

a szülők/ gondviselők érdekeit és véleményét is figyelembe vesszük 

 

A tanulók osztályba,csoportba sorolását a méltányos oktatásszervezés szabályainak 

figyelembe vételével tesszük,ezze megelőzve az esetleges szegregációt. 

 

  Az óvodából az első osztályba való felvétel feltételei: 

 

1. Tanulóinkat elsősorban katolikus óvodánkból iskolázzuk be. 

2.  Amennyiben marad hely, a beiskolázási napokon megismert családok gyermekeit 

részesítjük előnyben, illetve azokat, akik elfogadják a katolikus értékrendet.  
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3. A katolikus vallás hiánya azonban nem kizáró ok a felvételi során.  

4. Az első osztály emelt óraszámú tantárgyú képzésére előzetes mérés után kerülhetnek a 

tanulók.  

5. A gyengébb képességű vagy részképesség-zavaros gyermekeket emelt óraszám helyett 

fejlesztő foglalkozásban részesítjük az esélyegyenlőség jegyében. 

 

VIII.3. A gimnáziumi felvétel szabályai 
 

Meghatározza: a tanév rendje, A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról, valamint az Alapító okiratban megállapított maximális férőhely 

száma, a 450 fő. 

Az indítandó 5. és 9. évfolyamba felvehető tanulók számát az előbb említett korlát és a 

4.melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez az osztály- és csoportlétszámokról  határozza meg. 

Ennek megfelelően a nyolc évfolyamos képzésben egy és a belépő 9. évfolyamon két osztály 

indítható, mely magába foglalja az egyes képzési formákra (nyelvi előkészítő évfolyam, emelt 

szintű nyelvi képzés, emelt szintű matematika, általános gimnáziumi képzés és belügyi 

rendészeti képzés, természettudományi és társadalomtudományi tagozat) felvehető tanulók 

számát. A tanulói jelentkezés, az egyes képzési formák iránti igény is meghatározza a felvehető 

tanulók számát. 

A felvehetők sorrendjét a központi írásbeli (tagozatok esetén), illetve az általános iskolából 

hozott érdemjegyek alapján (általános tantervű képzés) – melyben a magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika és az idegen nyelvek jegyeinek elsődlegessége – határozzuk meg. A 

tehetséggondozó osztályokban, az AJKP-ban és az emelt nyelvi tagozaton elbeszélgetésre is 

behívjuk a jelentkezőket 

Aki az általános iskola nyolcadik évének félévekor minden tárgyból elégséges osztályzatot 

kapott, illetve valamely tárgyból elégtelen minősítést szerzett, csak nagyon indokolt esetben 

vehető fel. (Például olyan betegsége, fogyatékossága van, hogy szakma tanulása és más 

településre való átjárása, tanulása megoldhatatlan…) 

Az AJKP előkészítő évfolyamosai órarendi keretben magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából az intézményben fejlesztett bemeneti és kimeneti mérést írnak, a tanuló 

tanulmányi eredménye alapján, valamint az osztályfőnök, programfelelős és szaktanárok 

véleménye alapján döntünk arról, hogy a gimnázium valamelyik tagozatán folytathatja 

tanulmányait, illetve  javaslatot teszünk a szülő és a diák számára a program kapcsán 

választható két másik középiskolába történő jelentkezésre. (Székács, Lábassy)  

A Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézményünk tanulóinak felvétele a központi 

írásbeli eredménye alapján, illetve ha az adott szakra nem kell központi írásbelit írni, a 

tanulmányi eredmény alapján és az osztályfőnök javaslata alapján  történik. Az érettségi tárgyak 

esetében min. közepes eredménnyel kell rendelkezniük. A tagintézményből elégtelen, illetve a 

fő tantárgyakból elégséges osztályzatot elért tanulók tanulmányainak folytatását a 

gimnáziumban nem javasoljuk. 

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek. 

A felnőttoktatás felvételi, átvételi rendszerének kialakításakor figyelembe vesszük a 

felnőttoktatás alábbi speciális vonásait:  

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 60. § (2) „A tanuló attól az évtől 
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kezdődően, amelyben a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhetedik, 

b) középfokú iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban 

kezdhet új tanévet. (3)  A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait 

felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (4) Sajátos nevelési 

igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a 

tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott 

életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.” 

2. A beiratkozás időszaka nem egyezik meg a tankötelesek beíratásának időszakával. A 

felnőttek életének ritmusa, a nyári időszak jellemzői és különösen a tankötelesek 

iskolakezdésének szervezési- és anyagi nehézségei miatt az iskolai rendszerű 

felnőttoktatásban elengedhetetlen a jelentkezési határidő „meghosszabbítása” a 

statisztikai adatközlés időszakáig. 

3. A beiratkozás időszakában a felsőbb évfolyamok létszámát is fel kell tölteni. A 

nagyarányú lemorzsolódás ellensúlyozására és a beiratkozók eltérő tanulmányi háttere 

miatt a felnőttoktatásban kiemelt szerepet játszik a korábbi iskolai tanulmányok 

beszámítása és a különbözeti vizsgák rendszere. 

4. Az intézmény május elejétől a statisztikai adatközlés időszakának kezdetéig fogadja a 

középiskolai felnőttoktatásba jelentkezőket. 

5. A jelentkezés kizárólag személyesen vagy hivatalosan meghatalmazott képviselő útján 

lehetséges. 

6. A NKT. 143 § (3) alapján intézményünk a képzés indítását legalább harminc nappal 

megelőzően a képzés indításának tényét a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

hozza. 

7. A NKT. 143 § (8) alapján intézményünk a tanítási év megkezdésekor írásban 

tájékoztatja a felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott 

félévében, az adott osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásban 

szerepel a mulasztások jogkövetkezménye is.  

8. A jelentkező a NKT. 143 § (4) alapján az intézményünkbe történő beiratkozáshoz 

bemutatja a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról 

kiállított bizonyítványt. Jelentkezési lapot tölt ki, amelyen - dokumentumokkal 

igazoltan és azokkal megegyezően megadja személyes adatait, elérhetőségét, továbbá 

azokat az adatokat, amelyek nyilvántartására jogszabály a köznevelési intézményt 

kötelezi, nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy megértette és tudomásul vette tanulói 

jogviszonyával, kötelezettségeivel, munkarendjével és az intézmény működésével 

kapcsolatos tájékoztatást. 

Az átvétel feltételei más intézményből: 

 

Az intézmény lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való 

döntés az intézmény vezetőjének jogköre. Döntése előtt kikéri a tagintézmény-vezetők 

véleményét. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége 

megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban 

való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj395id6f30
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pótolhatatlanná teszi a lemaradást. Az átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, 

ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató 

lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három 

hónapon belül tegye le az átvett tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni 

segítségnyújtást biztosítunk az átvett tanulószámára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – évfolyam ismétléssel, eggyel 

alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanulómagatartását, szorgalmát és a vele 

szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket. 

További szempontok: 

 a szülő elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját és 

együttműködjön annak megvalósításában. 

 

 a testvér már az intézményünkbe jár 

 az osztályok száma az évfolyamon 

 az osztályok létszáma 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló esetén az Alapító okirat szerinti lehetőség 

biztosítása 

Az átiratkozáskor be kell mutatni: 
 

a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

a szülőszemélyi igazolványát; 

az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a tagintézmény-vezető és a szakmai 

munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető dönt. 

 

Átvétel intézményen belül: 

Ha egy tanuló nem tudja teljesíteni az előírt követelményeket a gimnázium  valamelyik 

tagozatán, célszerűnek tartjuk, ha elbeszélgetünk a szülőkkel és tanulóval, s felajánljuk, hogy 

általános tagozaton folytassa tanulmányait. 

IX. Az esti munkarendű oktatás 
 

A felnőtt tanulók jelentős hányada korábbi iskolai tanulmányai során nem szerezte meg azokat 

a kompetenciákat, amelyek az önirányítású tanuláshoz szükségesek. Módszertan, tanulási 

önismeret és az önálló tanuláshoz szükséges magabiztosság hiányában fokozottan szükségük 

van a köznevelési intézmény segítségére, a részletes tanári magyarázatra, a rendszeres 

számonkérésre és arra, hogy egy osztályközösség tagjaiként, valódi iskolai környezetben 

tanuljanak meg tanulni. Intézményünk ezen tanulók számára működteti esti munkarendjét.  

 

Az esti munkarend szervezeti keretei  
 

Az esti munkarendet a jogszabály a minimum óraszám megjelölésével határozza meg: „Az esti 

oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a 

nappali rendszerű oktatás munkarendje szerint kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven 

százalékát ... el kell érnie.” (Nkt. 60.§ (8) bek.) Az iskolarendszerű gimnáziumi felnőttoktatás 

9-12. évfolyama esetében a minimum óraszám 16 óra.  
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X. Személyiségfejlesztés 
 

X. 1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink az óvodában 
Az óvodai élet tevékenységi formái, az óvodapedagógus feladatai 

 

A napi tevékenységek tervezésében meg kell hogy jelenjen: 

 a cél 

 a feladat 

 a tartalom 

 az óvodapedagógus feladata 

 a pedagógiai munkát segítők feladata 

 

 

A hitre nevelés 

 

A hit Isten ajándéka, a Szentlélek megvilágosítása bennünk. 

 A hit hallásból ered, azonban szükséges a példa is:  

o megtapasztalás, 

o érzelmi biztonság, 

o szerető, elfogadó légkör, bizalom, 

o az 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 a köszönési módban, 

o a mindennapos lelki beszélgetés során, 

o az étkezés előtti és utáni imádságban, 

o a templomlátogatások során, 

o a játékban, 

o a tevékenységekben megvalósuló tanulásban,  

o a délutáni pihenés előtti imában, fohászban, 

o a hazamenetel előtti imában, fohászban. 

 

 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. 

 

 

 Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény  

erények) átszövi az óvodai élet egészét: 

o a közös élményeket nyújtó tevékenységek során, 
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o az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben (együttérzés, 

segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, akarat), 

o a biztonságérzet erősítése során (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom 

élménye). 

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodában dolgozók 

kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. 

 Ünnepek és megemlékezések 

Feladat:  

o az ünneplés jelentőségének megéreztetése,  

o az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 

o az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, 

o az ünnep előkészítése és lezárása. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy olyan légkörben nevelődjenek a gyerekek, amely érzelmi biztonságot 

nyújt. Ebben a szerető, elfogadó légkörben éljék meg az összetartozás élményét, s az iskolába 

lépés idején fogékonyak legyenek a hit befogadására, továbbélésére. 

Célunk: a hit felébresztése, a keresztény hitélet megalapozása életkorhoz mérten, Isten 

szeretetének megvilágosítása. 

 

Missziós feladataink: 

 Szükségesnek tartjuk a családok bekapcsolódását az egyházéletbe. Valljuk, hogy a 

közös imádság, közös programok, közösen végzett munka összekovácsoló erő. 

 A vallásos nevelés áthatja az óvodai élet egészét: 

 ez megnyilvánul a köszönési módban, étkezés előtti, utáni, pihenés előtti imában, 

templomlátogatásokban, a mindennapos lelki percek során, Bárka játékkör által, melyben 

a liturgikus év eseményeihez kapcsoltan dolgozzuk fel a témákat. 

 Minden csoportszobában kialakítunk egy helyet, egy sarkot, amit vallásos tartalmú 

tárgyakkal rendezünk be (feszület, Gyermek Biblia, gyertya, képek, képeskönyvek stb.) 

Gyermekeinket arra neveljük, hogy becsüljék meg ezeket a tárgyakat és tartsák 

tiszteletben. 

 Mindennapos lelki perceinket a csoportban dolgozó óvodapedagógusaink vezetik a 

napirendbe beépítve heti két alkalommal hitoktató foglalkozik a gyerekekkel. A 

beszélgetések témáit úgy dolgozzuk ki, hogy egy témával egy hétig foglalkozunk, négy 

napig bővítjük a témát, az ötödiken pedig ismételünk. 

 Ha mindenki elhelyezkedett,kis oltárt (az egyház liturgikus színeit alkalmazzuk) körbe 

ülik a gyerekek, gyertyát gyújtunk, közösen énekelünk, imádkozunk, majd feldolgozzuk 

az aznapra tervezett anyagot (beszélgetés, bábozás, dramatizálás stb.) Sok játékot, énekes 

játékot, dalt is beiktatunk a gyerekek életkori sajátosságaira alapozva. 

 Az év folyamán feldolgozzuk a liturgikus év eseményeit, foglalkozunk erkölcsi 

témákkal is. 

 Személyes példamutatással szeretnénk elérni, hogy kialakuljanak gyermekeinkben a hit 

alapjai, s maguk is képesek legyenek saját szavaikkal imádkozni. Ez hosszú folyamat 

eredménye lesz. 

 A vallásos, erkölcsi nevelés megjelenik a különböző tevékenységi formákban is: a 

drámajátékok feldolgozzák a liturgikus év eseményeit verbális és nonverbális módon.  

 

 Fülemüle Erdei Óvoda Tábor programjaiban  

 

 

 

A liturgikus év eseményei: 
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Veni Sancte tanévnyitó szentmise  

Szeptember 8. : Kisboldogasszony napja 

Október: Rózsafüzér Királynője (templomunkban, óvodánkban kiállítást rendezünk gyermekek 

munkáiból.) 

November: - Mindenszentek, Halottak napja 

o Szent Márton legendája 

o Árpádházi Szent Erzsébet  

 

December: -    Szent Miklós- Mikulásvárás 

o adventi gyertyagyújtás 

o Betlehemezés- Jézus születése 

 

Január:       - Vízkereszt 

o Három király látogatása (látogatás a templomba) 

 

Február 2.: - Gyertyaszentelő Boldogasszony 

 

Március - Április: - Nagyböjt 

                             - Húsvét 

           - Gyümölcsoltó Boldogasszony 

 

Május: - Pünkösd 

 

Július 25. - Szent Kristóf Tagóvodánk védőszentjének ünnepe ( gyermekhéten kerül erre sor) 
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 A liturgikus év két nagy területe köré csoportosítva és a gyermekek életkori 

sajátosságait, egyéni fejlettségi szintjét figyelembe véve nagy körültekintéssel 

választjuk ki azokat a témákat amelyek feldolgozásra kerülnek. 

 Megismertetjük őket a templommal, annak külsejével, berendezéseivel, a liturgia 

eszközeivel, alakítjuk a templomban történő helyes viselkedés szokásait, szabályait. 

 A nagyobb ünnepek alkalmával ( karácsony, gyertyaszentelő, húsvét, pünkösd) 

óvodásainkat templomba hívjuk szüleikkel együtt. 

 Előre egyeztetett időpontban a nagyobb gyermekek rövid imával, énekkel szolgálnak a 

szentmisén. 

 Zarándoklat szervezése a szülőkkel közösen. 

 A templomban a különböző ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódva alkalmanként 

óvodai fotók, gyermekmunkák bemutatásával is segítjük óvodánk megismerését. 

A gyermeki élet hagyományai:  

születésnapok, névnapok, kistestvér születése, „Őszköszöntő”, farsang, anyák napja, 

gyermeknap, nagycsoportosok búcsúztatása, óvodai kirándulások 

 

 

 Játék 
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Célunk, hogy a játék által a keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni 

tudó, aktív, feladatokat megértő és alkalmazni tudó gyermekeket neveljünk. 

 

A 3-6-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége a játék –különösen a szabad 

játék, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Fejleszti a pszichikumot, kreativitást, 

alakítja a gyermek társas kapcsolatait. 

 

A játék során: 

 a pedagógus utánozható mintát ad, majd bevonható társ marad, 

 indirekt játékirányítás módszerével alakítsa a szabad játékot, amely  

hosszantartó és zavartalan kell, hogy legyen, 

 jelenlétével tegye lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok alakulását, 

 váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt 

adóvá, 

 az óvodapedagógusok feladata az élményszerzés lehetőségének megteremtése, 

amely alap a különböző játékformákhoz, a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus  

játékokhoz, a konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, 

 a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyre és egyszerű, 

alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokra, eszközökre, 

játékszerekre van szükség, 

 a játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni 

tudó, aktív, feladatokat értő és megtartó gyermek nevelése a katolikus 

óvodapedagógus feladata, 

 jelenjen meg az anyanyelvi nevelés,  

 alakuljon a társas kapcsolatok szintje, minősége, 

 erősödjenek a katolikus magatartásformák és szokások. 

 

A játék tükör, amely sajátosan adja vissza - a gyermek érzelmi és gondolatvilága fényén áttört 

- a felnőttvilágból való benyomásokat, élményeket. Sajátos gyermeki világ teremtődik 

segítségével, melyben megnyugvást hozó megoldások születnek, vágyak teljesülnek, és 

hiánytalan egésznek érződik minden. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, a 

pszichikumot a kreativitást fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé. Integráló 

tevékenység, amelyet végigkísér a tanulás és a munka néhány jellemzője. 

 

A játék semmi mással nem helyettesíthető, magáért a tevékenység öröméért végzett, önként 

választott gyermeki tevékenység. 

Környezeti nevelésünk játékkal való telítettsége pedagógiai szempontból azért fontos, mert 

lehetőséget kap a funkció öröm, a belülről vezérelt, motivált öntevékenység- Fülemüle Erdei 

Óvoda Tábor.  

 

 

 

 

 

A játék alapvető feltételeinek biztosítása 

 

Nevelőtestületünk arra törekszik, hogy a nap nagy része játékkal teljen el, és megteremtsük a 

nyugodt, tartalmas játék feltételeit. 
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A nyugodt, derűs légkör a felszabadult játék alapfeltétele, amely alapvető szokásrendszerre 

épül. A gyermekek szabadon dönthetnek arról, hogy a választott játékot kivel, milyen helyen, 

mennyi ideig és milyen eszközzel játsszák. 

 

Megfelelő hely: Az óvodai játék színtere a csoportszoba, az óvoda udvara, kirándulóhely. A 

csoportszoba a játék szabadon alakítható színtere, tetszés szerint átrendezhető. A 

csoportszobában a játékteret a bútorok praktikus, ésszerű elhelyezésével úgy alakítjuk ki, hogy 

az otthonos legyen, hogy a mozgalmasabb és a csendesebb tevékenységeket elkülönítjük, 

variálható játszósarkokkal, a szabad mozgásnak lehetőséget biztosítva. 

 

Megfelelő idő: A szabad játék védelmét a napirendben a megfelelő időtartam biztosítja. A 

várakozási idő kiküszöbölésével, a testápolásra, öltözködésre, étkezésekre, alvásra és a 

pihenésre szánt idő kivételével az egész nap a szabad játék rendelkezésére áll. Az 

óvodapedagógus által kezdeményezett, választható és kötelező tevékenységek időtartama a 

nagyok esetében sem haladja meg a 30-35 percet. 

 

Élményszerzés-élmény: A gyermekek játékának motiváló ereje az élmény, amely alap a 

különböző játékformákhoz. A gyermekek a kellemes és kellemetlen élményeiket újraélik a 

játékban. Az egyéni élmények változatosak, a családi háttér különbségeiből adódóan. Ezért is 

különösen fontos a sok közös óvodai élményforrás biztosítása. Ennek lehetőségét közvetlen 

tapasztalatszerzés során biztosítjuk. Igen fontos, hogy a gyermekeknek legyenek 

élményháttereik: vásároljanak piacon, boltban, lássák az eladók, fodrász stb. munkáját. 

 

A természettel kapcsolatos és hagyományos játéklehetőségek ismétlésével a játék funkciójának 

erősítése, a valóságról alkotott kép gazdagítása, fejlesztési lehetőségek biztosítása. 

Engedjük őket tapasztalni, elmélyülni, kíváncsiskodni, és játszani: röviden gyermeknek lenni. 

 

Ez tartalmazza: 

 A különbségekre-hasonlóságra - csoportosításokra irányuló kereséseket 

 Ítéletalkotásokat - relációk feltárását 

 Konkrét megoldásokat 

 A kapcsolatok kiépítését 

 Oksági kapcsolatok keresését 

 

Alkalmaz olyan megismerési módszereket 

 megfigyeléseket-ahol tapasztalhatnak 

 vizsgálatokat-ahol keresgélhetnek 

 összehasonlításokat - ahol viszonyíthatnak 

 kísérletek - ahol megbizonyosodhatnak 

 modellezéseket - ahol próbálkozhatnak 

 

A játék jelentősége abban rejlik, hogy kielégíti a gyermekek szereplési vágyát, fejleszti 

fantáziájukat, ítélőképességüket és kitartásukat. Tevékenység során bővül szókincsük, fejődik 

nyelvi kifejezőkészségük, játékos formában mélyíthetik el ismereteiket. Erősödik 

szabálytudatuk, játék közben megtanulják elviselni az esetleges kudarcot. Megtanulják védeni, 

óvni a természetet. 

 

 

 

A környezet megismerését szolgáló játékok 
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 természetjáró- és védő játékok 

 szituációs és szimulációs játékok 

 érzékelő játékok 

 én-kép fejlesztő játékok 

 csoportalakító játékok 

 együttműködést fejlesztő-bizalomépítő játékok 

 társasjátékok 

 csapatversenyek 

 a természet sokszínűségét, állapotát vizsgáló játékok 

pl. víz, homok, agyag, kavics, talaj ahol tevékenyen gyűjthet, tapinthat, rakosgathat, 

megfigyelhet stb. 

 Hagyományos játéklehetőségek-fejlesztések, melyeknek eszközeit nagyrészt az 

összegyűjtött "kincsek" nyújtják. 

 

Gyakorlójáték 

 

A ritmikus gyakorlás és megismerő tevékenység során fejlesztjük a szem-kéz koordinációt, a 

dominanciát, a tér érzékelésüket. 

 

Szimbolikus szerepjáték 

 

Fejlesztjük a gyermekek viselkedéskultúráját, alkalmazkodóképességét, aktivitását, 

segítőkészségét, komplex személyiségfejlődését. 

 

Dramatizálás-bábozás: 

 

Fejlesztjük az empátiát a segítő magatartásformák erősítését, a pozitív szokáselemek 

tükröződését a cselekedetekben, a konfliktushelyzetek megoldását, kifejezőkészséget, érzelmi 

hangulat kialakulását. 

 

Szabályjáték: 

 

Fejlesztjük a szabályok pontos betartására való törekvést, az egymásért folytatott 

játéktevékenység örömének kialakítását.  

 

Konstrukciós építőjáték 

: 

Fejlesztjük, segítjük az összerakosgatás és szerkesztés örömeinek kibontakozását, az egyéni 

ötletek, elképzelések megvalósítását, az eszközök kombinált alkalmazásának lehetőségét, a 

szerkesztés örömének átélését. 

 

Barkácsolás: 

 

Fejlesztjük, segítjük, hogy ők is aktívan kapcsolódjanak be a javítási műveletekbe, átérezve 

munkájuk örömét-eredményét. Az általuk készített eszközök a szerepjátszó-bábozó 

tevékenység természetes eszközévé válik. Minden tevékenységet közös gyűjtőmunka előz meg, 

melynek kellékei lehetnek a természetes anyagok alkalmazása: gesztenye, csuhé, csutka, kóró 

stb. 

 

Szabadban történő játék: 
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A gyermek megismerő felfedező tevékenysége, amelynek alapja a tapasztalatszerzés, a 

természetes kíváncsiság. Az udvari környezet a kedvelt játszó és kirándulóhelyek a sajátos 

lehetőségeikkel, hangulatukkal, kellékeikkel örömteli tevékenységek sokaságát biztosítják, 

ahol kedvezően alakulnak a gyermekek közötti társas kapcsolatok, együttműködésre, 

elkülönülésre, mozgásigény levezetésére: mászásra, csúszásra, gyaloglásra, futásra, 

homokozásra, pancsolásra stb. van lehetőség. 

 

Az évszak adta lehetőségek 

 

 Téli játékok - pl. szánkózás, hó festés, nyomrögzítés 

 Tavaszi játékok- pl. sárkányeregetés, fészekrakás 

 Nyári játékok- pl. fürdés, pancsolás, játék a sárral, vízzel 

 Őszi játékok - pl. őszi szántásjárás, termésgyűjtés. 

 

Fontosnak tartjuk a játékban az óvodapedagógus tudatos jelenlétét, amely biztosítja az indirekt 

irányítói felelősséget a közös játszást, a gyermekek játékába való beleélést, az együttérzést és a 

türelmet. 

 

Az óvodapedagógus sajátos játéksegítő módszereiről a következőket valljuk: 

 van, amikor csak szemléljük a játékot 

 van, amikor hagyjuk a gyermeket a problémák megoldásában 

 van, amikor segítségre van szükségük 

 van, amikor együttes játékunk jelenti a legnagyobb örömet. 

 

A játékszeretetet fejleszteni kell, mert a játék által nyílik lehetőség az öröklött készségek, 

képességek rendszeres gyakorlására, fejlesztésére, és a játékok megszerettetésén keresztül a 

pozitív attitűdök létrejöttét segítjük elő.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

 Kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszanak - ezzel fejlődik önismeretük. 

 Gyűjtőmunkák - séták - kirándulások során megismerkednek a természet kincseivel, 

azokkal manipulálnak, alkotóan tevékenykednek. 

 Megismerkednek a játékok, építőelemek tulajdonságaival /szín – alak – forma – 

nagyság /, a velük való tevékenység során fejlődik finommozgásuk. 

 A játékban örömüket lelik, képesek arra, hogy egy játéktémát több napon keresztül is  

játszanak. 

 Kialakul az együttjátszás igénye. 

 A játszócsoportok között jó, társas kapcsolat alakul ki, ahol egymás játékát egészítik ki, 

 Szerepjáték során képesek szerepeket vállalni, megosztani, arról lemondani. 

 Saját elképzeléseiknek megfelelően próbálkoznak játékeszközök készítésével, azokat 

játékukban alkalmazzák / dramatizálás-bábozás során / 

 Problémahelyzetek megoldására vállalkoznak. 

 Alkalmazkodnak egymáshoz és betartják a játékszabályokat. 

 A játék során olyan tulajdonságok, attitűdök, magatartásformák alakulnak ki, amelyek 

a későbbiekben meghatározóak lesznek, s amelyek magukban hordozzák a keresztény 

értékrend alapjait. 

 

 

Verselés, mesélés 
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A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a gyermek 

érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez 

 

Feladatok: 

 mindennapos mondókázás, verselés, mesélés,  

 mesetudat erősítése, a belső képalkotás folyamatának elősegítése,  

 irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül, 

 érzelmi, esztétikai nevelés, 

 közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a 

nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is, 

 bábozás, dramatizálás:  

o óvodapedagógus bábjátéka, 

o kommunikáció, 

o gyermek bábjátéka, 

o bábkészítő tevékenység, 

o esztétikai élménynyújtás, 

o személyiségjegyek tükröződése, 

o testséma fejlesztés, 

o drámajáték elemek, 

o szerepazonosulás, 

o metakommunikáció, 

 

 önálló versmondásra, mesélésre ösztönzés, 

 nemzeti, keresztényi tudat erősítése, 

 bibliai történetek hallgatása, 

 ünnepek értékének növelése, 

 a könyv szeretetére, olvasóvá nevelés, 

 saját vers- és mesealkotásra, annak mozgással, ábrázolással történő kifejezésére 

ösztönzés.  

 

 

Az óvodás gyermek gondolkodása mesemondással, meséléssel ápolható, fejleszthető. Hisszük, 

hogy aki gyermekkorában sok mesét hallgat, az könnyebben esik át az én fejlődésen. A mese 

által ráérez arra, hogy a nehézségek az élettel együtt járnak, és ezek megoldhatóak. A 

mesehallgatásban minden gyermek részt vesz, ez a nap ritmusába beépített szertartás. 

 

 A mese kiválasztásakor figyelembe vesszük a természet és az évszakok változásait, az 

ünnepeket, melyek az évkört alkotják. 

 

Az óvodai anyanyelvi-, irodalmi nevelés /egymástól elválaszthatatlan / az óvodai élet egészét 

átható folyamat. 

A vers, a mese a maga sajátos szóhasználatával, stílusával, az írói eszközök gazdagságával 

egyaránt a nyelvi, kommunikációs nevelés eszközei. Szókészletük, szójelentésük megértése, a 

mesei fordulatok ösztönzik a gyermekek szóbeli kifejezését. A mese cselekménye mozgásba 

hozza a gyermeki képzeletet, megbékíti félelmeivel, erősíti önbizalmát, saját vers és mese 

alkotásra ösztönzi, amely mozgással, ábrázolással kombinálva az önkifejezés egyik módja. A 

mesehallgatás elősegíti a belső képalkotás folyamatát, erősíti a mesetudatot, a közösségi 

élményeket. 

 

A gyermekek érzékelésének, észlelésének egyik jellemzője az érzelmek dominanciája, ezért 

ajánlatos a megfigyelt eseményhez, jelenséghez, élőlényhez tartalmilag kapcsolódó vers, vagy 
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versrészlet spontán elmondásával fokozni, elmélyíteni a természetélmény hatását. Az irodalmi 

művek így teremtik meg a természet megbecsüléséhez, megóvásához elengedhetetlen érzelmi 

alapot, ezáltal hozzájárulnak a gyerekek környezeti /környezetvédelmi / neveléséhez, 

természetszerető, környezetbarát felnőtté válásához. A verseknél a globális megértés a cél, ezek 

egy - egy helyzethez rendelhetők, vagy éppen egy hangulat továbbélésének, felidézésének 

eszközei. 

 

A verseket, mondókákat, találós kérdéseket a gyerekek gyorsan rögzítik, mert a ritmus, a rím 

segít ebben. A versmondásnak nem kötöttek a módszertani szabályai: bárhol, bármikor 

mondható, ahol aktuális, lehetőség adódik. 

 

A  magyar gyermekköltészet, a  népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a  mindennapos mondókázásra, verselésre. A  mese a  gyermek érzelmi, értelmi, 

erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét 

formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt 

a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő 

viselkedésformákat. 

 

A népmese, történet szintén segíti a környezeti és irodalmi nevelés komplexitását. A 

megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló néphagyományokat - melyek a régi generáción 

keresztül a mában is élnek - továbbvisszük a népmeséken, szólásokon, találós kérdéseken 

keresztül.  

 

A néphagyomány őrzése személyiségfejlesztő, közösségformáló erő nemzetiségi és migráns 

gyermekek esetében is. 

 

Az évszakok változásait, amelyek a természetben gyönyörű csodákat varázsolnak, szebbnél 

szebb versek őrzik. 

 

A fák, cserjék a népmesékben úgy élnek, úgy változnak, ahogy csak a gyermeki fantáziában 

lehetséges. A "nem szeretem állatok" közelebb kerülnek, elfogadhatóbbá válnak a gyermek 

számára, ha irodalmi művekben is találkoznak velük. A mesebeli "beszélő állatok" emberi 

tulajdonságaikkal ragadják meg a gyermeket és egyben hangutánzásra is késztetik. Ezek a 

hangutánzások nagy segítséget jelentenek a gyermek helyes hangképzésének kialakításában és 

alkalmasak a kezdeti beszédhibák javítására is, úgy, hogy a gyermek észre sem veszi. 

 

Az irodalom közege a nyelv. 

Az anyanyelvi játékok nem igényelnek külön foglalkozást, a gyermekek plusz terhelését, 

játékból való kivonását, csak az óvónő tudatosabb odafigyelését csoportja beszédfejlődésére.  

A mindennapos mondókázás, verselés, mesélés beépül a gyermekek életébe, ahol a 3–7 éves 

gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat 

felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág elemei, 

meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

 

Sok irodalmi mű ismerete szükséges (népi klasszikus kortárs művek) ahhoz, hogy az adott vagy 

teremtett szituációhoz tartalmilag és formailag is a legalkalmasabbat találjuk meg. 

 

 

Az irodalmi művek kiválasztásának fontos alapelvei 
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 Tiszta forrásból merítsen 

 Megfeleljen a gyermek és a csoport fejlettségi szintjének 

 Feleljen meg az óvónő egyéniségének 

 Alkalmas legyen a nemzeti-, keresztényi tudat erősítésére 

 

Nevelésünk tervében célszerűnek tartjuk témánként feltüntetni az irodalmi anyagot, a 

nézegetésre szánt könyveket, a tematikus és szimulációs játékötleteket. Az éves tervek így az 

évszakok váltakozásait követik. 

 

 

"Őszi ágat szél diderget" 

"Pilinkézni kezd a hó" 

"Rügyet robbant minden ág" 

"A nyár rózsát hoz a világra" 

 

 

A tevékenységekhez alkalmazható irodalmi anyagok: 

 

Kisebbeknek: 

 

 mondókák, egyszerű mondókamesék 

 simogatók, tapsoltatók, höcögtetők, hintáztatók, vigasztalók 

 rövid, rögtönzött történeteket halmozó láncmesék 

 rövid versek állatokról, természetről 

 dramatizálás, állatok hangjának utánzása 

 állatokról szóló 

 egyszerű népmesék, műmesék 

 a KaPI által ajánlott életkori sajátosságokhoz mért bibliai történetek 

 

Lényeges az ismétlések, az alliterációk szerepe. A meséhez a hétköznapi élettől eltérő különös 

beszéddallam tartozik, ami utánozható. Dramatizáló játékuk kimerül egy – egy szerep 

kiválasztásában, az ehhez szükséges kellékek felvételében, egy - egy jellemző mozzanat egyéni 

eljátszásában. 

 

Nagyobbaknak: 

 

 több versszakos mondókák, változatos kiszámolók 

 ismétlésekkel, refrénekkel tagolt vidám, pattogó, ritmusváltó, ringató, lépegető, táncos 

ritmusú versek 

 mozgásos játékot kísérő kiszámolók, ugrók 

 találós kérdések, mulattató mondókák, tréfálkozók, felelgetők, csúfolók, szólások, 

mondások 

 bonyodalmas tréfás állat és tündérmesék a népmesék - /műmesék / köréből folytatásos 

elbeszélések, történetek 

 több versszakos versek természetről, állatokról, családról, gyermekekről /érzelmi 

töltésű vagy humoros rímelő/ 

 a KaPI által ajánlott bibliai történetek 

 adventi időszakban betlehemes játék 

Dramatizálásnál, bábozásnál a kelléktár a gyermekek ötleteinek felhasználásával készül és 

bővül – a szerepeket egymás között felosztják, saját vagy társuk viselkedését kommentálják. 
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Az óvodapedagógus bábozása, bábkészítő tevékenysége, helyzetek kialakítása ösztönzi a 

gyermeket a tevékenységre. A dramatizálás, bábozás bővíti szókincsüket, gazdagítja a 

metakommunikációs ismereteket, a szerepazonosulás során megélhetik a különböző 

személyiségjegyeket. 

 

A mese, a vers tevékenység során kiemelt szerepet kap a kommunikációs készség 

fejlesztése, a drámajáték elemeinek megismerése. Alkalom nyílik saját vers-és 

mesealkotásra, azok mozgással, ábrázolással történő megjelenítésére. Óvodánkban külön 

munkaterv alapján heti egy alkalommal szervezünk drámajátékot az 5-6-7 éves 

korosztály számára. 

 

 Az alap kulturtechnikák elsajátítására csak azok a gyermekek képesek, akik megfelelően 

tudnak kommunikálni, a személyes példa és helyzetek kialakítása ösztönzi a gyermeket, bővíti 

szókincsüket, gazdagítja a metakommunikációs ismereteiket. A metakommunikáció fejlődését 

elsődlegesen a hiteles közlés erősíti. A gyermekre figyelő, jó példát adó, jól artikuláló, 

választékosan beszélő környezet a gyermek nyelvi fejlődését pozitívan befolyásolja, önálló 

versmondásra, mesemondásra ösztönzi, a könyv szeretetére, olvasás igényére nevel. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

 Az érthető, kifejezőkészség kompetenciái kialakulnak 

 Igénylik a mesét, a verseket 

 A magyar népmesék szófordulatai passzív szókincsükbe beépülnek 

 Metakommunikatív jelzéseket használják, a környezetükben megfelelően 

kommunikálnak. 

 Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, 

beszédkészségük, beszédkedvük erősödik. 

 Beszédfegyelmük kialakul. 

 Önállóan mondanak hosszabb, több versszakos verseket, megjelenik a versek 

hangsúlyozása. 

 Kompetensekké válnak önálló mesemondásra, egyszerű bábjelenetek, előadására, 

mesék dramatizálására. 

 Megkezdett mese, történet folytatását saját fantáziájukkal egészítik ki. 

 Ismerik a mesekönyveket, kialakul igényük a könyv tisztelete iránt, azokat szívesen, a 

napi élet részeként használják, forgatják. 

 A közvetlen természetes környezetben elsajátított és megismert versek, mesék, 

mondókák, történetek hatékonyabban vésődnek be a gyermekek emlékezetébe és 

könnyebben felidézik azokat. 

 A gyermekeket közvetlenül érő külső ingerek fokozzák kíváncsiságukat, 

érdeklődésüket, így pozitívan befolyásolják kommunikációs kompetenciájuk 

kibontakoztatását - a társakkal, felnőttekkel való kapcsolattartásban. 

 Élményeinek elmondásával, a spontán beszélgetések alkalmával, megtanulja az 

összefüggő beszédet. 

 A sokoldalúan biztosított tapasztalatszerzés és ismeretanyag által kedvező mértékben 

gyarapodik szókincse, lehetősége adódik a választékos beszédre. 

 

 

 

Ének-zene, énekes játék, gyermektánc 

 

Feladatok: 
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 az élhangsúlyos magyar beszéd erősítése, 

 érzelmi nevelés az ölbeli játékoktól az énekes népi játékokig, 

 zenehallgatás, 

 egyházi zene, vallásos tartalmú dalok, 

 esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül, 

 a gyermek-, néptáncok és népi játékok, hagyományok megismertetése, 

 fejlettségnek megfelelő hangterjedelem megválasztása, 

 a hallás fejlesztése, 

 ismerkedés a hangszerekkel, 

 ritmusérzék fejlesztése, 

 éneklési készség fejlesztése, 

 zenei anyanyelv elsajátítása,  

 zenei kreativitás, improvizáció fejlesztése, 

 ismerkedés a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyományos és kortárs 

művészeti alkotásokkal. 

 

 Életünket áthatja a zene. Mindennap énekelünk, játszunk körjátékot, mondókát mondunk, 

és mindezeket mozgással kísérjük. 

 

 A zenei nevelés zenei tartalmak közvetítése, a teljes személyiséget formáló, minden       

tevékenységben benne rejlő lehetőség, amely elsősorban hangulatot, érzelmeket tükröz 

 Felkelti a gyermek zenei érdeklődését, formálja zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát, 

hatására a gyermekek szeretnek énekelni, játszani,  szívesen hallgatnak zenét és ez 

elősegíti a zenei anyanyelv kialakulását. 

 

 Zenei nevelésünk alapja az énekes játék / népi gyermekdal /. Anyaga néphagyományból 

merített ölbeli játékok, népi gyermekdalok, mondókák mellett a művészi értékű 

komponált zene is. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a 

hagyományok megismerését, továbbélését is segítik, formálják a gyermekek közösségi 

szellemét. Természetesen hordozzák magukban a beszéd ritmusát, a gyermekek 

mozgásának, értelmének megfelelően. 

 A vallásos nevelés egyik alappillére óvodai nevelésünknek. A zenei nevelés anyaga 

mellett az egyházi ünnepekhez kapcsolódó óvodás életkornak megfelelő hangterjedelmű 

egyházi zenével, vallásos tartalmú dalokkal is megismertetjük gyermekeinket 

 

 Megismerkedünk a templomi orgonával, alkalmanként orgona muzsikát is hallgatunk. 

 A dalanyaggal egyenértékűek a mondókák, kisebb szerepet kapnak a műzenei anyagok 

és a magyar zenei sajátosságokhoz hasonló más népek gyermekdalai. 

 

 A gyermekek bontakozó zenei ízlését formálja, és egyben továbbmélyíti a felnőtt és 

gyermek közötti kapcsolatot a zenehallgatás is. A zenehallgatás anyagának 

kiválasztásakor megismertetjük a gyerekekkel a nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó 

hagyományos és kortárs művészeti alkotásokat.. A zenehallgatás fontos részének tartjuk 

az élőzene hangsúlyosságát a kétszólamú éneklést, a hangszerének együttest. 

 

 A zenei élménynyújtásba bekapcsolódhatnak a zenéhez értő, zenét művelő szülők, 

nagyobb testvérek is. A gyermeki zenei kreativitás improvizációs készség kibontakozhat 

a sokféle ütő, ritmushangszer elkészítésében és használatával. Zenei tevékenységre egész 

nap lehetőséget biztosítunk azzal, hogy a hangszerek mindig hozzáférhető helyen vannak. 

 



 

69 

 

 Megpróbáljuk kellő motiválással a gyermekek figyelmét ráirányítani a környezetünk 

hangjainak szépségére, érdekességére. Kialakíthatjuk így a rácsodálkozás és pozitív 

érzelmi viszonyulás örömét. Ennek érdekében nap mint nap megteremtjük annak a 

lehetőségét, hogy a szűkebb és tágabb környezetükben, így a természetben is közösen 

felfedezhessük és utánozhassuk a kisállatok / béka, madár, tücsök.../ természeti 

jelenségek / eső, szél.../ tárgyak /gépek.../ hangjait. Ehhez az óvónő zenei érzékenysége, 

kifinomultsága is szükséges. 

 A zenei anyagokat igényesen válogatjuk az egyházi ünnepekhez, évszakok 

sajátosságaihoz igazítva a gyermekek életkori sajátosságainak,fejlettségének 

megfelelően. 

 A kisebbeknél a legfontosabbnak tartjuk az érzelmi biztonság megteremtését. Olyan 

mondókákat, dalokat választunk, melyeket felnőtt játszik a gyermekkel: lovagoltatók, 

höcögtetők, arcsimogatók, tenyérjátékok, amelyek az anya-gyermek kapcsolat 

évszázados hagyományait elevenítik meg. A játékos mozdulatokkal feloldjuk a gyermek 

feszültségét, pozitív hatást gyakorolva így a befogadás időszakára is. 

 

 A spontán dalolgatás és mondókázás alkalmával érzékeltetjük az egyenletes lüktetést, ill. 

megteremtjük gyakorlásának lehetőségét. Megtanulnak 5-8 mondókát, 4-5 hangból álló 

énekes játékokat. 

 Megismerkednek a zenei alapfogalmakkal / halk-hangos, magas-mély, gyors-lassú / és 

különböző hangszerekkel. 

 A nagyobbak énekes játékai pentaton és hexakord dallamfordulatúak, a dalokban a 

negyed, nyolcad ütemelemek mellett megjelenik a szünet és a szinkópa is. Ők már az 

egyenletes lüktetés mellett érzékelik a dalritmust. 

 Képesek bonyolultabb énekes játékok játszására, /kapuzók, sorgyarapítók, párcserélők 

stb /, melyben különböző térformák jelenhetnek meg / kör. duplakör, csiga, hullámvonal/. 

 A zenei fogalmakat differenciáltabban érzékelik és a hangszerekkel továbbra is 

ismerkednek.  

 A közös ének-zenei tevékenységeink az örömforráson túl,    képességfejlesztő hatást is 

gyakorolnak. 

 Fejlődik éneklési készségük hallásuk, ritmusérzékük, mozgásuk, melyek az anyanyelvi 

nevelésünket is befolyásolják, erősödik az élhangsúlyos magyar beszéd.  

 A gyermekek hallásfejlődését kedvezően alakíthatjuk a megfelelő hangkészletű, 

hangterjedelmű és hangmagasságú dalokat, valamint zenei játékokkal / visszhangjáték a 

sokszori ismételgetéssel. 

 A mondókák, dalok ritmusával fejlesztjük a gyermekek ritmusérzékét, hatását 

fokozhatjuk a kitalált játékos mozdulatokkal. 

 Dalos játékaink, népi gyermektánc anyagaink szebbé és összerendezettebbé teszik a 

gyermekek mozgását. 

 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén 

 

 A gyermekek felismerik és megkülönböztetik a környezetükben található hangokat. 

 Birtokában vannak azoknak a zenei kompetenciáknak (képességeknek, attitűdöknek) 

melyek lehetővé teszik, hogy felfedezzék a hangok szépségét, a zene harmóniáját. 

 Önállóan és örömmel kezdeményeznek dalokat, mondókákat, játszanak dalos játékokat. 

 Meg tudják különböztetni az egyenletes lüktetést és a dalritmust egymástól. 

 Ismerik és megfelelően alkalmazzák a zenei fogalom párokat 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 
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Feladatok: 

 érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt, 

 szokásrendszer alakítása, 

 különböző anyagok, változatos technikák, eljárások, eszközök kipróbálása, 

megismertetése, 

 az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés, 

 esztétikai élmények befogadása, a környezet esztétikai alakítása, 

 vallásos témák megjelenítése, 

 térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása, 

 a finommotorika fejlesztése, 

 érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban, 

 műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel. 

 

A vizuális nevelés, a rajzolás, mintázás kézimunka, kézművesség sokszínű tevékenység, 

amelyet állandóan egész nap folyamán a tér és a változatos eszközök meglétével biztosítani kell. 

A környezet szépségének megteremtésében és megőrzésében igen fontos szerepe van a vizuális 

nevelésnek. 

 Az anyaggal való játék során, megtapasztalják az alkotás örömét. Az alkotás élményét 

megélő gyermek belső képvilága gazdagodik a mese, vers, ének, énekes 

játékeszközeivel. Számára kezdetben nem az eredmény, hanem a tevékenység a fontos. 

A tevékenységnek van ugyan kézzel fogható, látható eredménye, de ennek értékelése 

csak a megerősítés, ösztönzés szándékával történik. 

 A megfelelő vizuális önkifejezés kiteljesedéséhez szükség van a testséma, a testfogalom 

minél pontosabb kialakulására, a kinesztetikus észlelés és térpercepció fejlődésére 

ahhoz, hogy a gyermek térben, mozgásban, történésében tudja megjeleníteni a 

különböző dolgokat. Sokféle ötletes játékot alkalmazunk e fejlesztő feladathoz 

 Fontosnak tartjuk, hogy az alkotó tevékenységhez egy elkülönülő, jól határolt térrész 

legyen kijelölve a csoportszobában, ahol a nap folyamán bármikor, bárki szabad 

választása alapján bármilyen ábrázoló tevékenységbe kezdhessen. Alapfeltételnek 

tartjuk,hogy az  ábrázolás minden eszköze elérhető módon kéznél legyen, s bármikor, 

kérés nélkül elővehető legyen. 

 Az eszközök kiválasztásánál figyelembe vesszük a célszerűséget és esztétikusságot, 

hogy azok többnyire természetes alapanyagúak legyenek.  

 Lehetővé tesszük, hogy a gyermek az elkezdett munkáját minden esetben befejezhesse. 

 A gyermekek megismerhetik a tevékenységükhöz használható eszközök és különböző 

anyagok tulajdonságait és a velük való bánásmódot, azok biztonságos kezelését a 

gyermekekkel egyenként megtanítjuk.  

 A gyermekek kreatív fantáziájukat a folyamatos, változatos lehetőségek felkínálásával 

sokszínű, érdekes, vizuális 

tevékenységekben bontakoztathatják ki / pl. agyagozás, szövés, fonás, varrás, , 

origamizás, stb. /. 

Lehetőséget biztosítunk műalkotás-elemzésre. (szobrok, kisplasztikák megismerése), 

Megismerkedhetnek népművészeti alkotásokkal is. Lehetővé tesszük, hogy mind azt a 

"kincset", amit a gyermekek a természetben gyűjtöttek, alkotó- alakító 

tevékenységükhöz felhasználhassák.  

 A kisebb gyermekek ismerkedhetnek az anyagokkal, eszközökkel és a technikai 

kivitelezés lehetőségeivel, megtapasztalhatják az alkotás örömét. Firkálhatnak, 

rajzolhatnak, mintázhatnak. 



 

71 

 

 Megtervezzük a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit. Törekszünk az 

esztétikum iránti igényesség és értékelő képesség kialakítására – észre vétetve, 

együttesen gyönyörködve a saját - a mű- illetve népművészeti alkotásokban. 

 Tetszés szerint részt vehetnek a plasztikai alakításban is. A gyurmát, vagy agyagot 

nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva stb. formázhatják. 

Eközben fejlődik finommotorikájuk,  szem-kéz koordinációjuk, testfogalmuk. 

 Az építés során megismerkedhetnek a különböző tárgyak formáival, alakzataival, 

tulajdonságaikkal, fejleszthető az egyensúlyérzék, testséma, alaklátás, formaállandóság 

nagymozgásuk stb. folyamatosan kihasználják a téri lehetőségeket is. 

 A nagyobb gyermekek alkotó-alakító tevékenységét újabb technikák megismertetésével 

bővítjük. 

 Folyamatosan olyan élményekhez juttatjuk a gyermekeket, amelyeket megfigyelések, 

tevékenységek, vizsgálatok alapján szerezhetnek, így elősegítve az esztétikai élmények 

befogadását a  környezetesztétikai érzékenység formálását 

  A képalakítás megjelenik festéssel, zsírkrétával, ceruzával, filctollal, pasztellkrétával, 

papírragasztással,agyagba illetve homokba karcolással, nyomattal, metszettel, a 

természetes anyagok felhasználásával. 

 Segítjük a gyermekek befogadó és alkotó képességeinek fejlesztését, megteremtjük a 

feltételeit annak, hogy az egyszerű odafordulástól az ámuló rácsodálkozásig jussanak 

el. 

 Rajzaikban megjelenik az emberábrázolás, környezet, tárgyak, cselekmények saját 

elképzelés alapján, majd később a saját élményeken alapuló témákban. 

 A nagymozgások fejlesztése mellett a finommotorika a testséma /oldaliság, test 

függőleges zónája stb. /, percepció / szemmozgás, szem fixáció, vizuális ritmus stb./ 

verbális / névmások, térbeli viszonyok  megnevezése / fejlesztést is előtérbe helyezzük. 

 A gyermekek természetes és más anyagok felhasználásával ajándékokat is készíthetnek, 

mellyel átélik az ajándékozás örömét. Bevonhatják szüleiket az alkotó- alakító 

munkához szükséges anyagok gyűjtésébe, az óvoda szépítésébe, otthonos 

kialakításába.. 

 Az óvodapedagógus ízlése, mint modell, követendő példaként, hat a gyermekekre. A 

csoportszoba színvilága, a tárgyak, dekorációk mértéktartóak, ízlésesek legyenek. 

 Az egyházi és társadalmi ünnepekre várakozás idején a csoportszobák alkalomhoz illő 

dekorálásával, ajándékok készítésével hangoljuk rá a gyermekeket az ünneplésre. 

Alkotásaikban megjelennek vallásos témák is.  

 A  rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a  kézi munka mint az  ábrázolás 

különböző fajtái, továbbá a  műalkotásokkal, a  népművészeti elemekkel, szokásokkal, 

hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az  esztétikus tárgyi környezettel való 

ismerkedés is fontos eszköze a  gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki 

alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások 

közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

 Kialakul az egyéni, alkotó – alakító munkához szükséges vizuális kompetencia 
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 Megtapasztalják az alkotás örömét és örömmel, saját kezdeményezésükre is ábrázolnak, 

megtanulnak "látni" 

 Örülnek alkotásuknak, a közösen elkészített kompozíciónak. 

 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról, és elfogadják 

mások véleményét. 

 A gyermekek önállóan tudnak választani a megismert és elsajátított vizuális technikák 

közül és a természet kincseit felhasználva, tudják céljaikat kreatívan megvalósítani. 

 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 

 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködőek gazdagodik szín és 

formaviláguk 

 Meglátják környezetükben az esztétikai értékeket. 

 Felismerik nemzeti szimbólumainkat. 

 

 

Mozgás, mozgásos játékok 

 

Katolikus nevelésünk fontos területe a mozgás, mivel a keresztény világnézet nagyra értékeli 

az emberi testet. 

„ Az Ige testté lett” ( Jn 1,14 ) - az örök isteni terv szerint. 

 

Feladatok: 

 mozgásigény kielégítése, mozgásöröm átélése az óvodai nevelés minden napján, 

 baleset-megelőzés a megfelelő környezet biztosításával,  

 erkölcsi nevelés,  

 egészséges életmód kialakítása, 

 tudatos mozgásfejlesztés szabad levegőn is, 

 mozgásos játékok beépítése, 

 testi képességek fejlesztése, önbizalom erősítése, 

 változatos eszközök alkalmazása, 

 nagymozgás és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése, 

 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, 

 tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos mozgásba. 

 

A sokoldalú az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység, valamennyi gyermekszámára 

jelen van a szervezett foglalkozásokon, a mindennapos mozgásban, a játékban, és a különböző 

nevelési területeken az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vételével. Fontos feladat 

a megfelelő környezet kialakítása a baleset megelőzés céljából. 

 

A mozgásfejlesztés lehetőségei: 

 

 

a) testnevelés foglalkozás 

b) mindennapos szervezett és szabad mozgás 

c) játékidőben történő mozgásfejlesztés 

 

A mozgásos feladatok, mozgásos játékok tervezésénél figyelembe vesszük a csoportok 

összetételét, életkori sajátosságát, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjét. A mozgást, mint 

életkori sajátosságot a nap folyamán bármikor és bárhol kihasználjuk. Fontosnak tartjuk, hogy 

a gyermekeket olyan mozgásingerek érjék, amelyek az optimális fejlődésüket eredményezik, 

amelyek fejlesztik természetes mozgásukat, testi és a társra figyelés képességét. Kedvezően 
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befolyásolja a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek 

teljesítőképességét, segítve  az egészséges életmód kialakulását. 

 

a. Testnevelés foglalkozás: 

A kötelezőség természetesen nem jelenthet kényszert a gyermek számára. A foglalkozások 

levezetésekor maximális lehetőséget biztosítunk, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak 

megfelelően sokat gyakorolhassák a különböző mozgásokat. Különböző nehézségű, 

differenciált feladatok adásával segítjük elő, hogy minden gyermek megtalálja a képességének 

legmegfelelőbb mozgásos feladatot. 

 

Fontos szempont a foglalkozások szervezésénél, hogy a gyermekek legkevesebb várakozási 

idővel folyamatosan mozogjanak. 

 

A testnevelési foglalkozások anyaga az atlétika, torna, játékjellegű főgyakorlatokból, 

prevenciós gyakorlatokból tevődik össze. A játékot, a játékosságot alapvető eszközként 

értelmezzük és alkalmazzuk a testnevelésben. A játék egy foglalkozáson belül sokszor 

megjelenik, a feladattól függően hol, mint eszköz, hol, mint cél. 

 

A testnevelési anyag éves elrendezésénél gondolunk a helyi adottságokra és az időjárás 

változásaira. A gyermekeknek adott feladat ne legyen se túl könnyű, se túl nehéz, mert a túl 

könnyű nem készteti erőfeszítésre, a túl nehéz viszont gátlásokat okoz. 

 

A gyermekek számára a megfelelő nehézségű gyakorlat kiválasztása nem csak a mozgásos testi 

képességeit fejleszti, hanem képet ad önismeretéről is erősíti önbizalmát. 

 

A feladatok végrehajtásánál nem az elsődleges, hogy a gyermekek tökéletesen kivitelezve 

végezzék a gyakorlatokat. Elsősorban olyan készségeket és képességeket akarunk kialakítani, 

amelyek majd elősegítik az egyre pontosabb mozgás elvégzését is. Természetesen megmutatjuk 

a helyes mintát, ösztönözzük és biztatjuk a gyereket az esztétikus, pontos fegyelmezett 

mozgásra, ezt azonban soha nem elmarasztalva, hanem mindig a pozitívumokat kiemelve 

tesszük. 

 

A testnevelési foglalkozásokon a kézi szerek közül legnépszerűbb a labda. Sok játékos és 

nagyon hatékony mozgás végezhető vele. Különböző méretekben érdemes beszerezni. 

 

A rendszeresen szervezett foglalkozásokon nagy lehetőség van a fejlesztő program feladatainak 

fokozatos és természetes megvalósítására. A mozgásfejlesztő program és a testséma fejlesztés 

valamennyi feladata beépíthető a testnevelési foglalkozásokba. Az észlelés területéről a 

következő feladatok beépítésére van lehetőség: 

 alaklátás, formaállandóság fejlesztése: forma alakítás, mozgással, különböző alakzatok 

végigmozgása, körbemozgása 

 Kinesztetikus mozgásészlelés fejlesztése: behunyt szemmel bizonyos mozgások 

végzése, feszültség és elernyedés érzékeltetése 

 térészlelés fejlesztése alapvető térirányok megismerése saját testének közvetítésével 

 

 

A testrészek, helyzetek, mozgások, téri irányok pontos és gyakori megnevezésére van szükség. 

A foglalkozások tervezésénél fontos, hogy a fejlesztő feladatok természetesen illeszkedjenek a 

testnevelés anyagához. Tudjuk, hogy a gyermekekkel sok mindent meg lehet tanítani, de 

fejlődésüket csak akkor segítjük, ha a megfelelő időben a megfelelő tevékenységet végeztetjük 

velük. 
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A 3-4 évesek testnevelési anyaga a természetes mozgásokat tartalmazza, ezért ennél a 

korosztálynál a nagymozgások fejlesztése kiemelt feladat. Az egészséges személyiség 

fejlődéséhez hozzátartozik, hogy a gyermeknek önmagáról egyre pontosabb információi 

legyenek. A testnevelés foglakozáson a legtermészetesebb módon ismerkedhet testrészeivel és 

azok funkcióival. Ezért alkalmazható jól a testséma fejlesztése: 

 a testrészek ismeretét célzó gyakorlatok 

 a tárgyhoz viszonyított testhelyzetek gyakorlása 

 a test személyi zónájának alakítása 

 

Ebben az életkorban külön nem tervezzük az észlelés fejlesztését, hiszen a nagymozgások 

végrehajtása közben spontán fejlődik.  

 

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos megismerése. 

Ennek érdekében sok olyan gyakorlatot kell tervezni, amikor különböző irányokban végeznek 

mozgásokat, és különböző formákat mozognak be. Pl.: futás jelre, sorakozás az 

óvodapedagógus előtt, / az óvodapedagógus a helyzetét mindig változtatja / szökdelés padok 

körül, fák között hullámvonalban. Elhelyezkedés különböző szereken, formákban. 

 

A mozgásfejlesztésnél ezen kívül előtérbe kerül: 

 az egyensúlyérzék fejlesztése 

 szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő gyakorlatok. 

A testséma fejlesztésénél kiemelt helyet kap az oldaliság tanítása. Kicsiknél még csak az 

"egyik-másik" megkülönböztetést használjuk. Itt "jobb-bal" kifejezéseket is, de a csuklójukon 

lévő jelhez igazodva. A csukló megjelölése a kezességtől független. A pontos eligazodás miatt 

azonban fontos, hogy mindig ugyanarra az oldalra kerüljön a szalag. 

Az észlelés fejlesztése is megjelenik a 4-5 éveseknél, de még mindig nem kiemelt feladatként. 

 

Az 5-6-7 éveseknél az észlelés fejlesztése lesz a legcélzottabb. Ebben az életkorban az 

 alaklátás, formaállandóság fejlesztésére tervezhetünk sok gyakorlatot. Ezek közül 

egyes gyakorlatok csukott szemmel is elvégezhetőek. Új feladatként jelentkezik a 

 finommozgás fejlesztése. Ez nagyon lényeges fejlesztési terület, mivel a finommozgás 

összerendezettsége az írás megtanulásának elengedhetetlen feltétele. Testnevelési 

foglalkozásokon ezt természetes módon a szerek különböző fogásmódjával, kisebb 

testrészekkel végzett mozgásokkal lehet fejleszteni. Nagyon jól használhatók erre a 

célra a különböző méretű labdák, botok, szalagok. 

 A foglalkozáson lehetőség nyílik a keresztcsatornák fejlesztésére is. A bemutatott 

gyakorlatokat látják, hallják a tevékenység pontos megnevezését és elvégzik a látott, 

hallott feladatokat. 

 A testnevelési foglalkozások során teremtünk alkalmat speciális gyakorlatok 

beiktatásával a testalkati deformitások megelőzésére is. / lábboltozat erősítés, 

gerinctorna / 

 

 

b. Mindennapos szervezett és szabad mozgás 

 

Az időjárástól függően legtöbbször kinn, rossz idő esetén a csoportszobában végezzük. A 

játékot, a játékosságot alkalmazzuk alapvető eszközként. Úgy állítjuk össze a néhány perc 

anyagát, hogy felfrissülést, edzést, igazi örömet jelentsen a gyermekek számára. E tevékenység 

napirendbe illesztését mindig az óvodapedagógus dönti el. anyagát elsősorban a mozgásos 

játékok adják, kiegészülve egy-egy gimnasztikai gyakorlattal. A játékot céltudatosan a kötelező 
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foglalkozásokhoz és a korosztály számára legmegfelelőbb fejlesztési feladatokhoz igazodva 

választjuk ki. 

 

 

 

c. Játékidőben történő mozgásfejlesztés 

 

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy egész nap biztosítsunk számukra megfelelő 

helyet és eszközöket a mozgásos tevékenységre a csoportszobában és az udvaron egyaránt. 

 

A 3-4 éveseknél a természetes nagymozgások fejlődését kívánjuk segíteni. Ezért a csúszáshoz, 

mászáshoz, bújáshoz szükséges eszközöket biztosítjuk. Ezek az eszközök: létra,  Greiswald-

féle tornaszer egyes elemei. 

 

4-5 éves korban nagy hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék 

fejlesztése. A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztését szolgálják a különböző céldobó 

játékok, a kugli, az ugróiskola, ugrókötél és a manipulációs barkácsoló tevékenységek. 

Az egyensúly fejlesztése a szabad játékban leginkább a hintázó, ringató, pörgő 

mozgások közben történik. Erre a célra jól használhatók: a különböző hinták, lépegetők, láncos 

lengő hinta, rézsutos létra, stb. 

 

5-6-7 éves korban a finommozgás fejlesztésére fektetünk hangsúlyt. A játékban sok lehetőség 

nyílik a spontán fejlesztésre. Pl.: az ábrázolási technikák gyakorlása - tépés, vágás, varrás, 

gyöngyfűzés, kicsi elemekből építés, konstruálás, babaöltöztetés, barkácsolás stb. 

 

Udvarunkon különböző mászókák vannak elhelyezve. Kiegészítik: lánchinta, fix pad, 

(háromszög alakú kombinált mászóka csúszdaház,) gerendahinta. A különböző talajú udvarunk 

/ betonos, füves, homokos / is sok edzési lehetőséget kínál. Sokat vagyunk a szabadban, 

gyűjtünk tapasztalunk, megfigyelünk. 

A mozgásfejlesztésben az óvónő legalapvetőbb feladata a mozgásigény kielégítése a derűs 

légkör, a jó hangulat biztosítása, erősítése, fejlesztése az óvodai nevelés minden napján. A 

sikeresen jó hangulatú tevékenység a gyermek számára pozitív élményt nyújt, ez újabb 

cselekvésre készteti őket. Így a mozgás természetesen beépül a gyermek spontán 

tevékenységeibe, szokássá és igénnyé válik. 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 Kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszanak. Ehhez szükséges 

kompetenciák kialakulnak. 

 Tudnak környezetükben tájékozódni. 

 Kialakul testsémájuk, oldaliságuk. 

 Biztonságosan mozognak, tudják mozgásukat irányítani. 

 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyérzékelése, összerendezett 

mozgása kialakul 

 Betartják a szabályokat, kialakul egészséges versenyszellemük. 

 Önfegyelmük, figyelmük megerősödik. 

 

 

 

A külső -(teremtett) világ tevékeny megismerése 
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„ Áldott légy, Uram, s minden Áldott légy, Uram, víz hugunkért,  

alkotásod Oly nagyon hasznos ő, oly drága, 

Legfőképpen urunk-bátyánk, a nap tiszta és alázatos! 

Aki a nappalt adja és aki ránk deríti  

a te világosságod…  

 Áldott légy, Uram, tűz bátyánkért, 

Áldott légy, Uram, hold nénénkért Vele gyújtasz világot éjszakán 

és minden csillagaiért az égnek, És szép ő és erős, hatalmas és 

Őket az égen alkotta kezed, vidám… 

fényesnek, drága szépnek… 

 Áldott légy, Uram, Földanya- 

Áldott légy, Uram, szél öcsénkért nénénkért, 

Levegőért,felhőért,minden jó s Ki minket hord és enni ad 

rút időért… És mindennemű gyümölcsöt 

 terem, füveket, színes virágokat.” 

 

 Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 

 

A  gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek 

a  környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a  szülőföld, az  ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és 

a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság 

felfedezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, 

tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

Feladatok: 

 rácsodálkozás a teremtett világ szépségeire, annak megismerése, megszeretése és 

védelme (öröm, hála); 

 életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése; 

 ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos 

megfigyelése; 

 ismerkedés a szülőföld és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival és a 

családi, tárgyi kultúrával; 

 megfigyelő séták, kirándulások szervezése; 

 ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok); 

 a természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése; 

 a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés;  

 környezettudatos magatartás alapozása, alakítása; 

 a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés; 

 a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása; 

 az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában; 

 ismerkedés épített környezettel, kiemelten egyházi épületekkel, műalkotásokkal; 

 ismerkedés egyházi helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szabályokkal; 
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 részvétel egyházi ünnepeken; 

 matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben;  

o téri tájékozódás alakítása, 

o mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 

o ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése.  

 

A gyermek és környezete 

 

A környezettel való ismerkedés a gyermek születésétől kezdődik tényekről és viszonyokról, 

mely egyre táguló ismeretszerzésben mélyülő folyamat, ami végül egy környezetbarát 

életvitelben valósulhat meg. Ennek feltétele, hogy az óvodai nevelés figyelembe vegye a családi 

nevelés milyenségét, mint minden értékközvetítést. A családok életvitele, mindennapjai 

meghatározzák a gyermek attitűdjét, szokásait / beleértve az anyagokkal, energiával 

kapcsolatos szokásait is /, kommunikatív képességeit.  

Hogyan tudunk erre építeni? 

Úgy, hogy a környezeti nevelés állandóan, mindenkori folyamatossággal jelenlévő hatás legyen 

az óvodában. Az óvodai élet példát ad a gyermeknek, a szülőknek, melyben nagyon 

meghatározó az óvónő személyisége. Egyrészt többet adhat az óvodai nevelés azzal, hogy a 

tevékenységek gazdag választékát biztosítja, a felnőtt-gyermek együttlétekor alakul a látás és 

ábrázolás, mozgásészlelés és saját mozgásharmóniája. Épít a gyermek spontán, eredeti beszéd, 

ének, mozgás és képi kifejezés hajlamaira. Másrészt pedig a gyermekcsoport meleg, derűs 

légköre, a nevelői attitűd szellemiségével biztonságot nyújtó feltételével. A környezetkultúra és 

biztonságos életvitel szokásainak kialakulásához fontos a környezetbarát óvoda megteremtése. 

Ezt könnyen meg tudjuk valósítani, mivel alapelve a gyermekközpontúság, az egészséges 

életmód, a pozitív kapcsolat a teremtett természeti és társadalmi környezettel. 

 

 

Szemléletmódunk, elveink: 

 

Ha a környezetvédelem nevelésünk részévé válik, gondolata beépül mindennapjainkba, a 

gyerekek megtanulnak ügyelni a tiszta környezetre, kifejlődik bennük a teremtett természet 

iránti érzékenység, akkor nemcsak a növény és állatvilág, hanem az emberek iránt is 

tapintatosabbak, megértőbbek lesznek. Fontos a mindennapok eseménye, realitása, így 

megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a táj, a helyi hagyományok, szokások, tárgyi értékek 

szeretetét, védelmét. 

 

A témák feldolgozásánál figyelembe vesszük azt az elvet, hogy kevesebbet, de alaposabban 

figyeljék meg környezetüket, s így haladjunk az alkalmazás felé. A sokoldalú 

tapasztalatszerzést, annak feldolgozását tudatos irányítással, élményszerű átadással tesszük, az 

élethelyzetek korszerű megszervezésével. A megfigyelésre szoktatással / Nézd meg!, Figyeld 

meg! / sikerül a gyermek kíváncsiságát felkelteni és ébren tartani. Elegendő alkalmat 

biztosítunk a folyamatos és alkalmi megfigyelésekre lehetővé tesszük a gyermekek számára, 

hogy maguk fedezzék fel környezetüket. Arra törekszünk, hogy amit csak lehet, a helyszínen, 

a természetben, élőben figyeltessük meg az óvodásokkal. A séták, kirándulások közös élménye, 

a rácsodálkozás lehetővé teszik a gyermekek ismereteinek bővítését a környezet 

megismerésére, védelmére, óvására. 

 

Vannak állandó megfigyelési helyeink. Ilyen alkalmakkor felhívjuk a gyermekek figyelmét, 

hogy viselkedésükkel ne zavarják az élővilágot. 
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Az óvoda udvarán lehetőséget biztosítunk a kert gondozásában. / virágültetés, faültetés, 

levélsöprés, locsolás stb. /. Így amellett, hogy megfigyelhetik fejlődésüket, érzékelik munkájuk 

fontosságát, eredményét. 

Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy minden élőlénynek megvan a saját élettere, azt tiszteletben 

kell tartani 

 

A gyermek mindenben a képességének, egyéni sajátosságainak megfelelően vegyen részt. 

Állandóan gyűjtünk, keresgélünk, figyelünk, kísérletezünk, tevékenykedünk, eseményeket 

szervezünk. Mindezt érzelem gazdag, színes, hangulatos légkörben.  

Programunkban abból az elvből indulunk ki, hogy a kisgyermekkorban szerzett élmények 

meghatározóak a későbbiekben. A másik pedig, hogy a gyermek fő tevékenységi formája a 

játék.  

A játék, a tevékenység színtere összekapcsolódik a mindennapi léttel. A környezettel való 

együtt működés szabályainak elsajátítására a legjobb lehetőség. A játékon keresztül megvalósul 

a tanulás, a gyakorlatban megszerezhető tapasztalatokon át pedig eljutnak a konkrét 

fogalomalkotásig. A játékban felhasznált ismereteit átéli, folyamatosan gyakorolja, egyéb 

tevékenységeiben alkalmazza.  

 

A nevelési terület tartalma tehát minden, a gyermek környezetéből származó élményre, 

tapasztalatra, ismeretre kiterjed. Nevelésünket ezért környezet centrikussá szeretnénk tenni. 

Ebben a folyamatban a gyermek ismerje meg önmaga helyét és lehetőségeit, ugyanakkor a 

felelősségét is a környezetében, a természetben.  

A természet évszakonkénti változásának megfigyelése az időjárás változását szemlélteti. Képet 

kapnak a gyermekek az időjárás és a természetváltozás összefüggéseiről. 

 

A környezetvédő magatartást alapozza meg az egész évben folyamatosan megvalósuló 

szelektív hulladékgyűjtés. 

 

A hosszabb, rövidebb  megfigyelő séták, kirándulások, megfigyelések után lehetőséget adunk 

a benti, nyugodt beszélgetésekre, ezzel elősegítjük a tapasztalatok önálló feldolgozását ( az 

önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztésére a  kortárskapcsolatokban és a környezet 

alakításában.) 

 

Különböző játékok, megfigyelések, kísérletek alkalmasak arra, hogy a gyermekek /óvónő - 

szülő segítségével / megismerkedhessenek a talaj, a víz a levegő fontosságával, védelmével. A 

tevékenységekben, kísérletezgetésekben a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint 

életkori sajátosságra, valamint a meglevő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve 

biztosítunk a gyermekeknek változatos tevékenységeket. Ezen keresztül további élményeket 

tapasztalatokat szereznek az őket körülvevő teremtett természeti és társadalmi környezetről,  

kiemelten az egyházi épületekkel, műalkotásokkal. Megismerkednek az egyházi helyiségekkel, 

eszközökkel, viselkedési szabályokkal. Részt vesznek egyházi ünnepekenA műveltségi területek 

egymásra épülnek, kiegészítik egymást. A környezetben a különböző tevékenységekben és 

élethelyzetekben való gyakorlás során találkoznak a hangok, illatok, színek, formák, 

mennyiségek, ritmus világával, az élővilág mozgásával, állandó változásaival. Ezek az ingerek 

komplex módon épülnek be a nevelésünkbe. 

Legértékesebb eszközünk a személyiségünk. Környezeti kompetenciánkkal, értékrendünkkel 

követendő hatást tudunk elérni. Ezáltal válhatnak a mindennapok cselekedetei szokásalakító 

gyakorlattá.(környezettudatos magatartás alakítása) 

 

 

 

A természeti és társadalmi környezet megismerésének területei, témakörei 
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1. A gyermek és környezete (szülőföld, hagyományok stb.) 

 Nemzet - család – óvoda – lakóhely 

 Környezetünk mennyiségi, tér,szín, formai viszonyai 

 Testrészek, egészségvédelem 

 Emberek munkája, foglalkozása 

 Időjárás, természeti változások, jellemzők az évszakok megfigyelése által, 

összefüggnek 

 Napszakok 

 Növény és állatvilág 

 

2. A környezeti elemek védelme, alakítása 

 föld, élővilág, levegő, víz település, táj 

 

3. Környezeti nevelés jeles napjai (szeptember 29. Takarítási Világnap, október 4. Állatok 

Világnapja, március 22. Víz Világnapja, április 22. Főld Napja, május 11. Madarak, Fák 

Napja, június 4. Környezetvédelmi Világnap). 

 

4. Gyermekek az emberbarát környezetért 

Erdei Óvoda Tábor programjai 

 

Mindezeknek a keretét az évszakok adják, melyek feldolgozásánál még különböző fejlesztési 

célok érvényesülnek. Mozgás, énkép-testséma, vizuális, zenei, verbális fejlesztés. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermek életkori sajátosságainak megfelelően megtanul tájékozódni és eligazodni a 

szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetben. 

 Pozitív érzelmi megnyilvánulása megerősödik az őt körülevő környezet iránt.  

 Megismeri lakóhelye, szépségét, nevezetességét, büszkeségeit. A környezetben lévő 

intézményeket, üzleteke.  

 Megismeri a hazai táj, lakóhelye szépségét, az ott élő emberek szokásait, értékeit. 

 Megismeri a közvetlen környezet hagyományait, szokásait családi és tárgyi kultúráját.  

 

 Különbséget tud tenni az évszakok között. Megtanulja értékelni a természet szépségét, 

annak növény és állatvilágát - óvja, védi azokat - pozitívan fejlődik a tenni akarás, a 

munkához való viszonya, nő feladattudata, kitartása. 

 Tudatosul bennük, hogy mi is a teremtett természet része vagyunk. 

 Aktív, és cselekvő személyiség lesz, aki bátran, kreatívan alakítja környezetét anélkül, 

hogy kárt okozna benne. 

 Képes megismerni és felismerni a környezetében rejlő matematikai tartalmú 

jelenségeket,( téri tájékozódás, mennyiségi, alaki,tér és síkbeli fogalmak) melynek 

segítségével észrevesz ok-okozati összefüggéseket, mennyiségi viszonyokat. 

 Ismerik az őket körülvevő közlekedési feltételeket(közlekedés biztonsága,önfegyelem, 

egymás óvása) eszközöket. 

 Ismerik a néphagyományokat, a városi élet szokásait, a helyi kultúra átadásának 

szokásait. 
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 Kialakul igényük, környezetük szépítésére, megóvására 

 Kialakul a takarékosság / energia, víz, eszköz /, a hulladékkezelés fogalma, a 

természetes anyagok használatának értéka, melyet korunkhoz képest alkalmaznak. 

 Megtanulja értékelni és védeni az egyes környezeti elemeket, mint a talaj, víz, levegő, 

élővilág, település. 

 A tanuláshoz szükséges kompetenciák (ismeret, képesség, attitűd) kialakulnak. 

 Rácsodálkozik a teremtett világ szépségeire, az öröm és a hála fényében szemléli azokat 

 A környezettudatos magatartás természetessé válik, a gyermek hálás lelkületével Isten 

akaratát valósítja meg, ezáltal Istennel való barátságát szorosabbra fűzi. 

 

 

Munka jellegű tevékenységek 

 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet 

megismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, 

tulajdonságok alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki 

munka tudatos irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges 

a folyamatos, konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése. 

 

A játékidőben, az élethelyzetekben, bármely tevékenységben adódik lehetőség munkavégzésre. 

A gyermekek kezdetben önmagukért, saját szükségleteik kielégítéséért dolgoznak az 

óvodapedagógus közreműködésével, majd később szívesen végeznek munkát társaikért is. 

 

A természeti és társadalmi környezet megismertetése, a gyermeki világkép formálása úgy 

lehetséges, ha a gyermek aktív, tevékeny részese a tapasztalatszerzésnek, ha ismereteit 

alkalmazhatja, gyakorolhatja.  

A gyermekek által végzett munka mindegyikre kiterjedő alakító tevékenység, mely 

hasznosságán túl esztétikai értéket is képvisel. A munka célra irányuló tevékenység, amely 

külső irányítással történik, figyelmet, kötelességvállalást, ezek teljesítését igényli. 

Eredményéről közvetlen tapasztalatokat szereznek. Felelősséggel jár, melyhez megfelelő 

ismeret, beállítódás, készség szükséges. 

 

Minden munkafajta bevezetése hosszú átmenettel valósítható meg, sok-sok gyakorlással. 

Kiscsoportban egy-egy részmozzanat megtanításával előkészítjük az új feladat bevezetését / pl. 

az óvodapedagógussal együtt terít /. A gyermek egyéni fejlettségétől függően még sokáig 

dicsőség dolga a sikeres elvégzés, csak aztán természetes dolog, követelmény! 

 

A munkajellegű tevékenység fejleszti a szükséges készségeket. Bemozogják az őket körülvevő 

szűkebb és tágabb környezetünket, megtanulnak eligazodni környezetük térbeli viszonyai 

között, mozgásos, tapintásos, vizuális információkat szereznek a világról.  

 

Munka jellegű tevékenységeink óvodánkban: 

Feladatok: 

 Az önkiszolgálás;  

o öltözködés,  

o testápolási teendők,  

o étkezéssel kapcsolatos tevékenységek. 

 A közösség érdekében végzett munka; 

o a naposi tevékenység, 

o csoport életéhez kapcsolódó állandó feladatok. 

 Az alkalomszerű munkák és egyéni megbízatások; 
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o a környezet rendjének biztosítása, 

o segítés a felnőttnek, egymásnak és a kisebbeknek,  

o egyéb megbízatások teljesítése. 

 Az évszakoknak megfelelő tevékenységek;  

o csoportszobában, 

o udvaron, 

o az óvoda környezetében. 

 

 

Önkiszolgálás: 

Önkiszolgálás során a gyermek gyakorolja, azokat a fogásokat, készségeket, amelyek az egyéb 

munkajellegű tevékenységek végzésére alkalmassá teszik. 

A gyermek a saját személyével kapcsolatos feladatokkal, annak sorrendjével a felnőtt 

segítségével ismerkedik meg / testápolás, öltözködés, saját személyükkel kapcsolatos 

igényesség, holmijuk rendben tartása, óvása, kulturált étkezési szokások elsajátítása /  

 

Naposi munka: 

A gyermekek fejlettségétől függően vezetjük be, és fokozatosan bővítjük / kirándulások 

előkészítése, növényápolás, kisállatok gondozása /.Az önkiszolgálással kapcsolatos 

munkaszokások begyakorlása után válik egyre tudatosabbá és örömtelibb tevékenységgé. A 

naposi munka szerteágazó, sokrétű. Fokozottan ügyelünk a feladatok fokozatos bevezetésére, a 

terhelés lassú növelésére. 

A felelősi munkákkal kapcsolatban ügyelünk arra, hogy ne váljon túlszervezetté a gyermekek 

napi élete. 

 

Alkalomszerű munka és egyéni, megbízatások: 

Alkalmi megbízatások, melyek a nap folyamán gyakori elemei a gyermekek tevékenységének. 

Ezeknek körét meghatározza a gyermekek fejlettsége, személyisége, a környezeti adottságok, 

melyek a gyermeki önállóság kialakulását segítik. Jó, ha tervezzük a megbízatások lehetőségeit 

/ a kisebbek segítése, készülődés a jeles napokra /. 

 

 

 

Növény és állatgondozás: 

A környező világ megismerésének egyik része a növények és állatok fejlődésével, 

gondozásával, védésével való ismerkedés. Sok lehetőség adott óvodán belül ezeknek a 

tevékenységeknek végzésére, óvodán kívül ezek megfigyelésére. Óvodán kívül: 

növénytermesztésekben, állattenyésztésekben, virágkertészetben, erdészetben, családoknál. 

Óvodán belül: élősarok gondozásában, veteményes - és virágoskert, gyümölcsös ápolásában, a 

madáretető gondozásában. 

 

Szükségletet kielégítő munka: 

Ez a munkafajta óvodai életünknek egyik szerves, szeretetteljes része: pl. sütés - főzés. 

 

 

Évszakoknak megfelelő tevékenységek: 

 

Környezet rendjének megőrzése: 

 

Külső környezetben: a környezeti károk, veszélyek felfedezése, probléma megoldása a szülők 

bevonásával. Esztétikai értékének megóvása. 

Az óvoda belső környezetének, udvarának ápolása, tisztán tartása, védése. 
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Alkalmanként környezetszépítő munka végzése / csoportszobában vagy azon kívül: mosás, 

szárítás, játékpolc rendezése,.. / Fontos, hogy a feladatok elvégzéséhez nyugodt légkört, 

megfelelő játékosságot és gyakorlási lehetőséget, biztonságos munkaeszközöket, időt, helyet, 

különböző munkafajtákat biztosítunk. Van sok egyéni és közös munkavégzés, amelyet mindig 

követ az értékelés valamelyik formája: önértékelés, egymás értékelése, óvónő /felnőtt / 

értékelése. 

 

 

Rendszeres tevékenysége 

 

Bekapcsolódunk az egyházközség tevékenységeibe, rendezvényeibe: ( karitász munka, 

templomunkban felállított paravánon alkalmanként gyermekmunkák elhelyezése).  

Gyümölcs, zöldség nap, az általunk ültetett fa gondozása, megfigyelése, változások felfedezése. 

Az élősarokban lévő növények, halak gondozása, aktuális időszakban a madáreleség készítése, 

madáretető feltöltése. Az élősarokban mindig történik valami - ennek elősegítése, folyamatos 

megfigyelése, a helyi aktuális gondok felfedezése a szülőkkel közösen – megoldás keresés, 

folyamatos gyűjtés a természetsarokra, a csoportszoba közös takarítása. 

 

Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

A személyiségfejlesztés során kiemelten kezeljük, hogy a játékban, mint alaptevékenységben  

könnyedén és örömmel tanulnak az óvodások. A játék és tanulás szoros összekapcsolódása  

nagyszerű lehetőségeket nyújt a sokoldalú tapasztalatszerzésre, erre Erdei Óvodai Programunk 

is lehetőséget biztosít. 

 Folyamatos, rugalmas napirendünk biztosítja, hogy a különböző szituációkban spontán és 

irányított módon is megjelenjen az ismeretszerzés. A különböző tevékenységek során minél 

több érzékszervet igénybevevő, változatos cselekedtetést teremtünk, tudásvágyukat, 

érdeklődésüket optimálisan kielégítjük. A gyermek komplex módon éli meg a világot, ezért a 

tanulás megszervezésénél is erre építünk.  

Fontos a gyermekek minél jobb megismerése, hiszen egyéni képességfejlesztésre törekszünk.  

A kötetlen mikrocsoportos fejlesztések alkalmával a pedagógus részéről tudatosan, tervezett  

módon történik a differenciálás.  

Az 5 – 6 – 7 éveseknél kötött formát is alkalmazunk (elsősorban mikrocsoportos, csoportos és  

egyéni foglalkoztatási formában) a szándékos figyelem, a feladattudat, a türelem kialakítása 

érdekében. Az iskolaérettség megkívánja az önálló feladatmegoldásra, önellenőrzésre és 

önértékelésre való képességet. A tanulási folyamatnál hangsúlyt fektetünk a gyakori pozitív 

megerősítésre, amely a helyes cselekedetet emeli ki.  

 

A játék és a tanulás összekapcsolódik óvodáskorban. Az óvoda elsődleges célja az óvodás 

gyermek kompetenciáinak fejlesztése. A gyermek esetében a tevékenységi vágy ösztönöz a 

tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket 

tesz, azaz tanul a kisgyermek. A játékon túl a nevelési folyamat egésze, azaz valamennyi 

pillanata alkalmas arra, hogy erőltetés nélkül utánzásos, spontán, vagy irányított módon 

tanuljon a gyermek.  

A játék a legfőbb személyiségfejlesztő eszköz az óvodásgyermek életében, mert benne minden 

tanulási tartalom ismeret, jártasság, készség megjelenik, támogatja a személyiség teljes 

fejlődését, fejlesztését. A gyermekek napjának nagy részét az általuk spontán módon 

kezdeményezett szabad játékok töltik ki. Ezek a játékok gazdagítják ugyan a személyiségüket, 

de nem minden gyermeknél olyan sokoldalúak, hogy önmagukban elegendő lehetőséget 
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biztosítanának az egyes képességek fejlődésére. Ezért szükség van az óvodapedagógus által 

kezdeményezett és irányított fejlesztő játékokra is.  

Az óvodás korosztály számára a kötetlenség a legalkalmasabb tevékenységi keret, 

foglalkoztatási forma. 

 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes és 

szimulált környezetben 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. 

 

Feladat: 

 elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, 

az optimális terhelhetőség és a motiválás; 

 a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális 

emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a 

tanulást támogató környezet megteremtésével ér el; 

 építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire; 

 jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati 

problémamegoldás; 

 fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán 

szerzett játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése; 

 megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása; 

 a gyermekek kompetenciájának fejlesztése; 

 a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan 

egyéni felzárkóztatás, fejlesztés szükséges; 

 tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén nagyobb figyelem, egyéni 

fejlesztés szükséges;  

 az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel kell, hogy segítse a 

gyermek  személyiségének kibontakozását, tanulását 

 

A tanulási tevékenység során is fontos, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a gyermek. 

A cél az, hogy a követelményeket az egyéni teljesítőképességekhez mérjük, képességeiknek 

megfelelő feladatok elé állítsuk a gyermekeket. 

A sikerélmények erősítik önbizalmát, és bátorságot adnak neki az újabb, nehezebb problémák 

megoldásához. 

 

Törekedjünk arra, hogy a gyermeki aktivitást, motiváltságot, kíváncsiságot ébren tartsuk és 

kielégítsük a kreativitás előtérbe helyezésével, s ez által kialakuló kompetencia érzést 

fenntartsuk. Nem fontos, hogy mindegyik gyermek mindennap kapjon valamilyen pozitív 

megerősítést. A kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. A gyermek bátortalanná, 

visszahúzódóvá válik, alulértékeli önmagát, és alatta marad saját teljesítőképességének.  

 

 

IX.1.1. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A kisgyermekek többsége óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik. 

Feladatok: 
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 a rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni 

fejlettségi szintet;  

 az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális értettség szükséges, melyek közül egyik 

sem hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai 

munkához; 

o a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus 

mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való 

képesség), 

o 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), 

o a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az 

ismeretszerzési tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte), 

 ötéves kortól (2014. szeptember 1-től 3 éves kortól) kötelező óvodába járás ideje 

alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata, a gyermeki személyiség 

harmonikus fejlődésének elősegítése;  

 a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka szükséges; 

 a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

 

 

 

X.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az általános iskolában 
 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 

lesz a szeretetre, az igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." 

(Mt 5,14) 

 

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 szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc 

boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan 

szólhatnak az ő nyelvükön is. 

 

A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a 

különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. 

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelemmel az 

SNI tanulókét is – széleskörűen fejlessze. 

Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés minden tanuló számára biztosíthatja a 

sikert. 

Minden pedagógus, a pedagógiai munkát segítők az adott tanórán, helyzetben és a tanórán 

kívüli színtereken a gyermekkel kapcsolatos minden tevékenységére jellemző, hogy tisztában 

vannak azzal, hogy az egyes esetekben alkalmazott probléma-megoldási stratégia az egész 

személyiségre hat. 
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Az osztálytermek stimuláló tanulási környezetet biztosítanak, tükrözik a gyermekek, 

pedagógusok tudását és érdeklődését, ami a közös tanulásra is ösztönzőleg hat. 

 

 

Fő feladat: 

 a tanulás iránti motiváció fejlesztése, 

 a tantárgyak közötti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés 

megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 

 a tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása. 

 

 

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban jelenik meg: A 2010/2011tanévben a 

szakrendszerű órák minimum 10 %-a, a 2011/2012 tanévtől 2014/2015 tanévig a szakrendszerű 

órák minimum 15%-a.  

 

A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek 

keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai 

foglalkozásait nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy 

időszakra összevonva szervezzük meg. A tanítási ciklusok két hetenként váltják egymást (A, B 

hét) .  

 

A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyakat tanévenként határozzuk meg. A műveltségi 

területek, tanítási órák két egymást követő tanítási napra esnek. A tanítási napok közül az 

egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási óra 

van. Az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően  egymáshoz kapcsolódva 

tartjuk meg. 

 

 

Szociális kompetencia programjának fölépítése 

 

Az alapfok 1. szakasz 1.-4.- évfolyam számára 

Éves összes óraszám: 116 tanítási óra 

Műveltségi területek a nemzeti alaptantervben/ Környezetismeret, Magyar nyelv és irodalom, 

Rajz, Technika, Testnevelés, Dráma 

 Tudatosítjuk a társadalmi életben megismerhető erkölcsi értékeket, megerősítjük a 

keresztény magatartásmintákat, szokásokat. 

 Megismertetjük és gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat, amelyek 

nélkülözhetetlenek az együttélés szempontjából: 

 A feladatok teljesítését, az önálló felelősségvállalást, 

 Az iskolai szabályok betartását, 

 A rend és fegyelem vállalását, 

 Az együttműködést, egymás tiszteletét, 

 A másság elfogadását, pozitív identitástudat kialakítását 

 A segíteni akarást, az udvariasságot, a figyelmességet, 

 A szolidaritás gyakorlását,  

 Kötődést az iskolához, az iskolai hagyományokhoz, 

 A becsületes helytállást, az egyéni lehetőségekhez mérten jó teljesítmény nyújtását, 

 A környezet védelmét, gazdagítását, 

 A pozitív érzések (öröm, büszkeség, szeretet) erősítését, a pozitív tapasztalatok   alapján 

 A problémák iránti fogékonyságot,  

 A konfliktusok feloldásának humánus, demokratikus kezelését 
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    Az ismeretek alkalmazását, az alkotó magatartást, amely megalapozza a tanulók 

   önfejlesztését. 

 

 Nevelő-oktató munkánk során kiemeljük azokat a történelmi eseményeket, 

személyiségeket, szimbólumokat, amelyek pozitív vagy negatív példaként alakítják 

tanulóink személyiségét.  

 Fejlesztjük tanulóink nemzeti azonosságtudatát, az egymás mellett élő kultúrák 

megbecsülését, más népek hagyományainak, szokásainak megismerését. (nemzeti 

ünnepeink, iskolai hagyományaink) 

 A másság elfogadására, megértésére nevelünk, fellépünk a gyűlöletben és a 

szembenállásban megnyilvánuló nemzetiségi, faji és vallási előítéletek ellen. 

 A tanulók azonosságtudatának (én-tudatának, világtudatának) kialakítására törekszünk 

az ismeretek elsajátításával. Ennek segítésére a drámapedagógia alkalmazását is 

fontosnak tartjuk. 

 

 Alakítjuk, fejlesztjük tanulóink önmegismerő, önfejlesztő, reális önértékelő képességét, 

felhasználva a konfliktusok kezelését és a tanulók értékelését. 

 A világ egészére –a természetre és a társadalomra- vonatkozó ismeretek 

rendszerezésével elősegítjük a tanulók világtudatának alakítását, nem elkötelezve 

magunkat egyik világnézet mellett sem. 

 Az állampolgári ismeretek értelmezésével és a mindennapi életben alkalmazható 

praktikus tudás nyújtásával a társadalomba való beilleszkedésre készítjük fel 

tanulóinkat. 

 Az iskolában működő gyermekönkormányzattal megalapozzuk a felkészülést a jogok 

és kötelességek törvényes gyakorlására. 

 

 A társadalmi követelményeknek megfelelően előtérbe állítjuk a kommunikációs 

képességek, valamint a kooperációs képességek fejlesztését, amelyek meghatározóvá 

váltak a gyakorlati életben és a személyközi kapcsolatokban. 

 

 Tanítványainkat olyan egészséges felnőtt személyiséggé kívánjuk nevelni, akikre a 

kulturált magatartás, a harmónia, a testi-lelki egészség, a testkultúra ápolása és a 

személyi higiénia jellemző. 

 

 Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett 

figyelemmel az SNI-s, HH-s, HHH-s tanulókét is – széleskörűen az egyéni tanulási 

útvonal, a differenciált fejlesztés biztosításával fejlessze. 

 

Fő feladat: 

 A tantárgyak közötti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés 

megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása 

 A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása, amely 

megalapozza a tanulók önfejlesztését. 

 Pedagógiai tevékenységünket a tanulók egyéniségéhez igazítjuk. 

 Kompetencia alapú oktatás alkalmazása a bevont osztályokban 

 A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés 

tevékenységrendszerének biztosítása 

 Új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk.  

 3 hetet meghaladó projekt: a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten -a 

tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében- megfelelő motiváltság 



 

87 

 

mellett egy adott témában szereznek ismereteket, jártasságokat, készségeket 

három héten keresztül. 

 Témahét: olyan pedagógiai innováció megvalósítása, amely során a tanulók új 

tanulási módszereket ismernek meg, mint pl. a projekt formában történő tanulás. 

Csoportokban foglalkoznak meghatározott témakörrel előre eltervezett program 

szerint. 

 

 Tantárgytömbösített oktatás: amellyel célunk, hogy a gyermekek figyelme, 

érdeklődése tartósan egy-egy területre koncentrálódjon, különböző 

megközelítésben, változatos eszközökkel sajátítsanak el egy-egy anyagrészt. 

 

 Céltudatos, alkalmazkodni tudó, önálló személyiségek formálására törekszünk, 

akik nyitottak az élményekre, az esztétikumra és a jól végzett munka örömére. 

 

Az iskolai tevékenységrendszer a személyiség sokoldalú fejlesztésén alapul. A konkrét tartalmi 

tényezők megállapításakor figyelembe vesszük a gyerekek fejlődés-lélektani jellemzőit, 

másrészt számolunk az életkori sajátosságokkal. 

 

Tanulóink viselkedéskultúráját iskolánk Házirendje szabályozza, melynek betartására fokozott 

figyelmet fordítunk. 

A személyiségfejlesztés minden pedagógus egységes, következetes nevelési eljárásokkal 

végzett permanens tevékenysége.  

 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

 A helyes önértékelés  

 Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

 Józan, megfontolt ítélőképesség  

 A mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 A szelídség, az alázat, a türelem  

 Alaposság kialakítása  

 A mértékletesség 

 A bűnbánatra való készség 

 A belső csendre, elmélyülésre való igény  

 Hűség Istenhez és embertársainkhoz  

 Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt 

 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

 Alapos, rendszeres és pontos munka. 

 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

 A házirend felelős betartása. 

 

 

X.2.1. Az iskolai nevelőmunkánkban személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 
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pedagógiai feladatok: 

A tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával a tanulókban alakítsa ki az: 

 érdeklődés igényét 

 a tájékozottságot, találékonyságot 

 a rugalmasságot, aktivitást 

 nyitottságot, problémaérzékenységet 

 együttműködési készséget 

Ugyanakkor a szerzett tudás felhasználásában 

 magabiztosságot 

 határozottságot 

 kreativitást feltételez, 

 és azt, hogy a folyamatos ismeretszerzés ne valamiféle kényszer legyen, hanem váljon 

számukra magától értetődő igénnyé. 

A tanulókban e szemlélet kialakítása a társadalom által elvárt követelményeknek való 

megfelelést, a változó gazdasági feltételek kihívásaira való felkészülést célozza. 

A személyiségfejlesztés főbb területei: 

 A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése, a 

reális énkép kialakítása. 

 Tanulóink érzelmileg legyenek kiegyensúlyozottak, rendelkezzenek 

empatikus készségekkel, tudjanak tolerálni, együttműködni. 

 Akarati tulajdonságait tekintve legyenek határozottak, céltudatosak, 

kitartók, megbízhatóságra, rendszerességre törekvők. 

 Törekedjenek a kreativitásra, rendelkezzenek mobilizálható tudással, az 

önképzés és az életen át tartó tanulás igényével. 

 A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása. 

 A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok. 

 Az élet és egészség védelme a nevelési alapértékek között első helyen áll.  

 Az egészség, mint a társadalmi lét és a pedagógiai funkció nélkülözhetetlen 

alapja, olyan érték, amely minden pedagógus számára nevelői feladat. Az 

egészséges életmódra való nevelés hatékony módszere a megelőzés. A 

megelőzés feltételezi az ismeretek közlését és elsajátíttatását és a magatartás 

pozitív irányú befolyásolását. Az iskola tehát felvállalja a komplex 

szocializációs szintér szerepét. Tanulóinkban ki kell alakítani a pozitív 

életszemléletet és a pozitív beállítottságot. Ehhez szükséges a testi-lelki 

egészség óvása, sokszínű tevékenységrendszer biztosítása. 

 A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása 

 Tisztelettudó, intelligens, kulturált magatartás kialakítása és megkövetelése 

a tanulóktól az intézményen belül és kívül. Ezek elsajátíttatására számos 

alkalom kínálkozik az iskola által szervezett rendezvényeken, közös 

színházlátogatások alkalmával, tanulmányi kirándulásokon, erdei 

iskolákban. 

 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés szükséges részképességek: 

 társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége  
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 az egyenlő bánásmód felismerésének képessége 

 konfliktuskezelés 

 humanitárius segítségnyújtás 

 autonóm cselekvés 

 Környezettudatos nevelés 

 A szaktárgyak tanítása során és a közösségi életben ismerjék meg azokat a 

jelenlegi    a folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon 

környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Értsék a fogyasztás és a 

környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 A szűkebb környezet megóvására neveljünk, hogy ez mindennapi 

gyakorlattá váljon. 

 Életközeli tanulási környezet biztosítása. 

 Gazdag eszköztár, játékosság, sokszínű tevékenységrendszer. 

 Gazdasági nevelés 

 

 

 

Kiemelt feladat az 1-4 évfolyamon  

a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, teljesítményvágy, 

kíváncsiság, játékszeretet, érdeklődés, felfedezési vágy), 

    a képesség fejlesztése (felismerés, összevonás, összehasonlítás, sorképzés, 

kiemelés, megismerési képesség, megfigyelési képesség, írás és értő olvasás, 

beszéd és beszédértés, tanulási képesség, tapasztalás) 

 

Kiemelt feladat az 1-6  évfolyamon: 

 szociális hajlamok (kötődés, csoportképzés, hovatartozási kötődés, 

birtoklás)  

 szokásainak kialakítása 

 segítés, együttműködés, versengés, siker- és kudarcfeldolgozás, 

alkalmazkodás 

 

 

Kiemelt feladat az 5-8 évfolyamon 

 meggyőződés, előítéletek legyőzése 

 empátia, tolerancia 

 konfliktuskezelés, vitakészség formálása 

 a motiváltság fejlesztése (tanulási kötelességtudat, továbbtanulási 

szándék, önfejlesztési igény) 

 a képesség fejlesztése (analizálás, absztrahálás, problémamegoldás, 

gondolkodás, viszonyítás, általánosítás, osztályozás, bizonyítási 

képesség, asszociálás) 

 

 

X.2.2 A személyiségfejlesztés megvalósulásának tevékenységei, színterei: 

      alapvető szabályok megtanulása, alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, 

kulturált étkezés, udvariasság, segítőkészség 

      csoporttörvények hozatala, csoportszokások, hagyományok 

      tanulmányi munka 

      értékelési rend, jutalmazás, büntetés 

      nevelési beszélgetések, didaktikus játékok 
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      manuális foglalkozások, kézműves tevékenység 

      bábozás, drámajáték 

      túrák, séták, népi játékok, népszokások 

      iskolán kívüli programok (mozi, színház, kiállítás, bábszínház, játszóház, erdei 

iskola, nyári táborok stb.) 

      sportvetélkedők, sportfoglalkozások 

      felelősi rendszer 

      versenyek, pályázatok 

      ünnepségek, megemlékezések 

 osztályünnepségek 

 szakmai kirándulások 

 tantárgytömbösített oktatás 

 három hetet meghaladó projekt 

 témahét 

 

 

 

X.3.  Fejlesztési feladatok a gimnáziumban 
 

A gyermek különbözik a felnőttől, fejlődése sajátos törvényszerűségek szerint megy végbe, 

amelyeket tekintetbe kell vennünk, ha eredményesen akarjuk irányítani a tanuló 

személyiségfejlődését. Ezért pedagógiai munkánk során fokozottan figyelemmel kell 

lennünk az  

 

a) életkori sajátosságokra:  

A tanítási-tanulási folyamat során arra törekszünk, hogy a külső hatások megfelelő időben 

és színvonalon találkozzanak a belső alapok nyújtotta lehetőségekkel. Fontos, hogy az 

életkornak megfelelő módszerekkel tanítsunk, s a követelményeket úgy határozzuk meg, 

hogy azok megfeleljenek a diákok fejlettségi szintjének. 

 

A tanulói személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási óra. Az iskola nevelői a 

tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók  

motiválását, aktivitásuk biztosítását és a differenciálást. 

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

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

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a diákok tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis 

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. 

b) a tanulási esélyegyenlőség és annak segítése     

 Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő 

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a 

családdal, a gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a 

következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:  

 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1–6. évfolyamon, folyamatos, 
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egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további 

szakaszain;  

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;  

 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása;  

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül;  

 adaptív tanulásszervezési eljárások (lásd az előző fejezetet) alkalmazása;  

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása.  

 a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének segítése mentori rendszer 

működtetésével 

 

 

c) a tanulói egyéniségre: 

Olyan pozitív érzelmi viszony, légkör kialakítására kell törekednünk, amelyben 

kedvezően és szabadon bontakozhat ki és fejlődhet a tanuló személyisége. 

Célunk, hogy diákjaink ismerjék önmaguk képességeit, és annak tudatában vállaljanak 

feladatot az osztály -, illetve az iskolaközösség életében. Vegyenek részt az osztály, a 

diákönkormányzat, szakkörök, sportkör munkájában, képességeik minél sokoldalúbb 

kibontakoztatása érdekében.  

A tanórákon igyekezzenek képességeik legjavát nyújtani. 

Nevelőink éljenek a példamutatás lehetőségével mind az órákon, mind iskolán kívüli 

munkájukkal, feladatvállalásaikkal. 

Diákjaink legyenek tisztában azzal, hogy ember nincs hiba nélkül, ezért törekedjenek 

hibáik megszüntetésére, kijavítására. Ugyanakkor legyenek toleránsak mások eltérő 

vonásaival, személyiségével, hibáival. 

 

d) egyéni sajátosságokra: 

Az eredményesebb tanulás, tanítás, nevelés érdekében igyekszünk valamennyi diákunk 

egyéni tulajdonságait, képességeit, testi, szellemi, erkölcsi fejlettségét, érdeklődését, 

törekvéseit, viselkedésének rugóit, jellemének pozitív és negatív vonásait megismerni és 

megfelelő fejlődésük biztosítása érdekében különböző választási lehetőségeket 

kínálunk számukra: 

Fontos, hogy diákjaink számára a 10. évfolyam végére kialakuljon a továbbtanulási 

irányuk, hiszen ennek tudatában célszerű a fakultáció választása.  

Fakultációs kínálatunkat igény szerint szervezzük, szem előtt tartva a tantárgyi 

“rokonságot”, illetve a felsőfokú oktatási intézmények által előírt emelt szintű érettségi 

követelményeit. 

Gimnáziumunk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést a 11. és a 12. 

évfolyamon heti 2 órában (összesen 138 óra), ez azonban nem jelent kötelezettséget az 

emelt szintű érettségin való részvételre. Amennyiben a diák nem vesz részt a 11. 

évfolyamon az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozáson, a 12. évfolyamon ezt 

csak egyedi elbírálás alapján pótolhatja (kérvényezheti, hogy egyszerre vehessen részt az 

akkori 11. és 12. évfolyam fakultációs foglalkozásain, vagy az előző évfolyam anyagából 
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osztályozó vizsgát tegyen).   

Az egyéni képességek mind jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Minden évfolyamon az egyes 

tantárgyakból szükség esetén a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók részére felzárkóztató 

foglalkozásokat szervezünk. A tanulási nehézségekkel küzdő végzős hallgatóink 

érettségi előkészítőn vehetnek részt. A TÁMOP 3.3.10. pályázat keretében tudatosan 

felkészítjük hátrányos helyzetű tanulóinkat az eredménye érettségire és a továbbtanulásra. 

Megszervezzük hátrányos helyzetű és felzárkóztatásra szoruló tanulóink számára a 4 

alapkészség fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkozásainkat heti rendszerességgel. A sikeres 

érettségi és továbbtanulás elősegítésére szintén hátrányos helyzetű tanulók számára külön 

érettségi előkészítő foglalkozásokat szervezünk,illetve pótérettségire előkészítő 

foglalkozásokat is tartunk. Az érettségi előkészítőket egyénre szabottan, a hátrányos 

helyzetű tanuló képességeinek figyelembe vételével tartjuk. 

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével, – minden év elején a 

tantestület dönt - melyet a tanév során módosítani nem lehet.  

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

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket rendszeresen szervezünk, illetve a más iskolák által 

rendezett megmérettetéseken is részt veszünk. 

 A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár is segíti, ugyanakkor ösztönözni kell diákjainkat a városi könyvtár 

látogatására is. 

A Köznevelési Törvény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az előírt óraszámok betartásával 

és a házi feladat mennyiségének szabályozásával biztosítsa a tanulók terhelésének 

csökkentését. Ennek érdekében az osztályfőnök segítségével az egy osztályban tanító 

tanárok a hétvégére adott írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyiségét az egész heti 

egyenletes terhelés figyelembe vételével határozzák meg, ezáltal biztosítják a diákok 

számára a heti pihenőnapot. 

Szintén a túlterhelés megelőzésére szolgál az írásbeli számonkérések tervezése: 

Az összefoglaló írásbeli számonkérést (témakört lezáró dolgozatot) egy héttel előre be 

kell jelenteni, mert egy tanítási napon két témazárónál (hetente legfeljebb négy) több nem 

kerülhet sorra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más tantárgyból szóbeli vagy írásbeli 

feleltetés ne történhetne. A diáknak joga van megtudni az értékelés szempontjait, az 

elérhető pontszámokat és az elért jegyeket két héten belül. A témazáró érdemjegye 

pirossal kerül az osztálynaplóba, kis négyzetbe (részletezve, a helyi tantervekben). 

Az év során szerzett érdemjegyekből tantárgyanként minden hónapban legalább egy 

kialakított osztályzat szükséges, a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a 

témazáró dolgozatok érdemjegye, legyen döntő a „jobb”, illetve a „gyengébb” osztályzat 

kialakításánál. 

A kis óraszámú tantárgyak esetében a félévi, illetve év végi jegy kialakítására minimum 

három osztályzat alapján történhet.  

 

 

 

 

XI.  Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 
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XI.1. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés – keresztény erények az 

óvodában 

 
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. Jelen van a 

mindennapokban a gyermek fejlődését elősegítő szeretet. 

 

 Óvodánk egyházi intézmény, ez az óvodába lépés első pillanatától megnyilvánul a 

köszönési módban, a nevelésbe beépített vallási témákban. 

 A teremtő Isten gondoskodásának megélése. 

 

 A gyermek-gyermek, gyermek-óvodapedagógus, gyermek-dajka kapcsolatának pozitív 

attitűdje, érzelmi töltése – Érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képesség igényének 

alakítása, érzelmek megjelenítésének formái (szeretet, féltés, félelem kifejezése, 

barátkozás, figyelmesség, segítőkészség, együttérzés stb.) a közös élményekre építve az 

erkölcsi tulajdonságok fejlődésének segítése. (önállóság, önfegyelem, fegyelem, kitartás, 

szabálytudat, udvariasság). 

 A derűs, nyugodt, tevékeny óvodai élethez szükséges szokás- és normarendszer 

megalapozása (feladattudat, feladattartás, az önállóság és a szociálisan elfogadható 

önérvényesítés képessége). 

 Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása, tisztelete. 

Közös élményekre épülő tevékenység gyakorlása.  

 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt, érzékszervi,nehezen 

szocializálható, valamint kiemelkedő képességű gyermekek elfogadó szeretete, szükség 

esetén segítése megfelelő szakemberek közreműködésével. (logopédus, 

gyógypedagógus, pszichopedagógus) 

 Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása, a szülőföldhöz való kötődés 

alapozása . 

 Egyházi, világi ünnepek megélése. 

 Kiemelt figyelmet kap a jellemvonások alakítása. Saját példánk és a társak pozitív 

           megnyilvánulásai segítik az olyan tulajdonságok megjelenését, mint az együttérzés, az 

egymás iránti figyelmesség, türelem, segítségadás, önzetlenség. 

           Az együttműködésben, a gyermekek által vállalt feladatok teljesítésében egyre     

nagyobb aktivitást, önállóságot, kitartást, szabálytartást várunk el, kialakítjuk az adott              

tevékenységhez szükséges fegyelmet. Kapcsolatrendszerünkben lényeges szerepe van a 

kommunikációnak. 

Óvodáskorban a magatartás megnyilvánulásaiban, a tevékenységekben meghatározó 

szerepet töltenek be az érzelmek. Átszövik a gyermekek életét, és sajátos motivációként 

alakítják viselkedésüket. 

A magasabb rendű érzelmek a gyermekek tapasztalatai során alakulnak ki. Ezért 

fejlődésükben meghatározó a családban a szülők szerepe, az óvodában az óvodapedagógus 

mintája, aki hangsúlyaival, gesztusaival, mimikájával is kifejezi érzelmeit. 

Az óvodai életben a gyermek a szocializáció újabb minőségét éli át. A családi védettségből 

naponta kilépve számára kitágul a szociális tér, egyre nő a személyiségére hatást gyakorló 

személyek száma. 

A szülő - gyermek - testvér kapcsolat újabb szokásokkal, magatartásformákkal gazdagodik. 

A kortársak, és az óvoda dolgozói jelzéseikkel, értékeléseikkel alakítják a gyermek önmagáról 

kialakított képét. 

Megtanulja megismerni önmagát, az együttélés szabályait, a társas életben elvárt 

viselkedésmódokat. 
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A fejlődésben meghatározó szerepet tölt be az óvodapedagógus. A gyermek és a nevelő 

között létrejövő érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja szociális érzékenységét, közérzetét. 

A jó közérzet növeli a biztonságérzetet, nyitottabbá teszi a gyermeket társai felé, és a szeretett 

felnőtt mintájának követésére ösztönzi.  

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az 

óvoda más dolgozóinak kommunikációja bánásmódja és viselkedése. 

Óvodáskorban a modellválasztás legfőbb indítéka a szeretet, majd a kortársak szociális 

vonzereje késztet mintakövetésre. 

 

A szocializáció szempontjából a szabad játéktevékenységnek van a legnagyobb jelentősége. 

A játék szabadsága és gyermekek önkiteljesedése a közösségi élet szabályai között ésszerű 

korlátokkal valósul meg. A közösségi szokás- és norma rendszer megalapozásával és 

közvetítésében indirekt módon tudatos jelenléttel (mint játszótárs és segítő) irányító szerepet 

tölt be az óvodapedagógus, biztosítva a folyamatban a gyermekek aktív közreműködését. 

 

A gyermeket óvodába lépéskor kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, 

gondoskodó légkör fogadja. A befogadásra különös gondot fordítunk, ahol az anya együtt a 

gyermekével ismerheti meg a közösségbe történő beilleszkedést. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy szükséges ideig, fokozatos időcsökkentéssel vegyenek részt 

a szülők ebben a folyamatban. Így az együttlét, az új környezet elfogadása biztonságot ad, 

megismerve a gyermekek napirendjét, szokásaikat. Elfogadjuk az otthonról hozott kedves 

játékaikat, sőt az első napokban mi is kedveskedünk személyes kis meglepetésekkel. 

Csoportszobáink otthonosak, szépek. Az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, 

gyermek-gyermek között létre jövő érzelmi kapcsolat minősége befolyásolja a szociális 

érzékenységet, közérzetét a pozitív attitűd kialakulása. Ez óvodánk első pozitív érzelmi 

élménye. 

 

A befogadás ideje alatt megismertetjük és felkínáljuk a csoportszobában és az udvaron 

elhelyezett mozgásfejlesztő játékokat. Hangsúlyt helyezünk az egyensúlyozó játékokra, 

feszültség-levezető és nyugtató hatásukat kihasználva ( csúszda, rugós hinta, hintaló stb. ). 

 

Mindig figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, eltérő 

szokásaikat, teret biztosítva önkifejező és önérvényesítő törekvéseinek. 

 

Nagycsoportosaink szeretettel és segítő szándékkal veszik körül a kicsinyeket. Ilyen 

légkörben alakulnak társas, baráti kapcsolataik, egymáshoz való viszonyuk is. Programot 

szervezünk a kicsik és a nagyok együttműködésére: közös játékok, kirándulások, „Bárka 

játékkör”.  

A természeti és társadalmi környezetünkben olyan feltételeket biztosítunk, amelyben 

alkalom nyílik az egymáshoz viszonyításra, ezáltal a reális Én-kép, pozitív értékrend, helyes 

viselkedés alakulására. 

 

A gyermekek felé nyitottak vagyunk, az inkluzív pedagógiai elveit alkalmazzuk. 

Segítjük a barátságok kialakulását, a különbözőségek elfogadását, az érzelmileg átélt közös 

feladatok megvalósulását. Az érzelmi hatások sokféleségét engedjük érvényesülni, szem előtt 

tartva azt, hogy a pozitív érzelmeket megerősítjük, a negatívokat visszatartjuk, fékezzük. 

 

Mindezek feltételezik a mentálhigiénés egészséget, a közösség "lelki egészségét" és 

harmóniáját. A gyermekek viselkedéskultúráját fejleszti, a felnőttek jó példája, bátorítása, 

türelme, bizalma, szeretete. 
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A gyermekek érzik, hogy az óvónő cselekedeteiben, szavaiban mit és miért tart 

helyesnek, mit és miért utasít el, mit és mit vár el tőlük. 

 

A gyermekek kezdetben érzelmileg- napi tevékenységük során gyakorolják-, majd 

később a belátás alapján azonosulnak azzal az értékrenddel, amelyet a keresztény értékeket 

képviselő óvodapedagógus közvetít. Az azonosulás elősegíti a csoport közösségé formálódását. 

A csoportok szimbolikus elnevezése (keresztény jelképek) önmagában is jelzi a gyerekek 

összetartozását, szokás és hagyományrendszere életkorhoz igazodó, egyéni színezetű. Minden 

csoportnak örömteli élmény a születésnapi köszöntés, az óvoda közös ünnepei, az óvoda és a 

szülők közös rendezvényei, a természeti ünnepek és egyéb események. 

 

Hagyományaink ápolása: születés – névnapok, jeles napok jelzik azt, hogy fontosak 

vagyunk egymásnak, együtt örülünk, ünnepelünk. Szűkebb és tágabb környezetünk 

megismerésével a környezethez, szülőföldhöz való kötődés erősítése, alakítása. 

A szocializációt, a csoportélet kohézióját szolgálják a spontán beszélgetések: a 

gyermeki élmények, hangulatok, érzések és gondolatok megosztását egymással és a 

felnőttekkel, az összetartás érzését és tudatát szolgálja.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek szívesen járnak óvodába, szívesen játszanak együtt, képesek lesznek más 

csoportokkal való együttműködésre. 

 A közös tevékenységekben aktívan és érdeklődéssel vesznek részt, átérzik a 

hagyományok üzenetét. 

 Figyelemmel, türelemmel hallgatják az óvónő, társaik közlését. Ébredezik bennük a 

közösségi tudat, igényükké válik a csoporttal való együttműködés. 

 Az énkép - önismeret - önértékelés fejlődése révén képessé válnak az önálló 

helyzetmegoldásokra, önérvényesítésük a társas kapcsolatban elfogadható módon 

történik. 

 Örülnek a közösen elért sikereknek, a közös élményeknek 

 Kialakul a környezetükben élők iránti érdeklődés. 

 Társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel fogadják 

 Érzelmileg elfogadják egymást, felfogják a metakommunikáció alapvető jelzéseit: 

nemtetszés, öröm, biztatás, szomorúság. 

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak következetes betartása. 

 Segítenek egymásnak, megértőbbek, türelmesebbek lesznek, társas viszonyuk 

megszilárdul. 

 

 

XI.2.   Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az általános iskolában 
 

 

„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.” 12 

 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, 

viselkedésével, beszédstílusával. 

                                                           
12 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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 A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, 

lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák 

 Diák önkormányzati munka 

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be . 

 Minden hónapban egy alkalommal a tanulók iskolamisén vesznek részt. 

 

 

 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi 

és a munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 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. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket 

koordinálni tudja, 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 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, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősséget. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az 

önfegyelmet, az együttműködést. 

 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, 

pozitív irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

 A szociális értékek elfogadásával megalapozzuk az egyéni értékrend 

kialakulását, a szociális viselkedés alapvető szabályainak elsajátítását. 

 

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI-tanulók integrált nevelésére 
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 A kortárskapcsolatok és a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítésével is 

elősegítjük a tanulók szocializációját.  

 

 Multikulturális oktatás keretein belül megismertetjük tanulóinkat más népek 

kultúrájával, hagyományaival, szokásrendszerével. 

 

 A pozitív szokások kialakítását, fejlesztését olyan iskolai életrend működésével 

segítjük, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, amelyben a 

magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, és amelyeket mindenkitől 

elvárunk.(Házirend) 

 

 Feladatunknak tekintjük, hogy iskolánk különböző szintű közösségeiben pozitív 

érzelmi légkör domináljon, amelyben a tanulók is, a pedagógusok is 

biztonságban érezhetik magukat, még elmarasztaló helyzetben is, ahol a tanulók 

személyisége optimálisan fejlődhet. 

 

 

-    A közösség egészséges fejlődése érdekében törekednünk kell az előítélet-mentességre.   

     A konfliktuskezelő képesség fejlődése érdekében törekednünk kell a másság  

     elfogadására, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására. 

      Az egész közösség feladata a társadalmi törvények betartása, betartatása. Az intézmény  

      feladata megfelelő szakemberek bevonásával a helyes állampolgári magatartás  

      kialakítása a bűnmegelőzés érdekében. (Drogprevenció, fogyasztóvédelmi nevelés) 
 

- Feladat-ellátási helyünk rendszeresen (pl. félévente) tart nevelőtestületi közösségfejlesztő 

napokat, melyeket az előre kidolgozott tervek szerint valósítunk meg, a megvalósítás 

sikerét értékeljük és dokumentáljuk.  

 

- Alkalmazni kívánjuk az építő egymásra utaltságot a tanulók között, amellyel fejleszteni 

kívánjuk a segítő együttműködést (együttes cselekvés, közös feladat megoldás), a 

pedagógusok hozzájárulnak a segítő, demokratikus légkör kialakításához és kizárják a 

diktatórikus tanár-diák viszonyt, amely agresszivitásra, negatív hozzáállásra nevel. 

 

- A közösségben a személyes kötődés nélküli, peremhelyzetű tanulók bizalmának 

megnyerésével segítjük társas kapcsolataik kialakítását. 

 

- Tanórán kívüli csoportok létrehozásával (szakkörök, sportkörök, stb.) erősítjük a tanulók 

hovatartozás érzését, kötődését a nagyobb csoportokhoz. 

 

- Tudatosítjuk az együttműködés fontosságát a családban és a társas kapcsolatokban, kultúrák 

között. 

 

- A családi életre nevelés keretében erősítjük a gondoskodó, demokratikus család 

kialakításának fontosságát, amely tudatos együttműködéssel, konfliktuskezeléssel 

valósítható meg, ebbe a tevékenységbe bevonjuk az érintett szülőket is. 

 

- A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. 

 

- Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 



 

98 

 

- Szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodó képesség. 

 

 

 

XI.3. Közösségfejlesztési feladatok a gimnáziumban 
 

Közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Legfontosabb közösségeink: iskolai ~, osztály ~, DÖK, 

sportkörök, kollégiumi csoportok, baráti közösségek. Ezek kialakítása, fejlesztése 

különböző típusú feladatok elé állítja a nevelőket: 

 Különféle iskolai (tanórai és azon kívüli) tanulói közösségek megszervezése, 

életüknek tudatos, tervszerű nevelői irányítása; ennek során a diákok a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatot 

gyűjthetnek. 

 Ezen közösségek irányításánál figyelembe kell venniük az életkorral változó 

közösségi magatartást. 

 Ki kell alakítaniuk az önkormányzás képességét: nevelői segítséggel közösen 

tudjanak maguk elé célokat kitűzni, s ezek megvalósításáért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 Nagy figyelmet kell fordítani a tanulók testi nevelésére: fontos, hogy fel tudjuk 

kelteni a diákjainkban a mindennapi testmozgás és az egészséges életmód iránti 

igényt, illetve tudatosítsuk bennük az egészségvédelem fontosságát, hogy edzett, 

egészséges személyiséggel rendelkező fiatalokként hagyják majd el az érettségi után 

a gimnáziumot. 

 Ápolni kell a már meglévő hagyományainkat (névadónk, Bercsényi Miklós 

emlékének ápolása; közös ünnepeink; tíz évenként gimnáziumunk tevékenységét 

összefoglaló iskolai évkönyv stb.), s törekedni kell új szokások, hagyományok 

kialakítására olyan erkölcsi, viselkedési normák, formák és tevékenységek 

meghonosításával és fejlesztésével, amelyek erősítik az összetartozást.  

 A tanulók és a tanulói közösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli 

szabadidős tevékenységek segítésére diákönkormányzat működik. A DÖK 

munkáját az 5-12. évfolyamon megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati 

vezetőség irányítja, munkájukat az igazgató által megbízott nevelő segíti.  

 Kollégista diákjaink számára napi háromszori étkezést biztosítunk, s igény szerint 

menzát a többi tanulónk részére. Az iskola fenntartója által megállapított térítési 

díjakat az iskolában kell befizetni. 

 Az iskolai sportkörnek a gimnázium összes tanulója a tagja. Tevékenysége a tanórai 

testnevelési foglalkozásokkal együtt biztosítja a mindennapi testedzés lehetőségét. 

Diákjainknak lehetőségük van iskolai póló megvásárlására, amennyiben ezzel nem 

kívánnak élni, a testnevelő tanárokkal egyeztetnek a tornaórai egységes ruházattal 

kapcsolatban. 

 Az iskola a szabadidő hasznos eltöltése céljából kirándulást is szervezhet, amelyen 

a tanulók részvétele önkéntes és a költségeket a szülők fedezik. 

 Diákjaink kérése alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy intézményünk 

létesítményeit, illetve eszközeit nevelői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 Gimnáziumunkban a területileg illetékes, történelmi egyházak – az iskola nevelő és 
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oktató munkájától függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek; a 

foglalkozásokon való részvétel önkéntes. 

 Hátrányos helyzetű tanulóink számára speciális szabadidős foglalkozásokat 

szervezünk,melyek segítik pályaválasztásukat, érdeklődési körük 

bővülését,képességeik fejlesztését. Ilyenek : Öreg diákok klubja, Nyílt Napok, 

Workshop, Filmklub, Kondiklub működtetése 

 

XI.4. Az osztályfőnökök feladatai a tanulók nevelésében-oktatásában 
--- Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint 

nevelni osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit is figyelembe véve. Segíti 

az osztályközösség kialakulását. 

--- Együttműködik az osztályban tanító kollégáival, segíti munkájukat, látogatja óráikat.  

--- Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

--- Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványait oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel. 

--- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

--- Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

--- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére (a kollégák, tanulók véleményét 

figyelembe véve). 

--- Értékeli, minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos 

észrevételeit, javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

--- Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat. 

--- Az ellenőrző füzet útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, 

tanulmányi előmeneteléről. Az ellenőrző könyvben havonta ellenőrzi a kapott 

érdemjegyek bejegyzését.  

--- Mint osztályfőnök indokolt esetben 2 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat. 

--- Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődést (szünetekben, 

étkezéseknél, lelki programokon). 

--- Igyekszik megismertetni és elsajátítatni velük az önálló és módszeres tanulást. 

--- Segíti a tanulók pályaválasztását személyiségük ismeretében. 

--- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló vezetése, félévi 

és év végi statisztikák, továbbtanulással, ifjúságvédelemmel kapcsolatos tennivalók, 

stb.). 

--- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

--- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére (a tanulók véleményét 

figyelembe véve) 

--- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában.  

--- Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

--- A nevelő-oktató munkájához tanmenetet készít. 

--- Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének 

ismeretében. 

--- Tanítványaival osztálykirándulást szervez, kulturális programokon tanulói kíséretet lát 

el.  

 Segíti a tanulókat a házirend betartásában. 

 Szervezi a közösségi szolgálatot (gimnázium). 
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XII. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő programja 
 

XII.1. Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő programja az óvodában 

 
Célja: 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek sikeres próbálkozásait értékelő, különbözőséget elfogadó 

környezet segítségével biztosítsuk a harmonikus személyiségfejlődésüket. 

 

Alapelveink érvényesítése a program szervezésében, megvalósításában  

Integrált fejlesztést biztosító óvodai csoportjainkban a sajátos nevelési igényű gyermekek 

intenzív megsegítésével, többirányú kezelésével, fejlesztésével foglalkozik egy-egy 

gyógypedagógus, a fejlesztőpedagógussal együttműködve. Időközönként megbeszélést tartva, 

hogy az adott gyermekkel milyen tapasztalatuk van, miben fejlődött, melymódszerrel lehet 

eredményesen dolgozni. 

Olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a tünetek változatosságát, a 

speciális szükségleteket, az egyéni teherbíró képességet. A fejlesztés egyéni, kiscsoportos és 

csoportos formákban történik a gyermekek egyéni fejlődési ritmusához alkalmazkodó 

lépésekben. A fejlesztő foglalkozás gyermekek számára bizonyos védettséget is nyújt, hogy a 

másodlagosan kialakuló magatartászavarok (gátlásosság, szorongás, agresszivitás, mint tünet) 

rendeződjenek. Van lehetőség és idő a beszélgetésekre, megnyilatkozásra, gondolatok 

kibontakoztatására. 

 

A multiszenzonális fejlesztés a percepció minden részterületét fejleszti: a vizuális, az 

akusztikus, a taktilis és mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességeket, s minden 

fejlesztési szakaszban hangsúlyt helyezünk a beszéd és a nyelvi készségek mozgósítására - az 

egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. 

Fontos a személyiség harmonikus fejlődésének állandó szem előtt tartása. A fejlesztés követi 

az idegrendszer oszto-filogenetikus fejlődését, melynek értelmében a fejlődés az alacsonyabb 

szintekről halad a magasabb, végül a legmagasabb funkciók felé. 

A fejlesztés játékos formában történik, lényege a mozgás közben történő tapasztalatszerzés, ami 

kisgyermek számára az öröm forrása: ez biztosítja, hogy a gyermek játékosan, kreatívan 

kísérletezve tapasztalja meg önmagát és a világot, miközben biztosítjuk számára az állandó 

motiváltságot és önmaga fejlődését. A játékba integrált, rendszeres gyakorlás munkánk 

lényege. 

Fejlesztő programunk óvodai programunkba könnyen beilleszthető, mivel a mozgásfejlesztés 

sokirányú tapasztalatszerzéssel kiemelt feladatunk. Fejlesztő eljárásaink szervesen 

kapcsolódnak nevelési programunkhoz, építkeznek annak módszertani útmutatásaiból, 

használják eszközrendszerét, és támogatják teljes körű megvalósítását. Integrált óvodai 

csoportokba a gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság véleménye 

alapján kerülnek. A felvételről az óvoda vezetője dönt.  

 

Személyi feltételek 

 

A csoport létszámát illetve az ott dolgozók körét a köznevelési törvény szabályozza. 
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A gyermek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együtt neveléshez 

szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus. 

A gyermekek a pedagógusban, velük foglalkozó felnőttekben érzelmi támaszt keresnek. Nem 

elég szavainkra, azok tartalmára ügyelni, egész magatartásunkat, annak minden apró 

összetevőjét úgy kell szabályoznunk, hogy a gyermekkel személyes, érzelmeken alapuló, 

bensőséges, biztonságot adó kapcsolatot alakíthassunk ki. A pedagógus rendelkezzen bizonyos 

ismeretekkel a fogyatékosság számos körülményéről. Legyen jártas a differenciáló 

pedagógiában, melynek során a fejlesztési feladatot a gyermek egyéni szükségleteihez igazítja. 

Csak így látja meg a gyermekek erősségeit és gyenge pontjait. A játék, játékfajták adta 

lehetőségek maximális kihasználása. 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szokásos óvodai berendezéseken túl szükségesek: 

A fejlesztőszobában nagyméretű tükör, speciális tornaszerek, a finommotorika fejlesztését 

szolgáló eszközök, anyagok, fejlesztő játékok, szőnyegek, az egyéni foglalkozásokhoz 

megfelelő eszközök. 

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, 

egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértő és 

rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 

 

 

 

Általános feladataink 

 

 Bátortalanságuk, félénkségük leküzdése, szorongásuk, belső feszültségük oldása, 

közérzetük javítása 

 Képességeik kibontakoztatása, folyamatos fejlesztése, kiemelkedő teljesítményük 

felismerése, gondozása. 

 Ismerjék meg a játék, hangsúlyozottan a közös játék örömét. 

 A nevelés hatására alakuljon ki alkalmazkodó képességük, akaraterejük, önállóságra 

törekvésük, együttműködési képességük 

 Éljék át a sikeres alkotás élményét is 

 Tanulják meg a kudarc elviselését is 

 Találjanak barátot, legyenek a csoport teljes értékű tagjai 

 Tudjanak segítséget kérni és adni 

 Sérülésspecifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű megválasztása és 

alkalmazása, úgy, hogy a gyermekek védelmet, biztonságot érezzenek. 

 

 

Speciális feladataink 

 Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs szemlélet és a 

sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 

módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodás jelent 

a sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődés 

sajátosságokhoz. 

 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz. 
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 A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, a 

gyermek fejlődési elemzése alapján – szükség esetén – eljárásait megváltoztatja, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, 

 Egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldáshoz alternatívákat keres, 

 Alkalmazkodik az eltérő képességhez, az eltérő viselkedésekhez, 

 Együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, 

 

 

A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező 

gyógypedagógus az együttműködés során: 

 

 Segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, 

 Javaslatot tesz gyógypedagógiai - specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó módszerváltozásokra, a 

gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

 Segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd) eszközök kiválasztásában, tájékoztat a 

beszerzés lehetőségéről, 

 Együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó 

óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 Kapcsolatot tart a szülőkkel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával, 

 

Fejlesztő program (általános) 

 

Az általánosan alkalmazott fejlesztő program az alábbi terápiák elemeinek felhasználásával, 

továbbfejlesztésével és a speciális igényeknek megfelelő átalakításával készült. 

A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását az alkalmazott speciális módszer – és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. Az együtt nevelés a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének figyelembe 

vételével minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel. 

 

 

1. Mozgásfejlesztés 

 

Célja: Fejlessze a gyermek mozgató funkcióit, valamint az észlelés és a mozgás térbeli és 

időbeli integrációját, ezáltal javítja a gyermek mozgásos ismeretszerzésének lehetőségeit, és 

megteremtve a terápiákhoz szükséges mozgásos készségek alapjait. 

Fejlessze a finommotorikát, ismertessen minél több technikát. 

 

Feladata 

 

 testtudat kialakítása, megerősítése 

 az egyes érzékelési területek összehangolt működésének fejlesztése 

 a vesztibuláris rendszer működésének korrigálása 

 a térészlelés fejlesztése 

 az alapmozgások koordinációjának fejlesztése 

 a két testfél mozgásának összerendezése 

 a mozgás, mint kommunikáció mély átélése folytán a beszédre való késztetés felkeltése 

 írásmozgás koordináció fejlesztése 

 helyes ceruzafogás, nyomaték és domináns irányok ismertetése 

 tájékozódás térben és síkban 
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A mozgásfejlesztés inkább pszichomotoros fejlesztés, mint átlagos gyermekeknél. 

 

 

2. A testséma fejlesztése 

 

Célja: segítse a gyermekek önmegismerését, a magukban, magukról alkotott kép minél 

teljesebb fölépítését, lehető legalaposabban ismerjék meg önmagukat. 

Feladata 

 a testkép, testfogalaom, testséma kialakítása lassúbb, apró lépésenként 

 a testrészek megnevezése, majd funkcióinak ismerete 

 a test személyi zónájának alakítása, oldaliság fejlesztése 

 

 

3. Percepciófejlesztés 

 

Célja: a négy észlelési csatorna: vizuális, auditív, kinesztetikus és taktilis, valamint azok 

kombinációja, a különböző modalitású ingerek egymásba átfordítása. A gyermekek sok 

mozgással, cselekvéssel, a különböző észlelő funkciók együttműködtetésével az őket körülvevő 

világról egyre pontosabb ismereteket, sokrétű tapasztalatot szerezzenek. 

 

 

Feladata: 

 

 alakállandóság kialakítása 

 alak-háttér felfogás fejlesztése 

 vizuális megfigyelő és elemző készségek fejlesztése 

 vizuális helyzet, pozíció felismerés 

 csoportosítás, osztályozás, kategorizálás megadott irányvonal alapján 

 analízis-szintézis- egy adott elem keresése a tömegben, sorba rendezés 

 időérzékelés, térészlelés 

 

 

4.  Anyanyelvi fejlesztés – Verbális fejlesztés 

 

A gyermekhez igazított adekvát inger környezet 

Célja: nyelvi elmaradás korrekciója, célzott gyakorlatokkal hangsúlyossá tenni a 

beszédértést, beszéd kivitelezést, nyelvi rendszer kiművelését. 

 

 

Feladata: 

 

 a környezet megismerése: az analizáló, lényegkiemelő képességek fejlesztése 

 fejlődjön hallás figyelme, grammatikai szabályoknak megfelelően nyilatkozzon meg 

 tudjon egyre összefüggőbb mondatokat, majd szöveget alkotni 

 

 

 

5. Emlékezetfejlesztés 

 

Célja: a tanulás tartóssága, gondolkodási funkciók, illetve a beszédteljesítmény 

fokozása 
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Feladata: 

 

 tárgyak, szavak felismerése, kötetlen felidézése 

 szeriális felidézés, utasítások sorrendi végrehajtása 

 kognitív térkép, logikai emlékezet, megfigyelőképesség fejlődése 

 

Sikerkritérium: A gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége 

 melynek eredményes megvalósítását a fentiek szolgálják. 

 

10. Logopédiai fejlesztés 

 

 

Napjainkban egyre több az iskolába lépő megkésett beszédfejlődésű, beszédhibás gyermek. 

A korszerű beszédnevelés egyformán érdeke az egyénnek, a családnak és a társadalomnak. 

Az iskolaérettség egyik kritériuma a gyermekek megfelelő beszédfejlettsége. A beszéd 

gyengeség az idejében megkezdett logopédiai kezeléssel megfelelő beszédneveléssel 

megelőzhető. Az idejében nem kezelt beszédhibára másodlagos tünetként olvasási, írási, 

nyelvtani helyesírási zavar (Diszlexia, diszgraphia, agrammatizmus) épülhet. A késői vagy 

elmulasztott beszédfejlesztés, beszédhiba javítás következményei: 

 -élettani beszédhibák rögzülése 

 -a diszlexia, diszgraphia, vagyis az olvasás, a helyesírás és a nyelvtanilag helyes beszéd 

megtanulásának akadályozottsága 

 tanulási nehézség 

 beszédfélelem, gátlásosság (dadogás) 

 

 

Hosszú távú cél: 

 

Preventív, szakszerű beszédnevelés megvalósítása. 

 

Középtávú cél: 

 

A beszédterápiához szükséges mozgásos készségek megalapozása 

A nyelvi elmaradás korrekciója: beszédészlelés, a beszédmegértés és a kifejező készség 

fejlesztése 

A olvasás, írás, számolás elsajátítását megalapozó vizuális készség fejlesztése 

 

 

Feladataink: 

 

 A gyermek beszédállapotának, beszédhibáinak felmérése (mely hangokat képezrossz 

helyen, mely hangokat torzítja vagy cseréli fel más hangokra). 

 Beszédszervek ügyesítése 

 A javítandó hang kialakítása 

 A beszédhibákat megelőző, folyamatos, a fokozatosság elvéhez igazodó gyakorlási 

lehetőségek biztosítása 

 A tiszta hangképzés rögzítése és automatizálása 

 A beszédhiba súlyosságától függően a szakemberek (logopédus, szakorvos) felkeresése 

a szülőkkel való megbeszélés alapján. 
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Logopédus végzi el a gyermekek szűrését és arra rászorulók beszédjavítását (Fontos a család 

az óvodapedagógusok és a logopédus együttműködése). 

Ennek tükrében történik a csoportba sorolás, illetve azoknak a meghatározása, amelyre az adott 

gyermekeknek feltétlenül szüksége van. 

  

 

 

Leggyakoribb beszédhibák: 

 

 Megkésett beszédfejlődés 

 Pöszeség 

 Dadogás 

 Hadarás 

 

 

A mozgás-és kommunikáció fejlesztése, az anyanyelvi fejlesztés és vizuomotoros készség 

fejlesztése megalapozzák a későbbi speciális terápiát, valamint az alapkészségek fejlesztését 

szolgálják. 

 

A mozgás és kommunikáció: 

 

Feladata: 

 Testtudat kialakítása illetve megerősítése 

 Térészlelés fejlesztése 

 Az alapmozgások koordinációjának fejlesztése 

 A két test fél mozgásának összerendezése 

 

Anyanyelvi fejlesztés: 

 

Feladat: 

 A gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának kapcsolatteremtési készségének  

elősegítése 

 A megismerési vágy felkeltése 

 Esztétikai élmények nyújtása, hagyományok ápolása 

 Az összefüggések észrevetetése az asszociációs képességek fejlesztése 

 

A kialakult beszédhiba javítása, az aktív, passzív szókincs bővítése és a grammatikailag helyes, 

kifejező összefüggő beszéd kialakítása. 

 

A vizuomotoros készség fejlesztése: 

 

Feladat: 

 A testséma és az egyensúlyérzék fejlesztése 

 A vizuális észlelés fejlesztése 

 A finommotorika és taktilis érzékelés fejlesztése (grafomotoros fejlesztés) 

 

 

A logopédiai gyakorlatban alkalmazott terápiás eljárások: 

 

 A megkésett beszédfejlődés terápiája 

 A pöszeség terápiája 
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 A dadogás terápiája 

 A hadarás terápiája 

 A diszfónia terápiája 

 Diszlexia prevenció 

  

 

Diszlexia Prevenció: 

Cél: A diszlexia veszélyeztetett óvodáskorú gyermekek olvasás-írás készségének kialakítása 

játékos módszerek alkalmazásával, az olvasási kedv felébresztése és az olvasás technikai 

alapjainak elsajátítása. 

Diszlexia prevencióban részesítjük azokat a gyermekeket, akiknél fenn áll: 

 

 Egyenletlen beszédfejlődés 

 Sívár szókincs 

 Agrammatikus mondatfűzés 

 Szótagcserék 

 Gyenge verbális emlékezet, gyenge ritmusérzék 

 Térbeli relációk teljes felismerésének zavara 

 

 

Feladat: 

 

 Téri tájékozódás fejlesztése 

 Hallási figyelem fejlesztése 

 Ritmusérzék fejlesztése 

 Emlékezet és figyelem fejlesztése 

 Beszédkészség fejlesztése 

 Grafomotoros készség fejlesztése 

 

Feladatok: 

 

Kompetens: a logopédus 

 

 A gyermek beszédhibáinak megállapítása az óvónő és a gyógypedagógiai asszisztens 

észrevételeit is figyelembe véve 

 Beszédhibák javítása 

 

Kompetens: a fejlesztőpedagógus 

 

 Diszlexia veszélyeztetett gyermekek szűrése, diszlexia prevenció 

 Prevenciós fejlesztés a tanulási nehézség megelőzésére. 

 

 

Kompetens és segítő: az óvodapedagógus 

 

 A gyermek beszédállapotának felmérése 

 A beszédhang hallásfejlesztése (auditív észlelés) 

 Az anyanyelv fejlesztése, a kommunikáció különböző formáinak alakítása. 
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Kompetens és segítő: a gyógypedagógiai asszisztens 

 

 A gyermek beszédállapotának felmérése 

 A beszédhang hallásfejlesztése 

 A logopédus által meghatározott feladatok gyakoroltatása 

 Speciális percepciófejlesztés 

 

 

A fejlődés várható eredményessége, sikerkritérium 

 

 A tanköteles korú gyermekek 50-60 %-ának, ha teljesen megszűnik a beszédhibája 

 A gyermekek 20-30 %-ának pedig részben javul a beszédhibája. 

 Az óvodapedagógusok és a segítő szakemberek együttműködnek a gyermekek 

hiányosan fejlett képességeiknek a preventív és korrekciós fejlesztésében.  

 

XII.1.1. Kiemelten tehetséges gyermekek, tehetséggondozás 

     A mi óvodánk tehetséggondozó-, gazdagító programja nagycsoportos gyermekeink számára 

nyújt lehetőséget.  

Tehetséggondozás: a gyermek erős oldalának fejlesztése vagy gyenge oldalának kiegyenlítése. 

Egyéni fejlődési terv alapján - melyet az általunk összeállított fejlődési naplóban rögzítünk -, 

történik a tehetséges gyermekek fejlesztése az alábbiak szerint. 

Pedagógiai programunk kiemelt területei által: 

 a liturgikus évhez kapcsolódó dramatikus játékok: Szt. Márton nap, betlehemi történet, 

virágvasárnap stb. (ezen belül zenei, vizuális képességek kibontakoztatására is 

lehetőség nyílik) 

 Kisfürkész Erdei Óvoda Tábor programjai (logikai, természettudományos ismeretek) 

 

Ezen tevékenységeken keresztül a kiemelkedő motiváltsággal, érdeklődéssel rendelkező 

gyerekek számára teremtünk lehetőséget, meglévő eszközeink kellő feltételeket teremtenek a 

tehetséggondozó munka sikeréhez. 

 

XII.2.  Sajátos nevelési igényű tanulók programja az általános iskolában 
 

BTMN-es tanulók 

- Gondosan tanulmányozzuk az óvodától kapott iskolaérettségi véleményeket, figyelembe 

vesszük a beilleszkedést nehezítő problémákat (hyperaktivitás, figyelemzavar), és az ezek 

korrigálására javasolt eljárásokat. Az érintett tanulót/tanulókat különleges bánásmódban 

részesítjük. 

 

- Gondoskodunk róla, hogy az óvónői, majd a szakértői véleményt és javaslatot minden 

érintett pedagógus megismerhesse, aki a gyermekkel foglalkozik. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrált oktatása-nevelése tervezetten folyik intézményünkben. 
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- Felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel, megbeszéljük a különleges bánásmód szükségességét. 

Fontos, hogy megnyerjük a család együttműködő támogatását. 

 

- Mivel a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek túlnyomó többsége 

rendezetlen családi körülmények között él, szorgalmazzuk számukra a napközis és 

tanulószobai foglalkozások igénybevételét. 

 

- Megvizsgáljuk a később jelentkező magatartási zavarok okait (családi, környezeti, 

mentálhigiénés okok), és a gyermekek kedvezőtlen szocializációs létfeltételeit (alacsony 

iskolázottság, deviancia, munkanélküliség). Családlátogatással, a szülőkkel való gyakoribb 

beszélgetéssel igyekszünk enyhíteni a problémát. 

 

- Feltárjuk az otthoni nevelés hiányosságait, amelyek nincsenek összhangban elvárásainkkal, 

vagy korlátozzák az iskola által elvárt nevelő hatások érvényesülését. 

 

- Pszichológiai felkészültségünk további fejlesztésével, a gyermekek egyedi 

nevelhetőségének figyelembe vevő feltételek biztosításával, az egyéni bánásmód, 

szeretetteljes magatartás előtérbe állításával segítjük a problémás tanulók beilleszkedését. 

 

- Bevonjuk őket a tanórán kívüli foglalkozásokba (sport és művészeti tevékenységek, 

kirándulások, napközis foglalkoztatás), ahol sikerélményhez juttatva erősítjük kötődésüket 

az iskola közösségéhez. 

 

- Az osztályközösségben megbízatásokkal, feladatokkal látjuk el őket. 

 

- A Nevelési Tanácsadó szakvéleményének figyelembe vételével fokozottabb gonddal, 

egyéni bánásmóddal foglalkoznak velük az osztályfőnökök, igénybe véve a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős és a Gyermekjóléti Szolgálat, gyámügy segítségét. Rendszeres 

kapcsolattartást, segítséget kérünk a kisebbségi önkormányzattól. Az érintett tanulók 

rehabilitációs célú foglalkoztatásában igényeljük a nevelési tanácsadó segítségét is.  

 

- Felvilágosító előadásokkal, vetélkedők szervezésével igyekszünk ismereteket bővíteni és 

ezzel is elejét venni egészségkárosító szokásaik (cigarettázás, italozás, drogfogyasztás) 

kialakulásának. A továbbiakban is igénybe vesszük ebben az egészségügyi szakdolgozók 

és a rendőrség munkatársainak segítségét (DADA program)  

 

- Délutáni sportfoglalkozásokon, mindennapos testedzéssel igyekszünk őket lekötni, 

értelmes szabadidős programot biztosítva a céltalan csellengések elkerülésére. 

 

- A kulturált magatartás és életmód megismertetésével, gyakoroltatásával megkülönböztetett 

bánásmóddal arra törekszünk, hogy az érintett tanulók elkerüljék az iskolai kudarcokat, 

később a társadalomból való kirekesztettséget. 

 

- Célirányos családlátogatással az osztályfőnökök igyekeznek nevelési tapasztalataikkal 

segíteni a szülőket.  

- Esélyegyenlőség biztosítása  

 

 

- Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 
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 Projekt-módszer 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása, IKT eszközhasználattal  

 

- A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységünk 

tartalmi elemei:  

A szociális hátrányokkal küzdő tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, 

hátránykompenzációjuk.  

Az integrált nevelés szolgálatába állított kompetencia alapú oktatás bevezetése, mely kiterjed 

minden kompetenciaterületre. 

 Gyermekközpontú nevelési elvek kialakítása, tanulóbarát környezet megteremtése.  

Újszerű, innovatív módszertani kultúra kialakítása, melynek legfontosabb elemei a kooperatív 

technikák, differenciált oktatás, az egyéni fejlesztések és a mentorálások. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

 A szakértői és Rehabilitációs Bizottság döntése alapján sajátos nevelési igényűnek 

minősített tanulók rehabilitációs ellátását a szakértői vélemény alapján megszervezzük. 

A kötelező órákon túl az óraszám 15%-ában. 

 Az SNI minősítésű tanulókat gyógypedagógussal fejlesztjük. A BTMN (beilleszkedési, 

tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) tanulókat szakvizsgázott pedagógussal, 

elsősorban a Meixner-módszer alapján fejlesztjük.  

 Az órákat megfelelően kialakított szaktanteremben jó technikai eszközöket használva 

tartjuk. 

 Ezen tanulókat a szakvéleményben leírtak szerint csoportokba soroljuk. 

 A vizsgálati vélemény, a félévi, év végi felmérések alapján állapotfeltárást végzünk. 

Ciklusokra beosztott fejlesztési terv alapján fejlesztjük a tanulókat. A terv a 

hiányosságok szintjéből indul ki, feltárja az elmaradt területeket és kijelöli a 

gyakorlandó anyagot. 

 A fejlesztést végző pedagógus a diák tanáraival rendszeres kapcsolatot tart, igény 

szerint segítséget nyújt számukra. 

 Tanórákon az SNI-s és BTMN-es tanulóknak több segítséget nyújtunk az alábbiak 

szerint: 

- Aprólékos, kisebb lépésekre bontott elrendezése az anyagnak 

- Több gyakorlási idő adása 

- Analógiás módon történő gyakoroltatás 

- Differenciált, az egyén szintjére épülő feladat adása 

- Segédeszköz használatának lehetővé tétele 

- Változatos, több érzékszervet bevonó munkáltatásra épülő tanítási  

Mód alkalmazása, mellyel a rigiditást próbáljuk elkerülni 

- A homogén gátlás kivédése érdekében az első, második évfolyamon indokolt  

esetben a Meixner tankönyvcsaládból tanítunk  

 

 A szakvéleménnyel rendelkező tanulóknak hosszabb felmeneteli időt adunk 

hiányosságaik pótlására. Az első évfolyam követelményeinek teljesítésére a 2. évfolyam 

végéig adunk lehetőséget. 
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 Az ötödik és hatodik évfolyamon is további segítséget nyújtunk a lemaradó és SNI 

tanulók részére alapkészségeik megerősítésében. 

 

 Elsődlegesnek tartjuk az iskolába kerülő sajátos nevelési igényű tanulók 

képesség/részképesség-zavarának (dyslexia, dyscalculia, dysgrafia) időben történő 

felismerését, figyelembe vesszük az óvodai és szakértői iskolaérettségi vizsgálatok 

eredményét. 

 A szülők egyetértésével logopédiai kezelést, fejlesztő pedagógiai foglalkozást 

javaslunk. 

 Szakértői vélemény alapján az ilyen tanulókat az adott tantárgyból (tantárgyakból) 

mentesítjük az értékelés alól. (Kt.30.§ 9.) Ebben az esetben (a törvény értelmében) 

egyéni fejlesztési terv alapján, szakvizsgázott fejlesztő pedagógusunk tervszerűen segíti 

fejlődésüket a megjelölt területeken. 

 Pedagógiai kultúránkban erősítjük a differenciált szemléletet, posztgraduális képzésben 

előtérbe állítjuk a fejlesztő pedagógiával összefüggő ismeretek gyarapítását.  

 Felzárkóztatással, motivációs eszközökkel segítjük a lassú haladási ütemű tanulók 

képességfejlesztését, tudáshátrányuk csökkentését. 

 Alsó tagozaton korrepetáló foglalkozásokat biztosítunk. 

 Megteremtjük a kedvező feltételeket a felzárkóztatáshoz: kis csoportos oktatás, 

nívócsoportban folyó oktatás, napközis foglalkoztatás, felsőben igény szerint 

tanulószoba. 

 Fontosnak tartjuk a személyre szóló motivációt, amely a tanulót aktivitásra készteti. 

Személyes lehetőségeiknek (képesség, érdeklődés) figyelembe vételével a 

legígéretesebb területeken teremtünk lehetőségeket (sport, művészetek, közösségi 

feladatok) sikerélményhez juttatásukhoz. 

 A tananyag differenciálásával, az ismeretek számonkérésének differenciált formáival és 

követelményeivel is igyekszünk sikerélményhez juttatni az érintett tanulókat.  

 Fejlődésüket önmagukhoz képest mérjük. 

 Arra törekszünk, hogy a fejlesztés ne csak valamely tantárgyi teljesítmény növelését 

szolgálja, hanem segítse az együttműködési képesség, a feladat tudat, az eszközzel való 

bánni tudás és a helyes tanulási technika kialakítását. 

 Felső tagozaton hangsúlyozzuk és szorgalmazzuk az együttműködést a tantárgyak 

között,-így az olvasási és beszédkészség fejlesztésével, a könyvtárhasználattal 

kapcsolatos- feladatok megoldásában. 

 Különösen fontosnak tartjuk az értő olvasás fejlesztését, mert nélküle a tanulási kudarc, 

a fokozatos leszakadás –mind a humán, mind a reál tantárgyak esetében-  

elkerülhetetlen. 

 A beszédkészség fejlesztésében, az értelmes beszélgetés gyakorlásában igényeljük a 

család aktív közreműködését. 

 Az érintett tanulók szüleivel folyamatos kapcsolatot tartunk, hangsúlyozzuk 

felelősségüket a tanulással kapcsolatos pozitív szemlélet érvényesítésében, az otthoni 

motiválásban.  

 Fontosnak tartjuk, hogy a velük való foglalkozásunkat nagyfokú figyelmesség és 

tapintat jellemezze. 

 A problémás gyermekek hátrányainak felszámolásában (enyhítésében) iskolai 

eszközeink mellett kiemelten igényeljük a szakszolgálat által biztosított lehetőségeket.  

 

 

XII.2.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységünk 

 

Kulcsfontosságú célunk, hogy nevelő-oktató munkánkkal felkészítsük tanulóinkat a 

továbbtanulásra és a társadalmi életbe való beilleszkedésre.  
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A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési eljárások 

alkalmazása: 

o Differenciált tanulásszervezés 

o Kooperatív technikák 

o Projektmódszer 

o Tevékenységközpontú pedagógiák 

 

 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. 

 

 

Az 1-6. évfolyamon 

 

- Az érdeklődésre építve megerősítjük az örökölt tanulási motívumokat, kialakítjuk és 

fejlesztjük a teljesítmény motivációkat (sikerélmény, segítőkészség, versenyszellem).  

 

- A tanulók osztályba sorolása az iskola kínálata és a szülők választása alapján történik. 

Lehetőséget biztosítunk –választás alapján- a matematika, idegen nyelv, anyanyelv, 

testnevelés magasabb óraszámban történő tanulására. (2-2 választható tárgy osztályonként) 

 

- A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésekor, a résztvevők kiválasztásakor 

mindennemű megkülönböztetéstől tartózkodunk.  

 

- Nem működhet iskolánkban olyan csoport, amely az esélyegyenlőségi szabályzattal 

ellentétes elveket vall magáénak. 

 

- Megalapozzuk a tanulási szokásokat, mintákat adunk az ismeretszerzéshez, feladat 

megoldásokhoz, az életkori jellemzők és az egyéni képességek figyelembe vételével. 

 

- Biztosítjuk a szemléletes megfigyelések, a felfedezés lehetőségét a gyermekek életkori 

sajátosságainak megfelelő tanítási-nevelési módszerek alkalmazását. (Erdei iskola, 

tanulmányi séták, kirándulások) 

 

- Tapasztalati szinten fejlesztjük a képi gondolkodást, a rendszerezési és a kombinatív 

képességet (tárgyakkal, játékokkal, manipulatív úton). 

 

- Gondoskodunk a további ismeretszerzés feltételeinek kialakításáról: biztonságos szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat, alapvető készségek és képességek fejlesztéséről.. 

 

- Megalapozzuk az információk szerzésének és felhasználásának készségét kézikönyvek, 

szótárak, lexikonok alkalmazásával. 

 

- Biztosítjuk a különböző készségek -közismereti, művészeti, gyakorlati- fejlesztésének 

egyensúlyát. 

 

- Munkánk középpontjába az egyéni képességek kibontakoztatását, a személyre szóló 

fejlesztést állítjuk. 

 

- Segítjük a különböző, szociokulturális környezeti vagy egyéni adottságból fakadó tanulási 

nehézségek, hátrányok csökkentését illetve leküzdését. (nem szakrendszerű oktatás, 

differenciált tanórai foglalkozások, korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások). A 
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szöveges értékeléssel, a szülők rendszeres tájékoztatásával az otthoni tanulásra is serkenteni 

kívánjuk tanulóinkat. 

 

- Differenciált tanórai foglakoztatással, versenyekre való felkészítéssel, irányított könyvtári 

munkáltatással, kulturális bemutatókra való felkészítéssel, erdei iskolai programmal, 

szakköri és művészeti alapiskolai foglalkozásokkal, sportolási lehetőség biztosításával 

segítjük a jó képességű tanulók tehetségének kibontakozását és sokoldalú fejlesztését. 

 

- Bizonyos területeken tehetséges SNI-s tanulók célirányos fejlesztése 

 

 

Az  5-8. évfolyamon 

 

A Tudástérkép  módszer beillesztésével munkánkba a tanulók részére biztosítani szeretnénk 

az egyéni tanulási utak kialakítását, a tehetségek fejlesztését. 

 

A tehetséggondozás területén fontos a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlesztését 

szolgáló funkció ismertetése. 

Képessé válnak a tanulók: 

 Saját tudástérkép készítésére. 

 Új témakör tudáselemeinek gyűjtésére. 

 Tudáselemek rendszerezésére. 

 Tudáselemek közötti kapcsolatok felismerésére. 

 Grafikus megjelenítésre. 

 

A tanulók szempontjából fontos lehetőségek: 

A tanuló új tudásszerző képességét és önállóságát fejleszti az őt érdeklő témában. Más 

információforrások alkalmazására sarkall. Segít a koncentrálásban. 

 

Kooperatív munkára alkalmas. 

 

Megvalósítja az agy dinamikus használatának egyensúlyát. 

 

Divergens gondolkodásra ösztönöz, segíti a kreativitást. 

 

IKT eszközök alkalmazásával közzététele gyors és hatékony lehet. 

Nem szükségesek speciális informatikai ismeretek, a közoktatás bármely szintjén használható 

intenzív tanulási technikák irányítására (kooperáció, differenciálás, kutatás) 

 

A tanulókat tevékenységre serkenti, motiválja,  

 

- Figyelembe vesszük tanulóink gondolkodásának fejlődését, életkori sajátosságait, és a képi 

gondolkodás fejlesztése mellett egyre inkább (7-8.évfolyam) az elvont fogalmi 

gondolkodás fejlesztését állítjuk előtérbe. 

 

- Fejlesztjük a tanulók értelmi képességeit törvényszerűségek, szabályok felismertetésével, 

az ok-okozati, indoklási, bizonyítási, asszociációs és következtetési képességük 

fejlesztésével. 

 

- Kiemelten fejlesztjük problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, gyarapítjuk 

alkalmazható tudásukat. 
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- Fejlesztjük szövegértési és szövegalkotó képességüket szóban és írásban egyaránt, 

kialakítjuk a megfigyelések írásbeli lejegyzésének képességét. 

 

- A kommunikációs képességek fejlesztését a társadalmi követelményeknek megfelelően 

kiemelten kezeljük.  

 

- Iskolánkban a társadalmi igényeknek megfelelően kiemelt szerepet kap az élő idegen 

nyelvek tanulása iránti érdeklődés felkeltése, az idegennyelvi kommunikáció megala-

pozása és fejlesztése. A nyelvtanulás lehetőségét már az első osztálytól megteremtjük. A 

nyelvválasztás a szülők megkérdezésével történik. Felső tagozaton a csoportok 

létrehozásával, a tanórákon a rendszeres csoportmunkával segítjük az eredményes 

nyelvtanulást. 

 

- Megőrizzük és továbbfejlesztjük a gyermekek tanulás iránti motiváltságát, felkeltjük az 

önművelés iránti igényüket, egyéni érdeklődésüket. Alkalmazzuk az alternatív pedagógiai 

módszereket: projektmódszer, drámapedagógia, kompetencia alapú oktatás. 

 

- Tudatosítjuk a tanulás, a tudás értékét, alapvetőnek tartjuk a tantárgyi kötődések 

kialakítását, amellyel a tudatos pályaválasztást segítjük. 

 

- A tanulók egyéni képességének ismerete, érési folyamatuk követése alapján személyre 

szabott, differenciált képességfejlesztésre törekszünk. Ezt a személyre szóló, fejlesztő 

értékeléssel is segítjük. Szükség esetén tanulóinkra egyéni fejlesztési tervet dolgozunk ki, 

megfelelő szakembereket vonunk be a hátrányok csökkentése érdekében. 

 

- Figyelmet fordítunk a tanulók egészséges terhelésére, törekszünk a szóbeliség és írásbeliség 

egyensúlyára. 

 

- Megalapozzuk a könyvtár és az információs technikák használatára való képességet, 

felkészítjük tanulóinkat az önfejlesztés, önképzés lehetőségeire, valamint a nagy tömegű 

információ szelektálására. 

 

- A kiemelkedő képességű tanulók tehetségének gondozására minden iskolai és iskolán kívüli 

lehetőséget felhasználunk: emelt óraszámú természettudományos oktatás, szakkörök, 

énekkar, művészeti foglalkozások, versenyekre és kulturális bemutatókra való felkészítés, 

irányított könyvtári munkáltatás, pályaorientáció, a művelődési központ és a helytörténeti 

gyűjtemény rendezvényeinek, tárlatainak látogatása, együttműködés a zeneiskolával, 

egészségvédelmi intézményekkel (EGYMI, Vöröskereszt), rendőrséggel (közlekedési 

vetélkedő), katasztrófa védelemmel (komplex katasztrófa-védelmi vetélkedő). 

 

 

 

XII.3.  A sajátos nevelési igényt szolgáló tevékenységek a gimnáziumban 
 

Pedagógiai tevékenységünk során rendszeresen találkozunk olyan fiatalokkal, akik nem 

tudnak, vagy nem akarnak beilleszkedni az elfogadott iskolai keretek közé, illetve képességeik 

vagy családi helyzetük miatt nehézséget jelent számukra a tantervi elvárások teljesítése. Ezen 

problémák megoldása meglehetősen sokrétű feladat. Ebben segítséget kaphatunk a Nevelési 

Tanácsadótól és a Gyermekjóléti Szolgálattól, amelyekkel szoros kapcsolatot tartunk fenn. 

 

Igazolt és igazolatlan órák számától függően a Köznevelési Törvény megfelelő rendelkezése 
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alapján értesítjük írásban a szülőket és a területileg illetékes jegyzőt. 

A követelmények nem teljesítése esetén az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket más 

iskolatípusokról, ahol sikeresebb lehet a tanuló munkája. 

Mentálhigiénés problémák esetén az iskolai védőnő és az iskolaorvos, a gyermekpszichológia 

szolgálat segítségét kéri az iskola. 

Iskolán belül lehetőséget biztosítunk a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre, 

szükség esetén az egyéni képességekhez igazodó foglalkoztatásra. Szoros kapcsolatot 

tartunk fenn a szülőkkel, segítjük nevelési gondjaik megoldását személyes beszélgetéssel, 

tanácsadással. Szükség esetén fejlesztő pedagógushoz irányítjuk a gyermeket. 

  

 

XII.3.1. Tehetséggondozás 

A 2009/2010 tanévtől kezdődően bevezetésre került a nyolcosztályos tehetséggondozó képzés. 

A kerettantervre épülő helyi tanterv alapján. A képzési formán belül az iskola szabadon 

választható órakeretéből, projektfoglalkozásokat működtetünk (természettudomány,vizuális, 

dráma), melynek célja a tehetséggondozás, a tanulmányi versenyekre való felkészítés. (megyei 

versenyek, Zrínyi Ilona matematika verseny, levelező versenyek,(kész program: 

Tehetséggondozás és a tehetséggondozás területei a Bercsényi Miklós Katolikus 

Gimnáziumban) 

A program célkitűzése, hogy a tanulóknak széleskörű ismeretet nyújtsunk, miközben 

képességük megismerése, s annak tudatos fejlesztése, egy-egy területen a kiemelkedő 

képességű gyerekek intenzív fejlesztése történik.  

A cél érdekében szervezzünk olyan tanítási órán kívüli foglakozásokat, ahol elvárható, hogy a 

tanítványainkban lévő képességek közül megtaláljuk azokat, amiben az átlagosnál többek.  

A programba szívesen várjuk a hátrányos helyzetű tanulókat is. Iskolánk dokumentumai a 

Pedagógiai program, az Esélyegyenlőségi terv, Helyi tanterv stb. meghatározzák iskolánk 

sajátos arculatát. 

A felnőttoktatás jellegből, a tanulók korösszetételéből és jellemző tanulási motivációiból 

adódóan a hagyományosan értelmezett, jellemzően a tanköteles korúakra vonatkoztatott 

tehetséggondozás nem válik hangsúlyossá ezen képzési formában. A tehetség és képesség 

kibontakoztatása, mint iskolai feladat, leginkább a továbbtanulásban gondolkodó és azért 

eredményesen is tevékenykedő tanulók támogatásában, a jó tanulmányi eredményekkel, esetleg 

a kiaknázatlan képességekkel rendelkezők jobb teljesítményre és továbbtanulásra 

ösztönzésében és lehetőségek szerinti felkészítésében nyilvánul meg. 

 

XIII. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek 

a gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

 

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges szempontok:  

o az óvodások száma összesen, 

o  ebből a veszélyeztetettek száma, 

o kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű) száma, 
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o három- vagy többgyermekes családban élők száma. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

 családi környezet,  

 családon kívüli környezet. 

 

 

Feladatok: 

 az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem, 

 gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő gyermekvédelmi 

munkáját, baleset-megelőzését, 

 a gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás alapján végzi,  

 évente kötelező a gyermekvédelmi program elkészítése, gyermekvédelmi ismeretek 

bővítése, 

 rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, az 

intézményvezetővel, a gyermekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések szervezése, 

 családlátogatások, fogadóórák szervezése, 

 támogatások megszervezése, lebonyolítása. 

 

 

 

A gyermekvédelem az óvodai pedagógiai tevékenység részét képezi. Az intézményben olyan 

igazgatási és pedagógiai tevékenységet kell kialakítani, amely kizárja azt, hogy a gyermek 

nemzeti, etnikai hovatartozása, vallása vagy bármilyen más okból kitaszított helyzetbe kerüljön. 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység magába foglalja a családdal való 

kapcsolatteremtés rendszerét, az egészségügyi ellátással és szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munkát. 

 

2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal 

felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás 

körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a gyermek 

hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal koráig, minél 

sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 

 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 

szempontjából meghatározó tényezők a következők: 

- a szülő, a családba fogadó gyám ( a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; 

legfeljebb alapfokú végzettség; 

- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 

- az elégtelen lakáskörülmények; 

- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára 

nyújtott utógondozói ellátás. 

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 
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végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 

nyilatkozattal történik) 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált 

településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által 

megállapítható. ) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 

A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló 

eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos 

időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel történő meghatározása nem érinti 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek- függetlenül attól, hogy hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetű- továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, 

az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári 

gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 

kapcsolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. 

 

 

 

XIII.1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok az 

óvodában 
 

 

A hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása 

 

 Szülői nyilatkozat (hátrányos helyzetű) 

 Szülői nyilatkozat (halmozottan hátrányos helyzetű) 

 Határozat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről 

 Gyermekvédelmi napló  

 Gyermekvédelmi nyilvántartás  

 

 

Veszélyeztetett helyzet 
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A „veszélyeztetettség" olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 

kialakult- állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja 

vagy akadályozza. 

 

 

A veszélyeztetettség okai: 

 

 Környezeti okok 

 Anyagi okok 

 Egészségügyi okok 

 A gyermek személyiségében rejlő okok 

 

 

 

Tünetek (a gyerek jelzései) 

 

 Nem az időjárásnak megfelelő, hiányos öltözködés 

 Alultáplált, éhező (rendszeres reggeli nélkül érkező) gyermek 

 Ápolatlan, elhanyagolt külső 

 Durva, agresszív viselkedés 

 Zárkózott, szorongó, kapcsolatot nehezen teremtő gyermek 

 Bántalmazás nyomai a gyermeken 

 

 

Veszélyeztetett gyermek nyilvántartása 

 

Prevenciós célból saját nyilvántartást vezetünk, ha a gyermek szükségleteinek kielégítése 

nem valósulhat meg, személyiségfejlődését valamilyen tekintetben veszélyeztetik. 

 Gyermekvédelmi napló 

 Gyermekvédelmi nyilvántartás 

 Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére (kötelező 

adatszolgáltatás 5 éves életkorban) 

 

 

Célunk 

 

 Alapvető cél, hogy a gyermek a családban nevelkedjen 

 A gyermekek testi-lelki egészségének védelme az óvoda sajátos módszereivel. 

 Korai fejlesztő tevékenység részeseivé válva a hátrányok mérséklése, kompenzálással. 

 A veszélyeztetett és hátrányos, ezen belül a halmozottan hátrányos körülmények között 

élő gyermekek lehetőleg már három éves korukban kerüljenek az óvodába. 

 Az esélyteremtő és hátránykompenzáló neveléssel az iskolára alkalmassá tétel. 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek önmagukhoz képest eljussanak a 

fejlődőképességük optimális fokához, és lehetőleg integrált iskolai környezetbe 

nyerjenek beiskolázást. 

 Legyen természetes gyermekeink és a felnőtt dolgozók körében a „különbözőség” 

 elfogadása. 
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A gyermekvédelemmel, egészségügyi, szociális segítségnyújtással kapcsolatos feladatok: 

 

Megelőzés (prevenció) feladatai: 

 

 A gyermeki-szülői jogok megismertetése és érvényesítése az óvodában. 

 Rendszeres kapcsolattartás a gyermek szüleivel, minden segítség megadása a 

kompetencia határán belül. 

 Biztonságos, egészséges óvodai környezet megteremtése. 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek a fogyatékosság típusának megfelelő pedagógiai 

ellátás biztosítása. 

 Együttműködés a gyermekvédelemben partner társszervekkel. 

 A családot, gyermeket megillető kedvezményekhez való hozzájárulás elősegítése. 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok biztosítása, megszervezése 

 Az egészségügyi problémával küzdő gyermekekről gondoskodás, egészségügyi 

állapotuk megőrzése érdekében. (pl. cukorbetegség…) 

 

Kompetens: óvodavezető, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus 

Segítő: óvodapedagógus, dajka 

 

A feltárás feladatai: 

 

 A veszélyeztetettség, hátrányos helyzet tüneteinek felismerése, problémák jelzése 

 A tünetek okainak megkeresése. 

 A gyermek veszélyeztetettségének ill. hátrányos helyzetének megkülönböztetése a helyi 

kritériumok alapján. (Adott gyermeket, adott időben és környezetben, aktuális állapotot 

figyelembe véve vizsgálunk!) 

 

Kompetens: tagóvoda vezető, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógus, dajka 

Segítő: óvodapedagógus, dajka, szülő társ 

 

 

Sikerkritériumok: 

 

 A veszélyeztetett és hátrányos körülmények között élő gyermekek már 3 éves 

korunkban 100 %-ban bekerülnek az óvodába. 

 Óvodás gyermekeinket sikerül a családban megtartani 99%-ban. 

 A sikeres iskolakezdés rugalmas beiskolázással megvalósul 85 %-ban, a  veszélyeztetett 

és hátrányos helyzetű gyermekeknél. 

 A gyermekeink rendszeresen járnak óvodába - az igazolatlan hiányzást minimalizáljuk- 

, jól érzik magukat az óvodában és önmagukhoz mérten jól fejlődnek. 

 

Óvodán (intézményen) belüli tevékenységek, amelyekkel a feladatok megvalósíthatók: 

 

 Szülők Fóruma szervezése (Gyermekorvosi, védőnői előadás, tanácsadás) 

 Óvodai szociális szolgáltatások felkínálása (segélyjavaslatok, ruhagyűjtés…) 

 Egyénre szabott tervek készítése fejlesztéshez, nyomon követés 

 A szülőkkel való kapcsolattartás egyéni helyzetnek megfelelő formában. 

 A szociális ellátó rendszerrel aktív együttműködés, a szolgáltatás igénybevételének 

kezdeményezése illetve a szolgáltatás igénybevételében a szülő segítése. 
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XIII.2.   A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok általános 

iskolában 
 

Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak 

feltérképezésére, megismerésére.  

Alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyénenként is odafigyelő osztályfőnök 

tevékenysége.  

A gyermekvédelmi felelős koordinálja iskolai szinten a teendőket. 

 

 

Lehetőségek :  

- fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák 

megoldásában 

- kapcsolattartás a családdal 

- hiányosságok pótlásában segítés 

- felzárkóztatás - (nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése) 

- a tehetséges tanulók külön segítése 

- a pályaválasztás irányítása 

- napközi, tanulószoba igénybevétele 

- a gyermekvédelmi szakszolgálattól segítség kérése 

 

 A gyermek és ifjúságvédelmi kérdésben kompetens szakemberekkel (pszichológussal, 

orvossal, védőnővel, családsegítő központtal, gyámüggyel, gyermekjóléti szolgálat) 

együttműködve a prevenció érdekében programot készít és továbbképzést szervez az 

osztályfőnököknek a problémák kezelése érdekében. 

 A katolikus általános iskola nem "elit" képzésre törekszik. Különös figyelmet szentel és 

segíti a gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket.  

 Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 

mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki 

teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára 

maradandó értéket képviselnek felnőtt korukban is. Megvédi őket az alkoholizmus, 

kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

 Felelősséget vállalunk (intézményvezetői szinten) a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, az iskolai munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadjuk, ezek elsajátításáról meggyőződünk. 

 Közreműködünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában és megszüntetésében. Ennek érdekében együttműködünk az egészségügyi 

intézmény szakdolgozóival és a rendőrkapitánysággal, gyermekjóléti szolgálattal 

Rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről, 

figyelmeztetjük a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek.  

 Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát, s azon igyekszünk, hogy 

nevelőmunkánk eredményeként ők is hasonló módon viszonyuljanak a felnőttekhez. 

 Szem előtt tartjuk a gyermek jogairól szóló törvény azon rendelkezését, miszerint a 

gyermek védelme a családban történő nevelésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére irányuló tevékenység. 
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 Kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Szolgálat 

munkatársaival, amennyiben az iskola eszközei már nem elégségesek a 

veszélyeztetettség megelőzésére vagy megszüntetésére, indokolt esetben hatósági 

eljárást kezdeményezünk. 

 A szülőkkel való közvetlen kapcsolattartással arra törekszünk, hogy feltárjuk a 

körülményeket, amelyekből következtetni lehet a gyermek veszélyeztetettségére, 

hátrányos helyzetére. 

 Fontosnak tartjuk mindazokat a feladatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 

gyermek családban történő nevelése, iskolai felkészülése megvalósulhasson, a tanuló 

személyiségét kibontakoztathassa, tehetségét kifejleszthesse, hátrányát ledolgozhassa, 

hozzájusson a fejlődéséhez szükséges ellátáshoz.  

 HH, HHH, SNI-s integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés 

 

XIII.2.1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

tevékenységünk 

 

   Minden tanuló törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő oktatásban részesüljön. 

A tanulási esélyegyenlőség megteremtésének feltétele, hogy feltárjuk tanulóink tanulási 

kudarcainak okait. Biztosítjuk tanulóink számára az egyéni továbbhaladást, a felzárkóztatást. 

 

Tanulási kudarcot okozó tényezők: 

 

1. Az óvodából az iskolába való átmenet hiánya 

2. szociális hátrány és/vagy etnikai kisebbségi származás 

3. sok hiányzás és/vagy alacsonyabb intelligencia 

4. képességek életkori szinttől való elmaradása 

5. magatartási,- beilleszkedési zavar 

6. rossz tanulási módszerek 

 

A kudarcot okozó tényezők hatásának enyhítése érdekében nevelő-oktató munkánkat 

az alábbi elvek szerint végezzük: 

 

 Az óvodából az iskolába történő átmenetet szeretnénk zökkenőmentessé tenni azáltal, 

hogy az óvodára jellemző időigényesebb tanulásszervezési tevékenységeket a bevezető 

szakaszban (1-2. osztály) fokozottabban beépítjük. Az életkorra jellemző nagy egyéni 

különbségeket figyelembe vesszük. . A hátránykompenzáció érdekében pedagógiai 

asszisztensek alkalmazása az alsó tagozaton. 

 Az óvodából érkező gyerekek iskolaérettségi véleményében leírtakból kiindulva, illetve 

a DIFER mérés alapján képességfejlesztést végzünk. 

 Fejlesztjük a tanulók személyiségét, önismeretét 

 az 1-6. évfolyamban előtérbe helyezzük a kulcskompetenciák megalapozását, 

megszilárdítását. Ennek érdekében új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk. 

 A nem szakrendszerű oktatás keretében – a méréseknek megfelelő egyéni 

teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében – a felzárkóztatás 

segítés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Képesség kibontakoztató programok 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák 

tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása 
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 A hátrányos helyzetű és/vagy etnikai kisebbségből származó tanulóink szociális 

hátrányból eredő különbségeit játékosan, sok gyakorlással kívánjuk azonos szintre 

hozni. 

 Ezen tanulóink valamint a tanulási zavarral vagy nehézséggel küzdők szókincsét, 

beszédét fokozottabban fejlesztjük, mivel ez az alapja a szövegértésnek és a szóbeli 

tanulásnak is. 

 A tanítási órákon egyéni differenciálással mind több munkáltatással, sokoldalú 

eszközhasználattal sikerélményhez juttatjuk tanulóinkat. 

  nemzetiségi kisebbség kulturális értékeit beépítjük a tanórák aktuális 

tananyagrészeibe, mellyel a tanulók tanuláshoz való motivációját erősítjük. 

 A sok hiányzás, nehézkesebb tanulás miatt lemaradókat alsó tagozatban 

korrepetálások során kívánjuk felzárkóztatni. 

o Felső tagozaton (7.-8. osztály) a mentori tevékenységgel segítjük őket 

o Cigánytanulóink számára elősegítjük a kisebbségi tanulmányi ösztöndíj 

igénylését. 

o Középiskolai felkészítő foglalkozásokat tartunk matematikából és magyarból. 

1. A szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező tanulóinknak rehabilitációs 

foglalkozásokat szervezünk kötelező óraszámuk 15%-ában. 

 Szakembereink egyéni fejlesztési terv alapján végzik fejlesztésüket. 

 Tanórán, számonkérés során több időt biztosítunk nekik az ismeretek 

elsajátításához, visszakérdezésekhez. A problémájuk szerint döntünk a szóbeli vagy 

az írásbeli felelés módjáról. 

 Értékelésük során egyénre szabottan önmagukhoz képest az előrelépésüket 

értékeljük. Ez történhet írásban, százalékos értékkel kifejezve, illetve tantárgyi 

felmentés híján jeggyel. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók problémáinak megoldását segíti a nem 

szakrendszerű oktatás bevezetése. 

2. A magatartási zavar miatt rosszul teljesítők személyének, személyiségének, családi 

hátterének megismerésével feltárjuk azok okait, ehhez igazítjuk pedagógiai 

módszereinket. 

 A szülőkkel, pedagógussal, gyermekvédelmi felelőssel, esetlegesen az 

iskolapszichológussal közösen próbálunk megoldást találni az adott problémára. 

 A tanulók személyiségét, önismeretét fejlesztjük a saját értékének, a tudás értékének 

megismertetésével, felhasználhatóságával és pozitív következményeivel. Ezek a 

tanulók énképébe beépülve magatartást javító tényezőkké válhatnak. 

3. A rossz tanulási módszerek kiküszöbölése miatt az alábbi nevelési-oktatási feladatokat 

jelöljük ki: 

 A tanulók érdeklődését felkeltjük az adott tantárgy iránt. 

 A tananyag elsajátításában annak szerkezetével a plusz információhoz jutás 

módjával megismertetjük tanulóinkat. A célszerű rögzítési módszerek 

kialakításával, gondolkodási kultúrájuk fejlesztésével, különféle tanulási módszerek 

elsajátításával, kiépítésével segítjük őket. 

 Felkészítjük az önművelésre, az egész életen át tartó tanulásra diákjainkat. 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók napközi otthoni és tanulószobai felkészülését 

szakemberekkel segítjük. Az önálló tanulási szokásaikat kiépítjük. Úgymint a 

tanulás szervezése, idővel való gazdálkodás, kitartó tanulás, előzetes ismeretek 

mozgósítása, esetleges tanács, információ támogatás kérése. 

 Helyes otthoni tanulási szokások megismertetése, gyakoroltatása alsó tagozaton és 

ötödik osztályban.  

 A tanulók felkészítése tanórán a délután végzendő tanulmányi munkára. 

 Az elvégzett feladatok rendszeres számonkérése és értékelése. 
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 Lelkiismeretes önálló munkára neveljük diákjainkat. A felmerülő hibákból magunk 

és tanítványaink számára következtetéseket vonunk le, és erre építjük további 

teendőinket. 

 A gyermekvédelmi felelős tevékenysége ebben a pedagógiai munkában is nagy 

segítséget jelent. 

 

 

XIII.2.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünk 

 

 Elsődlegesnek tartjuk a családi háttér időben történő, alapos megismerését, 

támaszkodunk az óvodától kapott információkra, családlátogatást végzünk, folyamatos 

kapcsolatot tartunk a szülőkkel. 

 Az óvoda iskola átmenet közben alkalmazzuk azon mérési módszereket, melyek 

segítségével a tanulóknak már korai szakaszban egyéni előrehaladást tudunk biztosítani, 

(Pl. DIFER) számára megfelelő csoportba tudjuk besorolni. 

 Mindezekben kulcsszerepet szánunk az osztálytanítóknak, osztályfőnököknek és a 

gyermekvédelmi felelősnek. 

 Feltárjuk a hátrányos, veszélyeztetett helyzet kialakulásának okait (munkanélküliség, 

rossz lakáskörülmények, szegénység, italozó életmód stb.) 

 Beazonosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, dokumentáljuk 

helyzetüket. 

 A támogatások odaítélésében a gyermekvédelmi felelős, az osztályfőnökök és a 

diákönkormányzat javaslata alapján az iskolavezetés dönt. 

 Az ingerszegény otthoni környezet hatásait, a képesség-kibontakoztató felkészítéssel 

igyekszünk kompenzálni a napköziben, a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozásokon 

(nívócsoportos oktatás, felzárkóztató foglalkozások, mentorálás, az iskolai könyvtár, 

valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek -informatika, idegen nyelv-

egyéni vagy csoportos használata). 

 Az iskola és osztályközösségben tartott ünnepségek érzelmi-pedagógiai hatását 

felhasználjuk nevelési céljaink érdekében. 

 Felvilágosító munkával erősítjük a szülők felelősségtudatát gyermekük ellátásában, 

nevelésében. 

 Folyamatos kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti és családvédelmi intézményekkel, 

szükséges esetben kezdeményezzük segélyezés folyósítását, végső esetben a gyermek 

intézeti elhelyezésének megindítását. 

 Fenntartónk, a civil szervezetek, a Vöröskereszt támogatását is fogadjuk (karácsonyi és 

gyermeknapi ajándékok, ruhacsomagok, stb.). 

Nevelőmunkánkban a családi életre és az egészséges életmódra neveléssel megalapozzuk 

tanulóink felnőtt életre felkészülését, csökkentve az életmóddal összefüggő szociális problémák 

kialakulásának veszélyét, (drog, alkohol, bűnmegelőzés, DADA program, egy iskola egy 

rendőr program, stb) melyben fontos szerepet játszik a nevelők és a tanulók személyes 

kapcsolata. 

 

A felnőttoktatásban tanulók nagyon sok esetben többszöri sikertelen közoktatási próbálkozás 

után választják ezt a képzési formát. Súlyosbítja a helyzetet, ha a sikertelenség után hosszú évek 

teltek el tanulás nélkül. A korábban elszenvedett sikertelenségek, kudarcok, lemorzsolódások 

számos okra visszavezethetők, például egzisztenciális ok, életkörülmények megváltozása, 

elköltözés, családi támogatottság hiánya. Ezért a képzés egyik alapvető funkciója a 

felzárkóztatás, amellyel célunk, hogy a tanulók élettapasztalatait és korábbi tanulmányait 

rendezve és kiegészítve ezek eredményeit, lehetővé tegyük az együtt haladást, elkerüljük a 

további kudarcokat. 

 



 

123 

 

 

XIII.3. Gyermek-és ifjúságvédelem a gimnáziumban 
 

A nevelők és a diákok személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák megelőzése, feltárása és szükség esetén 

segítségnyújtás. Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények felderítésében és 

megszüntetésében. 

Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik, akinek alapvető feladata, hogy 

segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé 

tartozik különösen: 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez gondjaik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Szükség esetén családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében. 

 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 Segíti a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét. 

 A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi gyermekvédelmi 

támogatás megállapítását. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására és megszüntetésére. A feltárás célja, 

hogy a gyermekek problémáit az iskola minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve 

ezzel súlyosabbá válásukat. Intézményünk feladata a gyermek- és ifjúság- védelem 

területén: 

 Időben fel kell ismerni és feltárni a gyermeket veszélyeztető családi problémákat. 

 Meg kell keresni ezek okait. 

 Segítséget kell nyújtani a megoldáshoz. 

 Jelezni kell a felmerült problémát a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek. 

 

A gyermekeket veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében az iskola együttműködik a 

területileg illetékes: 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Családsegítő Szolgálattal 

 Polgármesteri Hivatallal 

 Gyermekorvossal, iskola védőnőjével 

 a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

 

Gimnáziumunk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

 felzárkóztató foglalkozások az indulási hátrányok csökkentésére illetve eltüntetésére 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás elősegítése (Nyílt Napok,Workshop, Iparkamara,Munkaügyi 
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Központ) 

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek) 

 mentorprogram működtetése 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre való nevelés 

 iskolai étkezési lehetőségek 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, egyéb 

tevékenységek 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (pl. ösztöndíj – Pro Scola Bercsényi 

Alapítvány, tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatás, étkezési díjak kifizetéséhez 

nyújtott segélyek, pályázatok) 

 szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztató a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a Gyermekjóléti Szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek 

 a Pro Scola Bercsényi Alapítvány is bizonyos mértékű segítséget nyújt a hátrányos 

helyzetű jó tanulók számára. 
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XIII. Az együttműködési formák 
 

XIII.1. Az óvoda kapcsolatrendszere 
 

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok sajátosságait, 

szokásait. Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a 

segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 

 

Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van intézményekkel, 

szervezetekkel, csoportokkal. 

 

Szülő-gyermek-óvodapedagógus  

 

Legfontosabb és legszorosabb kapcsolatunk az óvodába járó gyermekek családjával van. 

Hisszük és valljuk, hogy a családokkal való kapcsolattartásunkkal egyre több embert segítünk 

az igazi értékek felismerése felé. 

Nyitottak vagyunk minden olyan család számára, akik elfogadják óvodánk katolikus 

szellemiségét. Más felekezetekből érkező gyermekeinknél tiszteletben tartjuk saját vallási 

szokásaikat. 

A gyermekek neveltségi szintje magasabb abban az esetben, ha a szülő és az óvodapedagógus 

hatékonyan működik együtt a gyermek fejlődése érdekében. 

 

 A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének 

formái, továbbfejlesztésének lehetőségei: 

o kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás,  

o a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése, 

o a fogadóóra, a megbeszélések a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes 

nyomon követését szolgálja, 

o internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei,(feltételek megléte 

esetén) 

o szülői értekezletek szervezése, 

o szülői közösség működésének segítése, 

o játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének 

megteremtése, 

o közös kulturális programok szervezése, 

o kirándulás katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre, 

o közös szentmisén való részvétel, 

o az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 

 

Az óvoda és a család együttműködése 

Pedagógiai programunk szellemiségével egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a családi nevelés 

értékeire építünk, azt fejlesztjük tovább. A szülőt nevelőtársnak tekintjük. A nevelési 

folyamatok, és az óvodapedagógus nyitottsága lehetővé teszi a szülőnek, hogy igényeinek 

megfelelően alakítsa ki kapcsolatát az óvodával, s legyen részese gyermeke óvodai nevelésének 

is. Alapvető, hogy az együttműködésben tisztázott legyen a felelős és a segítő viszonyulás. 
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Hosszú távú cél: 

 

Konstruktív életvezetés megvalósítása sokszínű tevékenységekkel, amelyet a család és az 

óvoda együtt teremt meg 

Középtávú cél: 

 

Óvodai nevelésünk sikerkritériumainak elérése, tartalmas és jól működő kapcsolatrendszerrel. 

 

Rövid távú cél: 

 

Az együttműködés azon alapvető kereteinek, formáinak megteremtése, melynek minősége 

biztonságot ad a szülőnek, gyermeknek, óvodapedagógusnak egyaránt. 

 

Együttműködési elvek a kapcsolattartásban 

A család sajátos értékrendjének elfogadása a kapcsolattartásban. 

A kapcsolat alapja a szülő szabadságjoga a gyermek alanyi jogainak képviseletében. 

 

 

Az együttműködés elvei 

 Az együttműködés egyenrangú nevelő partneri viszonyban valósul meg. 

 Alapja a kölcsönös bizalom, az óvoda dolgozói előítéletektől mentesen közelítsenek 

minden családhoz. 

 Az együttműködésben fontos, hogy az óvoda ismerje a család életmódját, gyermek 

helyét a családban, tájékoztatást nyújtson a szülőnek az óvodai életről, gyermeke 

fejlődéséről, 

 A szülők kérését, javaslatát figyelembe vevő attitűd érvényesüljön! 

 

A szülő szervezet szerepe 

 A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését és pedagógiai 

munka eredményességét. 

 A gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhetnek a 

vezetőtől- e körbe tartozó ügyekben tanácskozási joggal vesznek részt a nevelőtestületi 

értekezleten. 

 

Az együttműködés feladatai: 

 A gyermek nevelési körülményeinek, feltételeinek közös megtervezése és 

megteremtése. A gyermeket megilleti az egészséges testi-lelki fejlődését segítő a 

lehetőségekhez mérten a legoptimálisabb tárgyi és személyi környezet. 

 Egymás tiszteletén alapuló, toleráns, tevékeny együttműködés a gyermek nevelésében, 

A kapcsolattartás tartalmát és formáit az óvodapedagógus tervezi. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás formáinak jellemzői: 

 az anyás és (vagy apás) befogadás, a szülő vagy nagyszülő időleges jelenléte a 

gyermekcsoportban. 

 családlátogatás (a család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család 

erőforrásainak feltárása.) 

 a fogadóóra, melynek témája a gyermek, és a közös útkeresés a gondok, feladatok 

megoldására. 

 egyéni beszélgetések (gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése) 



 

127 

 

 együttműködés a feldolgozandó tanulási témákban eszközgyűjtésben, 

tapasztalatszerzés megszervezésében …stb. 

 az óvodai Kisfürkész Egyesülettámogatása 

 a gyermekek beiskolázása, iskolaválasztás 

 a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás 

 a szülők, nagyszülők részvétele a közös szentmiséken, kirándulásokon, kulturális 

programokon, szülői fórumokon, az óvoda hagyományos ünnepein, 

munkadélutánokon, nyílt napokon sportrendezvényeken, a gyermekek napi 

tevékenységében. 

 A szülők igényének, elégedettségének, elégedetlenségének mérése. 

 

 Nagyra értékeljük ha a szülő őszinte érdeklődéssel fordul az óvodapedagógus felé, 

elfogadja a katolikus óvoda értékrendjét, programját, igyekszik együttműködni a 

feladatok megvalósításában. 

 

 

 

Kapcsolat az óvodába lépés előtti intézményekkel:  

 

Óvoda-bölcsőde 

A bölcsődével szükséges kapcsolatot kialakítani annak érdekében, hogy a gyermekek 

óvodai befogadását segítsük. 

 

Az együttműködés elvei 

Egymás szokás-normarendszerének megismerése, az átmenet megkönnyítése érdekében. 

 

A kapcsolattartás formái 

Tapasztalatcsere, látogatás 

 

Kapcsolat az óvodai élet során:  

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvodánk nyitott és kezdeményező. 

 

Óvoda – iskola - gimnázium 

 

A három katolikus intézmény szorosan együttműködik. Fontos  hogy egymás munkáját 

megismerjük, lehetőség szerint segítsük, közös programokkal vegyünk részt intézményeink 

népszerűsítésében. 

Az intézmény igazgatójával egyeztetjük a látogatások, közös programok helyét, idejét. 

Fontosnak tartjuk, hogy óvodánkból az iskolába kerülő gyerekek továbbra is vallásos légkörben 

nevelődjenek, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy a katolikus iskolából a leendő elsős 

tanítók ellátogassanak az óvodába. 

 

Alkalmanként mi is ellátogatunk az iskolába, meglátogatjuk régi óvodásainkat. 

 

 

Az együttműködés elvei 

 Annak lehetővé tétele, hogy a gyermek pozitív élmények útján ismerkedjen meg az 

iskolai életmóddal. 

 Az óvoda csökkentheti az átmeneti nehézségeket, de egyedül felelősséget nem 

vállalhat a gyermek iskolai magatartásáért, tanulmányi előmeneteléért. 
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A kapcsolattartás formái 

Látogatások, tapasztalatcserék, tájékoztatások 

 

 

Fenntartó szerv – óvoda 

 

Rendszeres kapcsolattartás az EKIF képviselőivel (igazgató, gazdasági szakértő, jogász stb.) 

 

A helyi plébános urat ill. káplán atyát, mint a fenntartó képviselőjét rendszeresen meghívjuk 

értekezletekre, programjainkra, igény esetén (szülők, dolgozók ) lelkigyakorlatot szervezünk. 

 

Egyházközségünkben működő szervezetekkel szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani 

(cserkész csapat, Katolikus Népkör, karitász csoport, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége). 

 

Az egyházközségen belül együttműködünk minden olyan szervezettel, akik segítik 

munkánkat,az óvoda működését. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Hivatalos látogatások, tájékoztatások, tapasztalatcserék, segítségadás 

 

Óvoda – óvoda 

 

Lehetőség szerint tartjuk a kapcsolatot más katolikus óvodákkal is. 

 

A helyi református és önkormányzati óvodákkal is jó partneri viszonyt kívánunk kialakítani, 

hogy a továbbképzéseken ill. a várost érintő rendezvényeken közösen vehessünk részt. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Tapasztalatcsere, látogatás. 

 A  Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása 

érdekében az  óvoda a  külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekszik, és – 

lehetőségei szerint – szakmai kapcsolatot tart fenn. 

 

 

 

Óvoda- közművelődési intézmények, alapfokú művészetoktatási intézmény 

 

A közművelődési intézmények (könyvtár, művelődési ház, múzeum, mozi) zeneiskola 

rendezvényeit a gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődésüket figyelembe véve 

látogathatják pedagógus, vezetésével, vagy egyénileg, szüleikkel. 

 

Az együttműködés elve 

 Az óvodapedagógus felelős azért, hogy az óvoda nevelési elveivel összhangban legyen 

a választott program. 

 Az óvodáskorúaknak meghirdetett speciális programok terjesztésében, az óvoda csak 

tájékoztató szerepet vállal. 
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A kapcsolattartás formái 

 könyvtár, múzeum látogatás 

 rendezvényeken való részvétel 

 hangszer bemutató, hangverseny 

 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 

 Egészségügyi szolgálattal: 

 

Együttműködés elvei 

 A gyermekek egészségi felügyeletének rendszeres ellátási rendjének biztosítása 

 A gyermekek jogainak védelme 

 Preventív nevelésben együttműködés 

 

A kapcsolattartás formái 

 A rendszeres évi kötelező szűrő vizsgálatok elvégzése 

 A fejlődési szint megítélésének vizsgálata az iskolai felkészítés elősegítésére 

 Tanácsadás, közös programok szervezése 

 Egészségügyi problémák, rendellenességek kölcsönös jelzés. 

 

Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal: 

 

Együttműködés elvei 

 A folyamatos jelzőrendszer működtetése 

 A szociális problémával küzdő szülő számára a külső segítség felajánlása 

 

A kapcsolattartás formái 

 A veszélyeztetési okok feltárásában jelzés a gyermekvédelmi felelősnek (nyilvántartás, 

jelzés tagóvodai szinten) 

 

Pedagógiai Szakszolgálatokkal 

Együttműködés elvei 

 A nevelési programban foglaltak és sajátos nevelési igény összhangjának 

megteremtése. 

 

A kapcsolattartás formái 

 Konzultációk a gyermek fejlődéséről 

 A szolgáltatások biztosításának megtervezése, szervezése 

 Fejlesztési terv kidolgozásában segítség 

 Tanköteles, illetve tankötelessé válható gyermekek vizsgálata 

 Időközi vizsgálatok kérésére (szülők kérésére, óvoda javaslatára) 

 

Civil szervezetekkel  

Együttműködés elvei 

 Külső partner kapcsolataink ápolása – sajátos tevékenységükkel segítik 

nevelő munkánkat és segítik a gyermekek helyi társadalomhoz való kapcsolódását. 

 

A kapcsolattartás formái 

 Közös rendezvények, előadások 

 Család orientált programok 



 

130 

 

 Tudásgyarapítás 

 

 

Kapcsolat az óvodai élet után:  

o az iskolákkal, 

Az iskolába kerülő gyermekek fejlődésének, előmenetelének folyamatos nyomon követése. 

További együttműködő kapcsolat erősítése az első osztályban tanító pedagógusokkal. 

 

 

XIII.2. Az általános iskola kapcsolatrendszere 
 

- Minden eset kapcsán feltérképezzük a megoldásba bevonható lehetséges partnereket, a 

feltérképezett partnerek elérhetőségét nyilvántartjuk (pl. partneri adatbázis formájában), 

nyilvántartásunkat naprakészen tartjuk, folyamatosan frissítjük, rendszeresen 

felülvizsgáljuk (pl. tanévente). 

  

- Előtérbe állítjuk a szülőkkel, mint nevelési partnerekkel való együttműködést. Ezért a 

különböző fórumokon, beszélgetéseken segítjük nevelési ismereteik gazdagítását. 

- Feladat-ellátási helyünk rendszeresen (pl. tanévente két alkalommal) szervez a családokkal, 

szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítását, erősítését célzó közösségi napokat, családi 

napokat, melyek megtervezéséért és megvalósításáért az ILMT alapú partnerkapcsolati 

fejlesztés koordinátora (pl. az ILMT alapú intézményfejlesztést koordináló mikrocsoport 

partnerkapcsolati fejlesztésért felelős tagja) felel. 

- Fontosnak tartjuk, hogy a szülőkkel és a tanulókkal való együttműködésünk demokratikus 

és humánus legyen. Aktivitásuk a feladatok öntevékeny és felelősségteljes vállalására és 

megvalósítására épüljön az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása során is (pl. projekt, 

témahét, közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása, iskolai farsang, alapítványi 

rendezvény, Pánthy Napok), mindezekhez elengedhetetlennek tartjuk a szülők 

megnyerését. 

- A szülők megnyerése szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében. 

- AZ SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás. 

- Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról 

- A szülőket tájékoztatjuk minden, gyermeküket érintő iskolai kérdésről: 

- Megismertetjük, megvitatjuk iskolánk pedagógiai programját, minőségirányítási  

  programját és házirendjét, 

- részletesen tájékoztatjuk gyermekének magatartásáról,  

  tanulmányi előrehaladásáról és a közösségbe történő beilleszkedéséről, 

- nyílt tanítási órákon, versenyeken, ünnepségeken és egyéb rendezvényeken, 

  kulturális bemutatókon a közvetlen tapasztalatszerzés lehetőségét is biztosítjuk. 

- A szülők szociális gondjainak figyelembe vételével a hátrányos helyzetű tanulók 

segítésével is a család és a gyermekek iskolához való kötődését kívánjuk erősíteni. 

- Indokolt esetben kezdeményezzük, hogy szociális támogatásban részesüljenek. 

- Működtetjük az iskolai és osztály szintű szülői munkaközösségeket, évenként két ízben 

szülői értekezletet tartunk, melyeknek számát indokolt esetben növeljük, rendszeresen 

tartunk fogadóórákat. 

- A szülői jogokat tiszteletben tartva lehetővé tesszük, hogy gyermekeik az iskolában 

hitoktatásban és nevelésben részesüljenek  

- Figyelembe vesszük a szülők kezdeményezését és a tanulói igényeket a tanórán kívüli 

foglalkozások (énekkar, szakkörök, sportkörök) szervezésekor. 

-  
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Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:  

 

 Az intézmény fenntartójával: Egri Főegyházmegye  

 A törökszentmiklósi Plébániával.  

 Törökszentmiklós Városi Önkormányzattal. 

 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel.  

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel.  

 Törökszentmiklós város oktatási intézményeivel.  

 A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.  

 Törökszentmiklós Többcélú Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekjóléti 

Szolgálat  

 Vöröskereszt  Megyei Szervezete 

 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel:  

– Városi Művelődési Központ  

– Helyismereti Gyűjtemény 

– Ipolyi Arnold Városi Könyvtár  

 Helyi társadalmi egyesületekkel.  

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért a tagintézmény-vezető a felelős.  

 

 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Háziorvosi Intézet illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a 

tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a Családsegítő és Gondozási Központtal, valamint Törökszentmiklós 

Város Polgármesteri Hivatalának Igazgatási Irodájával.  

 

Feladat-ellátási helyünkön a sikeres óvoda–iskola, illetve iskolafokok közötti (alsó-felső 

tagozat, általános iskola–középiskola, középiskola–felsőoktatás) átmenetet támogató 

programok kialakítását, fejlesztését támogató munkacsoport működik (pl. Átmenetek 

Intézményi Munkacsoport), melynek tagjai az átmenetekben érintett pedagógusok 

A sikeres átmenetet támogató programok kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos 

tevékenységek végrehajtása munkatervben rögzített.  

Az ILMT alapú sikeres átmenetet támogató programok kialakításával, fejlesztésével 

kapcsolatban rendszeres megbeszéléseket tart feladat-ellátási helyünk (pl. az Átmenetek 

Intézményi Munkacsoport ülésének keretében), melynek megállapodásait, eredményét írásban 

rögzítjük (pl. emlékeztetőben).  
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XIII.3. A gimnázium kapcsolatrendszere 
 

.  A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

 a gimnázium igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diák- 

önkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a DÖK vezetőségének ülésén és 

faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót és a szüleit a tanulmányi eredményről, egyéni haladásról a szaktanárok, 

osztályfőnökök folyamatosan (szóban, illetve a ellenőrzőn keresztül írásban) 

tájékoztatják. 

 

.  A diákok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

tantestülettel vagy az iskolaszékkel, szülői közösséggel. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az igazgató legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén 

vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan a tájékoztató füzeten keresztül, illetve szülői 

értekezleteken. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

Szülői értekezlet feladata: 

1. a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

2. a szülők tájékoztatása: 

o az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

o az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

o a helyi tanterv követelményeiről     

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról                       

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, neveltségi szintjéről 

o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

3. a szülők kéréseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

igazgatósághoz. 

 

Fogadóóra: 

Feladata a szülők és a tanárok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként meghatározza. 

 

Családlátogatás:  

Feladata szükség esetén a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében. 

A hátrányos helyzetű tanulók esetében a mentor és az osztályfőnök folyamatos kapcsolatot tart 

a szülőkkel ,többek között családlátogatás keretében. 
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Írásbeli tájékoztatás: 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival, magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, a nevelőtestülettel 

vagy az iskolaszékkel. 

 

A felnőttoktatási folyamat két szereplőjének (diák-pedagógus) kapcsolatában nyilvánuljon 

meg az egymás iránti tisztelet, megbecsülés, egymás munkájának elismerése. A 

felnőttoktatásban a tanulók elsőrendű érdeke az eredményes tanulás, az évfolyamok sikeres 

elvégzése, a középiskolai végzettség megszerzése és az érettségi vizsga követelményeinek 

teljesítése. intézményünk akkor működik eredményesen, ha a tanulók igényeire épít és 

figyelembe veszi érdekeiket. Fontos tehát a tanár és tanuló szoros együttműködése. A tanár 

módszereit úgy alakítja és változtatja, hogy azokkal a tanulási folyamatban optimális eredményt 

érjen el. Mindehhez szüksége van a tanulók visszajelzéseire, a kölcsönös tájékoztatáson, 

őszinteségen és bizalmon alapuló interakciókra. A tanuló saját személyes és tanulási 

problémáival is csak ilyen kapcsolat megléte esetén fordulhat bizalommal tanárához. 

 

XIII.3.1. Az intézmény külső kapcsolatai 

 

A közoktatási intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenntartójával, a Katolikus 

Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, helyi egyházközséggel, gyermek- és 

ifjúságvédelmi intézményekkel,a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Nevelési Tanácsadóval, a 

Cserkészszövetséggel, a helyi roma kisebbségi önkormányzattal, Katolikus Pedagógiai 

Intézettel,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézettel, testvériskolákkal, 

testvéróvodákkal, kulturális intézményekkel. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a közösségi 

szolgálat során együttműködési megállapodást aláírt szervezetekkel. 

A hátrányos helyzetű tanulók pályaválasztásának elősegítésére kapcsolatot tartunk a 

Munkaügyi Központtal, a Megyei Iparkamarával. Részt veszünk az egyetemek,főiskolák 

Nyílt Napjain és az Educatio kiállításon. 

 

 

XIV. Személyi és tárgyi feltételek 
 

XIV.1. Személyi és tárgyi feltételek az óvodában 
 

Az óvoda személyi ellátottsága megfelelő, a nevelőmunkát végzők (8 fő) közül 8 fő főiskolai 

végzettséggel rendelkezik. 

A nevelőmunkát közvetlenül segítők, dajkák (4 fő) valamennyien szakképzettek. 

Egy óvodapedagógusunknak van szakirányú végzettsége: zeneóvoda vezetés. 

Az óvodában folyó nevelőmunkát az óvoda vezetője irányítja 

 

A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

viszonya meghatározó az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, 

óvodához, munkatársakhoz, családokhoz, gyermekekhez. Ezeket a keresztény értékeket 

képviselve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé válik. 
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A négy csoportban az óvodapedagógusok, a nevelés egész időtartamában, reggel 6 órától 17 

óráig rugalmas munkakezdéssel dolgoznak. 

 

Tiszteletben tartjuk és támaszkodunk 

a nem pedagógus alkalmazottak munkájára, akik óvodai nevelésünk eredményességét segítik 

az óvodapedagógussal összhangban (karbantartó).  

 

Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda épületében 3 csoportszoba van. 

 

A csoportszobák alapterülete: 

 

1. csoportszoba alapterülete: 50.12 m² 

1. csoportszoba alapterülete: 50.47 m² 

1. csoportszoba alapterülete: 50.28 m² 

1. csoportszoba alapterülete: 50.47 m² 

 

Az épületben található még: 1 orvosi szoba, gyermeköltöző, 1 iroda, 1 felnőtt öltöző, 1 udvari 

szertár, 4 mosdó helyiség WC-vel, tisztítószer tároló. 

Az óvoda komfortja, esztétikája jó feltételeket teremt az óvodai munkatársak és az idejáró 

gyermekek számára 

Óvodai eszközrendszerünket önerőből (Kisfürkész Egyesület), szülők adományaiból, és 

pályázatok útján biztosítjuk. 

Programunk előnye, hogy kevés anyagi ráfordítás mellett folytatható, ugyanakkor a folyamatos 

eszközpótlás, bővítés elengedhetetlen. / mennyiségi, minőségi /  

A tárgyi felszereléseket, amelyeket a gyermekek használnak, számunkra hozzáférhető módon 

és a gyermekek biztonságát figyelembe véve helyezzük el. 

Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi és személyi 

feltételekkel. 

 

XIV.2. Személyi és tárgyi feltételek az általános iskolában 
 

A Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola Tagintézményben 29 álláshely van. A pedagógusok 

közül rendelkeznek néhányan egyetemi végzettséggel, így az áttanítás itt is lehetséges. Vannak 

fejlesztő pedagógusok, akik nagyban hozzájárulnak a részképesség-zavaros tanulók 

fejlesztéséhez. A pedagógusok folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken a megújulás 

érdekében. 

Az intézmény a Petőfi Sándor u. 52. sz. alatt található, 280 diák befogadására alkalmas két 

emeleten. Az iskolához tornaterem és ebédlő tartozik. 

Az épületben az alsó-és felső tagozat nevelése-oktatása folyik. A tanulást korszerű 

természettudományos szaktanterem és labor segíti. Az osztálytermek között van, amelyekben 

interaktív tábla található. Laptopot és projektort is elhelyeztünk a termekben. Külön teremben 

működik az iskolai könyvtár. 

Az intézménynek telephelye is van, a Bacsó Béla úti ingatlanon. Itt jelenleg három osztály 

tanul, egy alsó és két felső tagozat. A pedagógusok a szaktárgyi óráknak megfelelően váltják 

egymást az épületben. 

 

XIV.3. Személyi és tárgyi feltételek a gimnáziumban 
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A gimnázium a nevelési-oktatási feladatokat 37 főállású nevelővel látja el. A minőségi munkát 

segítik az óraadó tanárok. A tantestület végzettségét tekintve jó néhányan az egyetemi 

végzettség mellett főiskolai végzettséggel is rendelkeznek, ez megkönnyíti a kisgimnazisták 

nevelését-oktatását, de alkalmat ad az áttanításra” az általános iskolánkba. Pedagógusaink 

folyamatosan továbbképzik magukat, nemcsak szaktárgyi, módszertani, hanem integrációt, 

esélyegyenlőséget elősegítő továbbképzéseken is részt veszünk. Pedagógusaink folyamatosan 

szerzik meg a tehetségfejlesztő tanári végzettséget, amelyet tehetséggondozó osztályainkban 

hasznosíthatnak. 

A gimnázium épülete a központban helyezkedik el 3867m2-en. két emeleten, 18 tanteremben 

folyik az oktatás. Rendelkezünk nyelvi és természettudományos laborral(amelyek fejlesztésre 

szorulnak) és informatika teremmel. A tanulólétszámhoz viszonyítva kevés a termünk, ezért a 

kollégium épületében is tartunk tanórákat. A termek projektorral. laptoppal vannak felszerelve, 

sok teremben interaktív tábla is található. A sportoláshoz egy tornaterem áll rendelkezésünkre, 

amely azonban rossz burkolata miatt igen balesetveszélyes. A sportolást segíti még a 

konditerem is. 

Tanteremben elhelyezett könyvtárunk a diákok művelődését, olvasási igényeinek felébresztését 

szolgálja, de a pedagógusok számára is rendelkezik szakkönyvekkel. 

Igyekszünk az intézmény épületét esztétikussá és biztonságossá tenni tanulóink számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési 

rendszere 
 

XV.1. Szent Kristóf Katolikus Tagóvoda mérési gyakorlata, eredmények 

értékelése 
 

Az eredmények értékelése az adott év dokumentumában található meg.  

A gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentáció összeállításakor arra törekedtünk a 

fenntartóváltás után (2011), hogy az olyan megfigyelési szempontokat tartalmazzon, melyek 

segítik a fejlődés várható jellemzőinek feltárását. Ennek alapján az Óvoda-érettségi mérést és 

az Iskolaérettségi mérést (DIFER) alkalmazzuk az év során. 

 óvodaérettség mérése óvodába lépéskor értékelő lap alkalmazásával (3 év) – 

bemeneti szabályozás 
 

 rövid DIFER mérés - iskolaérettségi vizsgálat a tankötelesek körében (6-7 év) 

– kimeneti szabályozás 
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Az Óvoda-érettségi mérőlapokat, DIFER eredményeket a személyi dossziéban gyűjtjük, 

amelyben megtalálható még a Fejlődési napló, Anamnézis, megfigyelések, vizsgálati 

eredmények, gyermekrajzok is.  

Az általunk kidolgozott Fejlődési napló indikátorai az adott gyermek önmagához való 

fejlődésére adja meg a választ a félévente sorra kerülő mérések mutatóinak összehasonlításával. 

A mutatók megteremtik annak lehetőségét, hogy a különböző szinteken, a féléves értékelések 

összehasonlításakor kiértékeljük az egyes területeken belül, ill. a területek összehasonlításával 

az adott gyermek fejlődését, a fejlesztendő vagy kimagasló képességeit, melyet külön 

nyomtatványon tüntetünk fel, tervezünk meg. 

A DIFER mérést a mindenkori fejlesztőpedagógus végzi, az Óvoda-érettségi mérést az 

óvodapedagógus. 

A helyi Pedagógiai Szakszolgálat a 2013-14-15-16-17-es évben logopédiai, ill. részképesség 

szűrést is végzett, ami a 2017-18-ban egy komplex logopédiai mérésre (SZOLE) és egy korai 

fejlesztést lehetővé tevő mérésre (KOFA) változott. 

 

XV.2. A nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere az 

általános iskolában 
 

Az oktató-nevelő munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési és értékelési 

rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka 

eredményességének, hatékonyságának biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló 

partnerek (elsősorban a diákok, a szülők, a fenntartó és a nevelők) iskolánkkal szembeni 

igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja. 

 

Az iskolai beszámoltatás, számonkérés követelményei, formái, a tanuló  

       magatartása, szorgalma értékelésének formái az általános iskolában 
 

 Magatartás értékelés, minősítés követelményei, formái 

 

magatartás példás jó változó rossz 
1. Hatása a kö- 

zösségre, társas 

emberi kapcso-

latai 

pozitív, aktív, 

segítőkész, 

jóindulatú, 

élenjár, kezde- 

ményező 

nem vét ellene, 

aktívan részt- 

vesz 

ingadozó, 

közömbös, 

vonakodó 

szembenáll, 

érdektelen, 

romboló, 

goromba, 

komisz 

2. Viselkedés- 

kultúrája, 

hangneme 

kifogástalan, 

példaértékű, 

tisztelettudó 

kevés kívánni- 

valót hagy 

maga után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, közön- 

séges, goromba, 

romboló 

3. Fegyelmezett- 

ség 

magas szintű, 

másokra pozi- 

tívan ható 

megfelelő gyenge, 

ingadozó, 

másokat zavaró, 

de igyekszik 

javulni 

elégtelen, 

negatív, 

másokat zavaró, 

önfegy.hiánya 

4. Felelősség- 

    érzet 

nagyfokú 

felelősségtudat 

időnként fele- 

dékeny 

ingadozó felelőtlen, 

megbízhatatlan 

5. Házirend 

    betartás 

betartja, mást is 

arra ösztönöz 

betartja nagy részben 

betartja  

sokat vét ellene 
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Példás minősítést kap az a tanuló, aki: 
- szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik benne és érte 

- a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó eredményeivel, véleményének meg 

  felelő nyilvánításával, példás viselkedésével elősegíti és társait is erre ösztönzi 

- felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

- fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész 

- a Házirendet betartja, és erre ösztönzi társait is  

Jó minősítést kap az a tanuló, aki: 

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatot elvégzi, viselkedése ellen általában 

   nincs kifogás 

- felnőttekkel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias 

  fegyelmezett, segítőkész, pontos, általában megbízható 

- Házirendet és az iskolai együttélés szabályait betartja 

Változó minősítést kap az a tanuló, aki: 

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, visel- 

  kedése kifogásolható, de igyekszik javulni 

- felnőttekkel, társaival nem tisztelettudó, nem udvarias 

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan 

- társai viselkedését közömbösen szemléli, nem segít 

- a Házirendet és szabályokat csak állandó figyelmeztetéssel tartja be 

Rossz minősítést kap az a tanuló, aki: 

- munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, viselkedésével rossz példát mutat társai- 

  nak, hibáit nem látja be 

- felnőttekkel, társaival tiszteletlen, udvariatlan, nyegle 

- fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik, megfélemlíti társait 

     - közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek. 

- a Házirendet ismételt figyelmeztetések ellenére sem tartja be 

A szorgalom értékelésének, minősítésének követelményei, formái 

 

Szorgalom példás jó változó hanyag 
1. Tanulmányi 

    munkája 

céltudatos, 

igényes, odaadó 

törekvő, 

figyelmes 

ingadozó hanyag, lassító 

2. Munkavég- 

    zése 

kitartó, pontos, 

megbízható, 

önálló 

rendszeres, 

többnyire önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, 

önállótlan 

megbízhatat- 

lan, 

gondatlan 

3. Kötelesség- 

    tudata 

kifogástalan, 

magas fokú 

megfelelő, 

néha ösztönözni 

kell 

felszerelése és 

     házi feladata 

gyakran hiányos 

felszerelése 

legtöbbször 

hiányos 

4. Többletmun- 

ka, tanórán kí- 

vüli információk 

felhasználása 

 rendszeres    

érdeklődő 

gyakori csak ösztön- 

zésre 

egyáltalán 

nem 

Példás szorgalom minősítést kap az a tanuló, aki: 

- céltudatosan, tervszerűen szervezi munkáját, pontos, megbízható 

- önálló a munkában, önellenőrzése pontos 
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- kötelességtudata magasfokú, munkatempója állandó, mindig felkészült 

- figyel, érdeklődik, iskolán kívüli ismeretanyagot is felhasznál 

Jó minősítést kap az a tanuló, aki: 

- figyel az órán, házi feladatait elvégzi 

- ösztönzésre rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát 

- rendszeresen, megbízhatóan készül 

- általában felkészült, de különös érdeklődést nem árul el 

Változó minősítést kap az a tanuló, aki: 

- munkájában ingadozó , időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan 

- önállótlan, csak utasításra kezd munkába, nem ellenőrzi önmagát 

- szétszórtság jellemzi, ritkán figyel 

- érdeklődése megmarad az iskolai tananyagon belül 

   Hanyag minősítést kap az a tanuló, aki: 

     - figyelmetlenül dolgozik 

     - megbízhatatlan, feladatait nem végzi el 

     - nem törődik kötelességeivel 

     - nem hajlandó munkavégzésre 

     - érdektelenség, közöny jellemzi 

 

 

 

 

 

A tanulók teljesítményének értékelése, minősítése 

 

ÉRTÉKELÉS  TANULÁS 

Kezdetén folyamatában végén 

Fajtái Diagnosztikus: 

feltárja az előzetes 

ismeretek szintjét, 

feladatot határoz meg 

helyzetet mér fel 

Formatív: fejlesztő, a 

tanulót önfejlesztésre 

serkenti 

Szummatív: minősítő, 

tanulási időt záró, 

a tanulmányi köve- 

telményeket figye- 

lembe vevő 

Ideje Bármely tantárgyban; 

bármely osztályfokon,  

évelején,tovább 

lépéskor 

témában  vagy tan- 

tárgyban, tanár, tago- 

zat, iskola váltáskor 

Időben rendszeresen 

elosztva a folyamat 

egésze alatt 

félév, évvégén az éves 

munkatervben rög- 

zített tantárgyban 
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Célja Visszajelzés tanár,  

tanuló, szülő számára 

a továbbhaladáshoz 

szükséges ismeretek- 

ről 

folyamatkövetés, 

tanulás-értékelés 

kölcsönhatásának 

megteremtése 

összegzés, minősítés, 

értékelés 

Formája Rövid írásbeli felmérő 

vagy gyakorlati feladat 

(a teljesítményt 

pontban, százalékban 

adjuk meg)  

röpdolgozat, szóbeli 

feleltetés, kísérlete- 

zés, esszé, témazá- 

ró  dolg. stb. 

érdemjegye  

témazáró, dolgozat, 

teszt, szóbeli feladat, 

gyakorlati tevékeny- 

ség osztályzata 

Ki végzi? pedagógus pedagógus igazgató, 

ig.helyettesek, 

munk.köz.vezetők, 

pedagógus 

Iskolánkban ajánlott a normára orientált szummatív értékelés, melynek lényege, hogy az adott 

osztályközösségben minden tanuló találjon a témazáróban önmaga számára megoldható 

feladatokat. Ez biztosítja a minősítő értékelését. 

Értékelésünk írásbeli, szóbeli lehet. 

A tanulókat félévek végén legalább havonkénti egy érdemjegy alapján minősítjük 

osztályzattal 

Az érdemjegyszerzés módja: szóbeli felelet (tények, leírások, fogalmak, törvények,  

                                                      vitakészség, kísérletek) 

                                                      írásbeli munka 

                                                      önálló kiselőadás 

                                                      óraközi munka 

                                                      versenyen való részvétel 

                                                      vizsgák  (Belső vizsga esetén a vizsga minimum 

követelménye a tantervi minimumhoz igazodik. 

Az értékelés öt fokozatú skálán érdemjeggyel történik) 

három hetet meghaladó projekt 

témahét 

moduláris oktatás 

Adható szöveges értékelések, minősítések, érdemjegyek, osztályzatok: 

1 félévkor és év végén, 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló „kiválóan”, „jól”, „megfelelően 

teljesített”,  illetve „felzárkóztatásra szorul”. 

 

Szöveges értékelések százalékos megfelelői: 

Írásbeli felelet: 



 

140 

 

0-60%  felzárkóztatásra szorul 

61-79% megfelelően teljesített 

80-90% jól teljesített 

91-100% kiválóan teljesített 

Témazáró: 

0-54%  felzárkóztatásra szorul 

55 -75% megfelelően teljesített 

76 – 90% jól teljesített 

91 -100% kiválóan teljesített 

 

      A 2. – 8.-ik évfolyamon az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

      kitűnő (év végén),  jeles (5),  jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Az osztályzatok tartalma: 

      Jeles (5):              Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz a ta- 

                                   nuló. Ismeri, tudja és alkalmazni képes a tananyagot. Pontosan, 

                                   szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival  

                                   is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. 

                                   Bátran mer visszakérdezni. 

       

      Kitűnő (5 d)         Ha iskolán kívül szerzett ismereteit is képes jól integrálni tudá- 

                                   sába.                                   

      Jó (4):                  Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz 

                                   eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. 

                                   Kisebb előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak. 

      Közepes (3):        Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal eleget tesz, 

                                   nevelői segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul. 

                                   Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. 

                                   Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki tanuló és tanár  

                                   között.) 

      Elégséges (2):     Ha tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz eleget, 

                                   de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jár- 

                                   tassággal rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem 

                                   ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladat végzésre (akar, de nem 

                                   megy). 

      Elégtelen (1):       Ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem tud 

                                   vagy nem akar eleget tenni. A minimumot sem tudja. 

Írásbeli munkák értékelésekor a pontszámmal jelzett teljesítményt az elért 

és   elérhetőpontszámok  százalékának megfelelően, a következők szerint váltjuk jegyre: 

 

Alsó tagozat: 
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Írásbeli röpdolgozat: 

0-50% = elégtelen 

51-60% = elégséges 

61-79% = közepes 

80-90% = jó 

91-100% = jeles 

 

Témazáró 

0-40% = elégtelen 

41-54% = elégséges 

55-75% = közepes 

76-90% = jó 

91-100% = jeles 

 

 

Felső tagozat: 

0-30% = elégtelen 

31-50% = elégséges 

51-75% = közepes 

76-90% = jó 

91-100% = jeles 

 

  A tanuló év végi osztályzatában a témazáró jegyek súlyozottan szerepelnek, beleértve az 

első félévieket is. 

Témazáró jegynek megfelelő súllyal jelenik meg a három hetet meghaladó projekt zárásakor 

adott értékelés a tanuló által elkészített portfólióra. 

A témahét értékelésekor adott osztályzat egy rövidebb szóbeli, vagy írásbeli felelet értékével 

egyezik meg.  

A moduláris oktatás során a tanulók részjegyeket, ami egy-egy szóbeli vagy írásbeli felelet 

értékével egyezik meg, illetve modulzáráskor témazáró értékével megegyező osztályzatot 

kapnak. 

 A különböző mérések eredménye a tanuló számára egy-egy érdemjegyet jelent, mi- 

 nősítésének nem egyetlen meghatározója. 

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten átte- 

 kinti, és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján  

 dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Ha az év végi osztályzat a tanuló hát- 

 rányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelő- 

  testület felhívja az érintett pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és in- 

 dokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg a dön- 

 tését, és a nevelőtestület ezzel nem ért  egyet,  utóbbi módosíthatja az osztályzatot  

 a tanuló javára az évközi érdemjegyek alapján. Ha a tanulót alapján egyéni adottsága vagy 
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sajátos helyzete alapján  mentesítették a készségtárgyak tanulása alól, tudásáról nem kell 

számot adnia  

 

 „Egyéni továbbhaladásra” – szakértői javaslat alapján a Köznevelési törvény szerint 

      van lehetőség. 

 Idegen nyelvet  tanuló csoportok - ha képesség szerint szerveződnek - 

közötti            átjárás követelményei félévkor vagy év  végén:  

                               l. Írásbeli teszt teljesítése 

                                    - írásbeli készség mérése 

                                    - nyelvtani ismeretek 

                                    - szókincs 

                              2. Szóbeli feladat teljesítése 

                                     - beszédértési készség mérése 

                                     - beszédkészség mérése 

 

4. Tanári vélemény 

 

 

 

Az egyes modulok értékelése és   minősítése, beszámításuk az iskolai évfolyam 

befejezésébe  

 

Az egyes modulok értékelése és minősítése 

 

A modultárgyak oktatása 

 

A kötelezően előírt modultárgyakat nem önálló tantárgyként oktatjuk, hanem az iskolai 

óratervben megjelölt évfolyamokon és óraszámban befogadó tárgyak mellé rendeltük. A 

modulok heti óraszáma a befogadó tárgyak mellett külön kimutatásra került.  

A modulok tananyagának tanításához az érintett munkaközösségek kiválasztották a 

megfelelő tankönyveket. A modultárgy anyagának oktatása - a tananyag tartalma és elrendezése 

szerint - történhet blokkokban, vagy egy féléven, illetve tanéven át elhúzódóan.  

 

 

A modultárgyak értékelése 

 

Mivel a modultárgy nem önálló tantárgyként jelentkezik, értékelését sem végezzük 

külön osztályzattal. A modultárgy óraszámának megfelelően a tanulóknak a következők szerint 

kell érdemjegyet szerezniük:  

Ha a modultárgy heti óraszáma 0,5 (évi 18,5 óra), a tanulónak egy félévben legalább két 

osztályzatot kell szereznie.  

Amennyiben a modultárgy óraszáma heti 1 tanítási óra (évi 37óra), a tanulónak félévente leg-

alább 3 osztályzatot kell szereznie a modultárgy anyagából.  

A modultárgy értékelését a befogadó tantárgy értékelésével együtt végezzük. A modul-

tárgy anyagából szerzett érdemjegy a tanuló tanév végi osztályzatát módosíthatja.  

A tanuló modultárgyak tananyagából szerzett érdemjegyeit az osztályozó naplóban a be-fogadó 

tárgyak osztályzatától külön sorban jelöljük. 

 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 



 

143 

 

és korlátai 

 

Elvek: 

- A házi feladat a tanulók képességei szerint differenciált legyen 

- Tegyünk különbséget a tananyaghoz kapcsolódó házi feladat és a gyűjtőmunka között 

- A házi feladat segítse elő a kooperatív tanulási formákat; csoportban, párban megoldható 

feladatok 

- A házi feladat segítse elő a tapasztalatszerzést és megoldása a tanultak alkalmazását 

igényelje 

 

Korlátok: 

- Hétvégékre, szünetekre lehetőleg ne legyen kötelező házi feladat 

- Az órarend készítésénél figyelembe kell venni a tanulók egyenletes leterhelésének rendjét 

 

 

Belső vizsgák: 

 

Vizsgák rendje:  

4. osztály év végén írásbeli vizsga magyar nyelv-és irodalomból, valamint matematika 

tantárgyakból a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Értékelés: Érdemjeggyel történik, mely súlyozott átlaggal (2x) kerül beszámításba az év végi 

osztályzatnál. 

Emelt természettudományi osztály: természetismeret tantárgyból írásbeli vizsga a 4. osztály 

kimeneti követelményéből. 

6. osztály év vége:Írásbeli szintfelmérés magyar nyelv-és irodalom, matematika és idegen 

nyelv tantárgyakból, a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Szóbeli vizsga: Projekt formában történik, a kerettantervnek megfelelően, a 2 éves ciklus 

végén. Természetismeret tantárgyból, az 5-6.osztály helyi tantervében szereplő tananyag 

szabadon választott témájából. A kiválasztott anyagrészt a tanuló saját kutató munkájával 

bővíti, melyről írásos dokumentációt és egy bemutatót (ppt) készít. 

Az írásbeli dolgozat tartalmi és formai követelményei: 

 A borítót minden tanuló elektronikus úton megkapja, mely az iskola logójával ellátott, 

egységes.  

 A borítón a kijelölt helyen a tanulónak a dolgozat címét, valamint saját nevét kell 

megadni. 

 A dolgozat terjedelme 3-4 gépelt oldal, Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság. 

 Az idézetek, forrásanyag pontos megjelölése az informatika órákon tanultak alapján. 

 Ábrákat, fényképeket külön melléklet tartalmazza. 

 A felhasznált irodalomjegyzék, forrásanyag pontos megjelölése a dolgozat végén. 

 A tankönyvek ismeretanyaga felhasználható. 

 Minden dolgozatnak tartalmaznia kell egyéni kutató munkát! 

 A bevezető rész tartalmazza a témaválasztás indoklását! 

 A befejező részben néhány mondatban fejtse ki a tanuló a dolgozatírás közbe szerzett 

tapasztalatait, érzéseit!  

A bemutató (ppt) formai és tartalmi követelményei: 

 10 diából áll (első dia: cím, név) 



 

144 

 

 Elsődleges a képi szemléltetés 

 Kevés szöveg, megfelelő betűméret 

 A tanuló a diák bemutatása során a beadott írott szöveg alapján, saját szavaival ismerteti 

munkáját. 

 Az előadásra szánt idő max.: 5 perc 

Az írásbeli dolgozat és a ppt beadási határideje május első hete. Dolgozatot nyomtatott és 

elektronikus úton is el kell küldeni, a ppt. elektronikusan adható be, a megadott e-mail címre. 

A kiselőadások bemutatására május 3. hetében kerül sor a tantestület (és szülők?) előtt. 

Értékelés szempontjai:  

 Tartalmi és formai követelmények betartása 

 Határidőre történő beadás 

 A tananyagban szereplő és saját kutató munka aránya 

 Az előadás módja, stílusa 

 A beadott írásos dokumentumra és az előadásra is külön érdemjegyet kap a tanuló, mely 

az év végi osztályzatba beszámít. 

8. osztály év vége:Írásbeli vizsga magyar nyelv-és irodalom, matematika és idegen nyelv 

tantárgyakból, a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően. 

Szóbeli vizsga: Projekt formában történik, a kerettantervnek megfelelően, a 2 éves ciklus 

végén.  

Idegen nyelv tantárgyból a helyi tantervben rögzített kimeneti követelményeknek megfelelően, 

tételsor alapján. 

Természetismeret tantárgyakból (kémia, fizika, földrajz, biológia) szabadon választható téma. 

Kapcsolódhat a 7-8.osztály helyi tantervében szereplő tananyag részhez, de nem feltétel! Lehet 

egy a tantervben nem szereplő, de a tanulót foglalkozató téma kifejtése is. A választott témát a 

tanuló saját kutató munkával dolgozza fel, melyről írásos dokumentációt és egy bemutatót (ppt) 

készít. 

Az írásbeli dolgozat tartalmi és formai követelményei: 

 A borítót minden tanuló elektronikus úton megkapja, mely az iskola logójával ellátott, 

egységes.  

 A borítón a kijelölt helyen a tanulónak a dolgozat címét, valamint saját nevét kell 

megadni. 

 A dolgozat terjedelme 5-6 gépelt oldal, Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság. 

 Az idézetek, forrásanyag pontos megjelölése az informatika órákon tanultak alapján. 

 Ábrákat, fényképeket külön melléklet tartalmazza. 

 A felhasznált irodalomjegyzék, forrásanyag pontos megjelölése a dolgozat végén. 

 A tankönyvek ismeretanyaga felhasználható. 

 Minden dolgozatnak tartalmaznia kell egyéni kutató munkát! 

 A bevezető rész tartalmazza a témaválasztás indoklását! 

 A befejező részben néhány mondatban fejtse ki a tanuló a dolgozatírás közbe szerzett 

tapasztalatait, érzéseit!  

A bemutató (ppt) formai és tartalmi követelményei: 

 10 diából áll (első dia: cím, név) 

 Elsődleges a képi szemléltetés 



 

145 

 

 Kevés szöveg, megfelelő betűméret 

 A tanuló a diák bemutatása során a beadott írott szöveg alapján, saját szavaival ismerteti 

munkáját. 

 Az előadásra szánt idő max.: 5 perc 

Az írásbeli dolgozat és a ppt beadási határideje május első hete. Dolgozatot nyomtatott és 

elektronikus úton is el kell küldeni, a ppt. elektronikusan adható be, a megadott e-mail címre. 

A kiselőadások bemutatására május 3. hetében kerül sor a tantestület ( és szülők?) előtt. 

 

Értékelés szempontjai:  

 Tartalmi és formai követelmények betartása 

 Határidőre történő beadás 

 A téma egyedisége 

 A tananyagban szereplő és saját kutató munka aránya 

 Az előadás módja, stílusa 

 A beadott írásos dokumentumra és az előadásra is külön érdemjegyet kap a tanuló, mely 

az év végi osztályzatba beszámít. 

 

Vizsgamentesség:  

Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák alól mentességet kap az a tanuló, aki 

- az adott tantárgyból országos 1-10. helyezést ért el 

- az adott tantárgyból megyei 1-3. helyezést ért el 

az adott idegen nyelvből nyelvvizsgával rendelkezik 

 

 

 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

- Az első évfolyamba lépés: 

 

- a törvényben meghatározott életkor, óvodai szakvélemény óvodai DIFER mérés 

eredményei (vagy szakértői vélemény az iskolaérettségi vizsgálatról), kötelezettségvállalás. 

Ezek alapján az igazgató dönt a tanuló felvételéről és osztályba sorolásáról. 

 

- A második évfolyamba lépés automatikusan történik. Ez alól kivétel, ha szakvéleménnyel 

az első osztályt előkészítő évnek minősítik. 

 

- A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

- a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette, 

bizonyítvánnyal igazolja, hogy az előző évfolyamot eredményesen elvégezte (másik 

iskolából történő átiratkozáskor). 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. A 

követelmények teljesítését a nevelők az évközi érdemjegyek alapján bírálják el.   

 

   A 2-8. tanév végén a kötelező tantárgyakból legalább elégséges osztályzatot kell megszerezni 

a továbbhaladáshoz. Ha a tanuló bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor 
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javítóvizsgát tehet a következő tanévet megelőző augusztus hónapban.    A magasabb 

évfolyamba lépéshez, az év végi osztályzat megállapításhoz a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tenni, ha 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozások alól, 

- engedélyt kapott a követelmények előírtnál rövidebb idő alatti teljesítésére, 

- 250 óránál többet mulasztott az adott tanévben, és évközben kapott jegyei alapján 

nem osztályozható, mert nincs kellő számú érdemjegy. 

- magántanuló volt. 

 

XV.3. Ellenőrzés, mérés, értékelés a gimnáziumban 
Az intézményben folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső 

szabályzataiban (elsősorban a Pedagógiai Programban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban és a Házirendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja.  

Az intézmény belső ellenőrzési rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve az évente – az 

iskolai munkaterv részeként – összeállított belső ellenőrzési terv határozza meg. 

A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzákapcsolódó méréseket) végezheti: 

a) pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-

vezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pedagógusok 

(elsősorban tehetséggondozás, AJKP, hátrányos helyzetű tanulók), valamint külső 

szakértők jogosultak; 

b) tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók, szakértők. 

 

 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

A pedagógusok oktató-nevelő munkáján belül:  

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 a tanítási órák ellenőrzésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az intézmény speciális 

területeire: tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása 

 Az oktató-nevelő munka színvonalára; ezen belül különösen fontos ellenőrzési területek: 

- a nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája,a tanítási óra felépítése, 

szerkezete,az órán alkalmazott módszerek 

- a diákok ellenőrzése, értékelése 

- a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása az 

órán 

- az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása 

 a szülőkkel való kapcsolattartás 

 a digitális napló folyamatos ellenőrzése, 

 az SZMSZ-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 
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 az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítése, osztályfőnöki munka 

szervezése. 

 a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezése, az ezeken való részvétel 

 a gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 a diákok továbbtanulásának segítésére, irányítására, tájékoztatás adása 

 a pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációja 

 

XV.3.1. Értékelés 

Az intézményünkben folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt 

adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy az oktató-nevelő munka és annak 

eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 

célkitűzéseknek. 

Az oktató-nevelő munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a tantestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 

ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére. 

 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka értékelése a következő területekre terjed ki: 

- az intézmény oktató, nevelő munkájának értékelésére; 

- a pedagógusok munkájának értékelésére; 

- a tanulói közösségek tevékenységének, fejlődésének értékelésére; 

- a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására. 

 

 Az intézmény oktató-nevelő munkáját az iskola igazgatója minden tanév végén, valamint az 

igazgatói megbízatás lejártakor – a diákok, a szülők és a nevelők véleményének 

figyelembevételével – átfogóan értékeli. 

 

Az oktató-nevelő munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: 

- Az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, 

tanulócsoportok, pedagógusok és más dolgozók létszáma, beiskolázási adatok). 

- A pedagógiai munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés 

legfontosabb mutatói, tárgyi feltételek: épületek, helyiségek, berendezések, 

tantárgyi szakmai anyagok). 

- A tanítási – tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlag eredmények, a fel-

zárkóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, 

versenyeredmények, a továbbtanulási mutatók alakulása) 

- A személyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység 

eredményessége (a DÖK és az osztályközösségek fejlődése, szabadidős 

tevékenységek, magatartási rendellenességek, gyermek- és ifjúságvédelem, 

veszélyeztetett tanulók). 

- A pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program- és tanterv-

fejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanítási órán kívüli nevelési 

feladatok vállalása). 

- Az iskola és a társadalom kapcsolata (külső kapcsolat, részvétel a helyi közéletben, 

az iskola megjelenése a helyi médiában, az iskola és a testület hírneve). 

A pedagógusok munkájának értékelése az alábbi szempontok szerint történik: 
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a) óralátogatás alapján: 

- az óra célja és tartalma 

- az óra felépítése és szervezése 

- alkalmazott módszerek 

- a tanulók munkája és magatartása 

- a tanár munkája és egyénisége 

- az óra eredményessége 

b) a tanulók órán kívüli foglalkoztatása, szabadidős tevékenységek szervezése, 

tehetséges tanulók fejlesztése, felzárkóztatás, kapcsolattartás a szülőkkel 

c) folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai közösség 

tevékenységében, oktatási segédanyagok kidolgozása, továbbképzéseken, 

pályázatokon való részvétel, szakmai felkészültség 

d) munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások 

e) az iskola képviselete 

f) tanulásirányítás 

g) a tanórán kívüli nevelő munka, közösségformálás 

h) a tanár szakmai, pedagógiai kapcsolata a tantestület tagjaival 

i) személyes példamutatás, munkafegyelem 

j) a vezetői feladatot ellátók (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők) 

értékelése: 

Milyen szinten látják el az egyes feladatokat: tervezés, szervezés, a végrehajtás 

irányítása, ellenőrzés, értékelés; mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, 

az emberi kapcsolatok javításáért? 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök 

minden tanév végén értékelik. 

A tanulói közösségek tevékenységének, fejlődésének szempontjai: 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok 

aránya, új tanulók, távozók) 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlagok, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

bukások, a tehetséges tanulók eredményei) 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok elvárásai, 

gyermek- és ifjúságvédelmi munka) 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók) 

- A közösségi tevékenységek (önkormányzás szintje, közös programok és 

rendezvények, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel) 

- A szülői házzal kapcsolat (szülők nevelési elvei, szülői értekezletek tapasztalatai, a 

szülők kapcsolata az iskolával) 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai 

feladatokat (milyen változások történtek, milyen új gondok jelentkeztek, milyen 

beavatkozás szükségesé) 

-  

A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk, viselkedésük jellemzőit, tanulmányi 

előmenetelüket, az osztályfőnökök és a szaktanárok folyamatosan írásban, szóban 
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és a tájékoztató füzeten (ellenőrző) keresztül a helyi minősítési rendszer alapján 

értékelik. 

A hátrányos helyzetű tanulók értékelése az előzőeken túl: tanévente 2 alkalommal 

kompetenciamérés,negyedévente esetmegbeszélés 

(mentor,osztályfőnök,szaktanárok),új fejlesztési irányok kijelölése 

 

A magatartás és a szorgalom értékelésének szempontjai: 

 

Magatartás: 

Példás:  Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész. Kulturált beszédű. Az iskolai 

házirendet maradéktalanul betartja. Tiszteletben tartja mások véleményét. 

Megnyilatkozásai meggondoltak, kulturáltak. A tanítási órákon fegyelmezett. Az órán 

kívüli foglalkozásokon az iskolához kapcsolódó minden tevékenységben, az iskola 

által szervezett programokon az alapvető erkölcsi normák szerint viselkedik. Társaival 

szemben tapintatos. Becsületes; kötelességét maradéktalanul teljesíti. 

Jó:  A tanítási órákon általában fegyelmezett. Kulturált beszédű, fegyelmi szabályok ellen 

szándékosan nem vét. Munkájában a lelkiismeretességre, pontosságra törekszik. 

Időnként figyelmeztetni kell a viselkedési szabályok betartására. Felnőttekkel, 

társaival szemben udvarias. 

Változó: A házirend szabályait gyakran megszegi. Órán figyelmetlen, beszédével gyakran 

zavarja társait. Indulatait nehezen tudja féken tartani, önfegyelme nem alakult ki. 

Társaival szemben időnként durva. Osztályfőnöki figyelmeztetésben illetve 

megrovásban részesült. 

Rossz:  Felnőttekkel, társaival szemben tiszteletlen. Fegyelmezetlen magatartásával 

szándékosan zavarja a munkát. Társaival szemben durva. Az iskolai élettel kapcsolatos 

alapvető szokásokat nem tartja be. Erkölcsi normák betartására képtelen. 

Osztályfőnöki megrovása és igazgatói figyelmeztetése, megrovása van. Tanítási órán 

kívüli magatartása is sok kívánnivalót hagy maga után. Beszéde durva, kulturálatlan. 

Jogba ütköző cselekedetet is hajthatott végre. 

 

Szorgalom: 

Példás:  Szóbeli és írásbeli feladatait elvégzi. Tanítási órán közreműködő, figyelme aktív. 

Felszerelése, környezete rendezett. Kapott vagy vállalt feladatát maradéktalanul 

teljesíti. A munkában céltudatos, rendszeres. Tetszetős külalakkal dolgozik. Munkája 

mögött erőfeszítés van. Feladatmegoldásban önálló. 

Jó:  Munkájában nem önálló és kitartó, de törekszik az igényességre. Felszerelése, házi 

feladata időnként hiányos. A figyelme passzív. Munkaerkölcse jó színvonalú, 

erőfeszítés nélkül dolgozik. A kötelességtudatra időnként figyelmeztetni kell. 

Változó: Teljesítménye erősen hullámzó, házi feladata, felszerelése gyakran hiányzik. Írásbeli 

és szóbeli munkája felületes, a külalakra kevés gondot fordít. A munkában nem 

céltudatos. Irányítással dolgozik Önfegyelme, önismerete hiányos. 

Hanyag:  Házi feladata, felszerelése erősen hiányos. Füzetvezetése gondatlan, rendetlen. 

Képességeit nem használja ki, órán alig dolgozik. Igénytelen a munkában és 

környezetében. Valamely tárgyból önhibájából megbukott. Önfegyelemmel, 

önismerettel nem rendelkezik. Erőfeszítésre nem képes, hogy a tantárgyi 

követelményeknek megfeleljen. 
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A magatartás és szorgalom értékelésének formái: 

Az osztályfőnök vezetésével az osztály közössége javaslatot tesz az egyes tanulók magatartási 

és szorgalmi jegyére, ezt az osztálynapló megfelelő rovatába ceruzával kell beírni. A kollégák 

ezután véleményezhetik, észrevételt tehetnek. A minősítés végleges formában az osztályozó 

konferencián kerül a naplóba. 

 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése: 

A diákok a hagyományoknak megfelelően írásban és szóban adnak számot tudásukról, melyet 

a megfelelő érdemjeggyel értékel a tanár (az egyes tantárgyak értékelési szempontjai a helyi 

tanterv megfelelő részében találhatók). 

A mérés-értékelés alapelvei: 

A számonkérés követelményei és formái: 

 Gimnáziumunkban törekszünk a számonkérés sokszínűségére, figyelembe vesszük a tanulók 

életkori sajátosságait. 

Az értékelés formái  

Az elektronikus napló „Értékelés” menüpontja tartalmazza: 

 írásbeli témazáró dolgozat (200%) 

 írásbeli röpdolgozat (100%) 

 írásbeli felelet (100%) 

 szóbeli felelet (100%) 

 házi feladat (50%) 

 gyakorlati feladat (100%) 

 órai munka (100%-50%) 

 gyűjtőmunka, órai munka (50%) 

 projektmunka (előzetesen egyeztetett elvárásokkal elkészítve 100%) 

 témahét jutalomjegye (100%) 

 kiselőadás (előre egyeztetett elvárások esetén 100%) 

 fakultációs jegy/vizsgajegy  (félévi és év végi érdemjegyek harmada) 

 jutalomjegy (versenyzés, szereplés stb.) (100%) 

 

1. A tanuló órai tevékenységét folyamatos megfigyeljük, és óra végén értékeljük 

(szövegesen és érdemjeggyel, mely fejlesztő, motiváló erejű, nem büntető jellegű) 

2.  Csoportos ellenőrzés a kooperatív szervezésű tanórák esetén történik (differenciált 

képességfejlesztés), a csoportok munkájának értékelésekor az egyéni felelősség és az 

önértékelés hangsúlyozása  

3.  Diagnosztikus mérések tanév elején és tanév végén, amelyek az alapkompetenciák 

fejlesztését hivatottak mérni, összehasonlítható a két mérés, érdemjegyet nem adunk. 

4. Felmérések (év végén és félévkor szummatív mérés), érdemjegyet adunk 200 %-os 

erejű. Tanév elején az azonos szakosok megegyeznek, milyen tananyagegység végén 

íratnak témazáró dolgozatot, évente hányat 

5.  Témazáró dolgozatok, tesztek  200 %-os erejűek 

6. A naplóban 100 %-os erejű a  kisebb témákat lezáró írásbeli számonkérés érdemjegye, 

a könyvnélküliek számonkérése, egy-egy tanóra anyagát felölelő szóbeli felelet 

7.  A naplóban 50 %-os   a tanórai aktivitás, gyűjtőmunka, szorgalmi feladat érdemjegye. 

8. A belső vizsgák érdemjegye a tanév osztályzatainak 30 %-át jelentik  
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9.  Tanórán kívüli tevékenység értékelése (kutatómunka, gyűjtések, irányított 

megfigyelések stb.) szorgalmi jegy adható, csak motiváló céllal 

10. Témahét, projekt értékelése szöveges formában, a témahét értékelésének alapja a tanuló 

aktivitása, viszonyulása a témához, a közös munkához 

 

Az osztályzás szabályai 

 Vizsga, év végi mérés: 

 1-24 % - elégtelen 

 25-39 % - elégséges  

 40-59 % - közepes  

 60-79 % - jó  

 80- 100 % - jeles 

 

 Dolgozat, témazáró dolgozat, felelet, stb.: 

 0-39 % - elégtelen  

 40-54 % - elégséges  

 55-69 % - közepes  

 70-84 % - jó  

 85- 100 % - jeles 

A témakör nehézsége alapján a munkaközösség döntése szerint a szaktanár módosíthat 

a százalékhatárokon. 

Alapelveink 

 A bemeneti mérés azt segít feltárni, hogy milyen kompetencia területén kell kiemelt fejlesztő 

tevékenységet végezni, a feladatlapnak csak 30 %-a lehet tananyagra koncentráló. 

A tanuló teljesítményének értékelésekor mindenkor támaszkodunk az önértékelésre és a 

társértékelésre. Az önértékelő képesség kialakításával, a tanulói aktivitással fejleszteni kívánjuk 

a tanulók önálló tanulásra való képességét és igényét.  

A társértékelés segítségével fejleszteni kívánjuk az együttműködési kompetenciákat.  

A tanuló teljesítményét az egyes tantárgyakban a NAT követelményének alapján kell értékelni. 

A továbbhaladás feltétele a NAT minimális teljesítményének elérése.  

Az érdemjegyek fejlesztő erejűek legyenek. 

Az évközi érdemjegyek, a félévi és a tanév végi osztályzatok a következők: 

 jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1).  

Azt a tanulót, aki kiemelkedő eredményt ér el, a tanév végén a szaktanár dicséretben 

részesítheti. Ebben az esetben a tanuló tantárgyi osztályzata jeles. A tanuló tantárgyi 

értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, 

továbbhaladásáról az osztályban nevelő-oktató munkát végző pedagógusok javaslata alapján a 

nevelőtestület dönt. A félévi és tanév végi osztályzatokat, valamint a tanuló továbbhaladását 

osztályozó értekezleten kell megállapítani. Az osztályozó értekezleten a referáló osztályfőnök 

tájékoztatja a nevelőtestület tagjait a tanuló fejlődéséről, tantárgyi jegyeiről és felveti a kétes, 

vagy eldöntendő értékelési elemeket. 

 A tanuló tanulmányi eredményéről a szülőt folyamatosan tájékoztatni, félévi osztályzatairól, 

pedig értesíteni kell. A tanév végi osztályzatokról és a tanuló továbbhaladásáról bizonyítványt 

kell kiadni. A tanév során adott osztályzatokat havi rendszerességgel kell a naplóban rögzíteni, 

minimálisan annyi osztályzatnak kell lennie egy félévben, amennyi a tantárgy heti óraszáma, 

de legalább 3 érdemjegynek lennie kell, változatos értékelésből származóan. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

témazáró dolgozatainak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő 

átváltását, a százalékos megfeleltetést a tantárgyi tantervekben rögzítik a pedagógusok. 

A számonkérés követelményei: 

 Csak a tanítási órán, pedagógus irányításával feldolgozásra került tananyagból, és/vagy az azt 

kiegészítő feladattípusból lehet számon kérni. 

 A számonkérés semmilyen formája sem lehet fegyelmező eszköz. 

  Az SNI-s, BTMN-es tanulók szakvéleményét figyelembe kell vennie a többségi 

pedagógusnak is, a javasolt fejlesztési módszereket alkalmaznia kell.  

 Az önálló írásbeli felelésre kevésbé képes tanulónak szóbeli feleletre kell lehetőséget 

biztosítani. 

 A szóbeli kifejezésben gyenge tanulónak lehetőséget kell biztosítani, hogy írásban (tesztek, 

feleletválasztós feladatok) adhasson számot ismereteiről.  

 A pedagógus az év első tanóráján köteles az általa alkalmazott számonkérési formákat, azok 

gyakoriságát, az értékelés szempontjait, a javítás lehetőségeit ismertetni a diákokkal és a 

szülőkkel. 

 A témazáró dolgozatok száma és várható ideje nyilvános információ, melyet a pedagógus 

köteles nyilvánosságra hozni.  

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása során 

gimnáziumunkban kiemelt szerepet kap az egyéni ismeretszerzés képességének fejlesztése, 

gyűjtőmunka, ppt. készítése, kiselőadás tervezése,különböző projektmunkák.  

 

 

 

A házi feladatok meghatározásának elvei: 

 A házi feladatok a kompetenciafejlesztést szolgálják.  

Kiemelt (fejlesztendő) kompetenciaterületek, melyek nem tantárgyspecifikusak: 

 anyanyelvi kommunikáció: szövegértés, írásbeli és szóbeli szövegalkotás, íráskészség, 

helyesírás 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetencia: logikus gondolkodás 

 természettudományi kompetencia: teremtésvédelem, környezettudatosságra nevelés 

 digitális kompetencia: IKT eszközök használata (okos telefon, laptop stb.) 

 hatékony, önálló tanulás (tanulás tanítása) 

 szociális és állampolgári kompetenciák (családi életre nevelés, felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire) 

 vállalkozói kompetencia (gazdasági nevelés) 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 énkép, önismeret 

 hon- és népismeret 

 testi és lelki egészség 

  A házi feladatot minőségi és mennyiségi differenciálással adjuk, a tanulók egyéni 

képességeinek figyelembe vételével, így biztosítva az egyenlő délutáni leterhelést. 
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 A házi feladat erősítse meg a tanítási órákon tanultakat 

 Az írásbeli és szóbeli feladatok adjanak alkalmat tanulóinknak az önálló gyakorlásra 

 A házi feladat elsősorban az egyéni készségek, kompetenciák fejlesztését segítse elő.  

 A házi feladatok elvégzéséhez a pedagógus segítséget nyújt (értelmezés, tanulási 

módszer, tanulástechnika).  

 Az önálló ismeretszerzéshez biztosítani kell a különböző információhordozók adta 

lehetőségeket. 

 Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai  

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk.  

Az érdemjegyek kritériumai: 

JELES 

 A tantervben meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja. 

 Ez nem feltétlenül jelent teljes és tökéletesen hibátlan teljesítményt.  

 Kisebb hibákat megengedhetők, illetve a félreérthető fogalmazás miatt tévesnek tűnő 

állítások esetében korrigáltatjuk a hibát – ez nem von le a felelet értékéből 

JÓ 

 Kevés és kis súlyú hiba esetén adható, illetve egy közepes súlyú hiba esetén akkor, ha a 

felelő rávezethető a tévedésére  

KÖZEPES 

 Ha a teljesítés pontatlan, az ismeretekben sok a bizonytalanság és a hiány, s a hibák 

korrigálása többé-kevésbé rendszeres tanári segítséget igényel  

ELÉGSÉGES 

 Az ismeretekben és a készségekben súlyos hibák, hiányok tapasztalhatók, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel bír a tanuló 

ELÉGTELEN 

 Ha a diák a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel sem rendelkezik annak 

ellenére,hogy a pedagógus bizonyítottan mindenlehetőséget megadott és minden 

feltételt biztosított a minimum követelmények elsajátítására.  

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 5-12. évfolyamon minden tantárgyból legalább az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

3. Ha a tanuló a 5-12. tanév végén egy vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” osztályzatot, 

a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 
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4. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 magántanuló volt; 

 ha a tanuló egy tantárgyból az órák 30 %-ánál többet hiányzott, nem osztályozható. Az 

érintett tanév sikeres befejezéséhez ebből a tárgyból osztályozó vizsgát kell tennie. 

A tanulónak tanulmányai során időről időre rendszeresen számot kell adnia tudásáról év végén: 

 

A vizsgák rendje: Részletesen szabályozva az intézmény Vizsgaszabályzatában 

(minden képzésben résztvevőre vonatkozik) 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgák 
(javító, pótló, osztályozó, különbözeti vizsga) 

 

         TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI PROJEKTMUNKA IDŐTARTAM GYAK 

1. IRODALOM  X  MAX.15 PERC  

2. MAGYAR 
NYELV 

X   60 PERC  

3. TÖRTÉNELEM  X  MAX.15 PERC  

4. MATEMATIKA X   60 PERC  

5. ANGOL NYELV 
(előrehozott 
érettségi esetén) 

X  
(12.ÉVF.60 
PERC) 

(X) 
(11.ÉVF. 
(15PERC) 

   

6. NÉMET NYELV 
7. (előrehozott 

érettségi esetén) 

X  
(12.ÉVF.60 
PERC) 

(X) 
(11.ÉVF. 
(15PERC 

   

8. BIOLÓGIA X   45 PERC  

9. KÉMIA X   45 PERC  

10. FIZIKA X   45 PERC  

11. KÉMIA X   45 PERC  

12. FÖLDRAJZ X   45 PERC  

13. RAJZ   X   

       12.  HITTAN  X  MAX. 15 PERC  

13. ÉNEK-ZENE  X  MAX.15 PERC  

14. TECHNIKA   X   

15. TESTNEVELÉS     X 

16. RENDÉSZETI 
ISMERETEK 

X     

17. TERMÉSZETIS-
MERET 

X     
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18. TÁRSADALOMI
SMERET 

 X    

19. FILOZÓFIA  X    

20. MÉDIAISMERET   X   

21. MŰVÉSZETEK   X   

22. INFORMATIKA    45 perc x 

 

 

Ha a tanuló szakvéleménnyel és határozattal rendelkezik bármely tantárgyra vagy tantárgyrészre 

vonatkozóan, mentesítésre jogosult a szakvélemény függvényében. 

 

 

Felnőttképzés esti tagozat tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsgák) 

9-12. évfolyam 

 

Tantárgyak 
9. évf. 

(1. félév vége) 

10. évf. 

(2. félév vége) 

11. évf. 

(3. félév vége) 

12. évf. 

(4. félév vége) 

Magyar nyelv és 

irodalom 
írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

I. Idegen nyelv írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

II. Idegen nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Történelem írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Állampolgári ismeretek - - - szóbeli 

Fizika írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Kémia írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Biológia – egészségtan  írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Földrajz írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli - - 

Művészetek (Vizuális 

kultúra) 
 - - 

szóbeli szóbeli 

Digitális kultúra írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli írásbeli/szóbeli 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
- - 

- szóbeli 

Osztályközösség-építés - - - - 

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65. §  (6) “A középiskolában, olyan tantárgyból, amely 

követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló 

érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden 
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évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének 

legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a 

szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.” 

 

Az osztályozóvizsgák értékelése: 

 

0%-24% - elégtelen 

25%-39% - elégséges 

40%-59% - közepes 

60%-79% - jó 

80%-100% - jeles 

Előzetesen megszerzett tudás beszámítása: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. § 

4. „előzetesen megszerzett tudás beszámítása: a képzésre jelentkező - dokumentummal igazolt 

- tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására 

irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni” 

A tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolások: 

- Bizonyítvány négy-öt évfolyamos gimnáziumoknak (A.Tü. 933/új r. sz.) 

- Érettségi bizonyítvány (A. Tü. 500. r. sz.) 
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III. Belső vizsgák 

 

A  vizsga célja, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket rendszerezzék, összegzését, 

szintetizálását gyakorolják. Fejlesszék írásbeli, szóbeli beszámolási képességeiket, 

felkészüljenek az érettségi vizsga teljesítésére. Az érettségi vizsgához hasonló körülmények 

között adjanak számot arról, milyen mértékben sajátították el a helyi tantervben a továbbhaladás 

feltételeként meghatározott kompetenciákat. 
 

Gimnázium: 

osz-

tály 

tantárgy szó-

beli 

írásbeli összes 

vizsga 

7-8. 

évfolyam 

alatt 

teljesíthet

ő 

9-10. 

évfolyam 

alatt 

teljesíthető 

megjegy-

zés 

6. 1. angol 

nyelv 

nem kompe-

tencia-

mérés 

3 tantárgy    

 2. magyar 

nyelv 

nem igen     

 3. 

matematika 

nem igen     

7. 1. irodalom igen nem 2 tantárgy   10 tétel, 

memori- 

terek 

 2. angol 

nyelv 

nem igen     

8. 1. 

történelem 

igen nem 5 tantárgy természet-

tudomány 

projekt 

ECDL 

modulok 

 10 tétel 

 2. 

matematika 

nem igen     

 3. angol 

nyelv 

igen kompe.- 

tencia-

mérés 

 junior 

nyelvvizsg

a 

  

 4. magyar 

nyelv 

nem igen     

 5. irodalom igen nem    10 tétel, 

memo-

riterek 

9. 1. 

informati-

ka 

    ECDL vizsgák  

10. 1. angol 

vagy német 

nyelvből  

középfokú 

nyelvvizs-

ga 

nem  igen kiváltható 

nyelvvizsgá

-val, illetve 

érettségi 

előtt 

szükséges 

 természet-

tudomány 

projekt 

ECDL 

modulok, 

előrehozott  
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osztályozó 

vizsgával 

érettségi 

vizsga  

angol és német 

nyelv, 

informatika 

 2.Magyar 

nyelv  

nem igen    szövegért

és 

 Irodalom igen nem    10 tétel és 

a 

tehetség-

gondozó 

osztályok

ban 

memori-

terek 

 3. 

matemati-

ka 

nem igen    utolsó 

hetekben 

tanév végi 

felmérő 

dolgozat 

tanítási 

óra 

keretében 

 4. 

történelem 

igen igen    10 tétel, 

tehetség-

gondozó 

osztályok

ban 

fogalmak 

is 

11.        előreho-

zott 

informati

-ka, 

idegen  

nyelv 

érettségi, 

nyelvvizs-

ga 

12. ÉRETT-

SÉGI 

VIZSGÁK 

NYELV-

VIZSGÁK 
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12. osztály: érettségi vizsga:  

Középszintű: írásbeli: 

magyar 

történelem 

idegen nyelv 

matematika 

szóbeli: 

magyar 

történelem 

idegen nyelv (választott) 

- 

 

 

választható: - kémia                        

- biológia             

- idegen nyelv 

-fizika 

-földrajz 

-belügyi rendészeti ism. 

 

Emeltszintű: magyar 

történelem 

idegen nyelv 

matematika 

magyar 

történelem 

idegen nyelv (választott) 

 

választható: földrajz 

kémia 

biológia 

fizika 

idegen nyelv 

földrajz 

kémia 

biológia 

fizika 

idegen nyelv 

Az érettségi vizsgák kivételével a többi vizsga évében a vizsga tantárgyakból az év végi jegy 

tartalmazza az egész éves munka értékelését (70 %) és a vizsga érdemjegyét (30 %). Ha akár 

az egész éves munka értékelése, akár a vizsgajegy elégtelen, a továbbhaladás feltétele a 

sikeres pótvizsga, melynek időpontjáról a tantestület véleménye alapján az iskolavezetés dönt. 

IV. Vizsgák szabályozása az intézményben 

Osztályozó vizsga szabályozása: 

 

A félévi és  tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie 

teljesítményének értékelése céljából, ha  

 felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól a 

sajátos helyzete miatt, 

 magántanulói jogviszonyban áll az intézménnyel,  az Intézmény igazgatója felmentette 

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól  

 a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét, mivel a szaktanár nem tudta 

a félévi vagy év végi osztályzatát megállapítani a következők miatt: 

o 250 óránál több igazolt és igazolatlan hiányzása van 

o hiányzásának mennyisége egy tantárgyból meghaladja a tantárgy éves 

óraszámának 30%-át 
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 engedélyt kapott hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni idegen nyelv   tantárgyból, amelynek a    

tanítása az intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be.  

 

 

Az osztályozó vizsga időpontjait az osztályfőnök szervezi meg, és erről írásban értesíti a 

tanulót illetve kiskorú tanuló esetében a szülőt. 

Másik intézményből való átvétel esetén a tanulónak három hónapon belül osztályozó vizsgát 

kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyekből az intézmény pedagógiai programjában 

meghatározott követelmények teljesítéséről érdemjeggyel nem rendelkezik. Ettől rendkívüli 

esetben lehet csak eltérni, és ehhez külön kérvényt kell benyújtania az intézmény vezetőjéhez 

írásban. 

 

Előrehozott érettségi: 

 

Az a tanuló, aki a tanév folyamán sikeres előrehozott érettségi vizsgát tesz, a vizsgát követő 

tanévben abból a tantárgyból, amelyből érettségi eredménnyel rendelkezik, felmentést kap a 

tantárgy kötelező tanórai látogatása alól. A tanuló kötelező óraszámát a letett érettségi 

tantárgy addigi kötelező óraszámával csökkentjük.  Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk heti 3 

órában tudásának szintfenntartására idegen nyelvből. 

 

Javítóvizsga 

 A javítóvizsga tanév végén utólagosan letehető vizsga azokból a tantárgyakból, 

amelyekből a tanuló tudását elégtelennel minősítették, vagy az osztályozó vizsgán a tudását 

részére felróható szabálytalanság vagy ok miatt nem tudták minősíteni.  

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha 

 

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt 

nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. 

 

A javítóvizsgára a  tanév végén részletes felkészülési anyagot kapnak a tanulók.  

A javítóvizsga követelményeinek teljesítési módjáról a munkaközösség határoz. Teljesíthető 

írásbeli,szóbeli vagy írásbeli és szóbeli vizsgával. 

A gimnáziumra vonatkozó, munkaközösségek által jóváhagyott javítóvizsga módja: 

Nyelvi munkaközösség: a vizsgán az írásbeli 60%, a szóbeli 40%. Ha a tanuló elérte az 

elégséges szintet az írásbelin, akkor nyilatkozhat,hogy szeretne- e szóbelizni. 

Matematika és természettudományi  munkaközösség: írásbeli vizsga 60 perc (az írásbelin 

azokból a feladatokból válogatunk,amit a nyári szünetre kiadtunk gyaakorolni), ha a tanuló 

ezen nem éri el a 25%-ot, akkor lehetősége van szóban javítani. 

Társadalomtudományi munkaközösség: A rtanuló szóbeli vizsgán adhat számot tudásáról. 
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Tételt húz, a felkészülési idő alatt jegyzeteket készíthet, ezt használhatja a vizsgán. Ha nem 

éri el a minimum követelményt, lehetősége van egy alkalommal póttételt húzni. 

 

Különbözeti vizsga 

 

  

Az iskola helyi tantervének biztosítania kell az iskolaváltást, a tanuló átvételét, szükség esetén 

különbözeti vizsgával vagy évfolyamismétléssel. A különbözeti vizsga célja annak 

megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges 

ismeretekkel. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

 

A tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, ha  

 tanulócsoportot kíván változtatni az aktuális tanév szeptember 30-ig és az igazgató a 

változtatás feltételeként a különbözeti vizsgát letételét  szabja  

 intézményünkbe való átvételét kérelmezi és az igazgató az átvétel feltételeként a 

különbözeti vizsgát letételét  szabja  

 

Részletes szabályozás az intézmény Vizsgaszabályzatában 

 

A felnőttoktatásban is pedagógiai alapelveinknek és céljainknak megfelelően az értékelés és 

minősítés rendszere is a segítő, alkotó légkört erősíti. Ezért törekszik arra, hogy az értékelés 

minden formája: 

 személyre szólóan a felnőtt tanulók életkori sajátosságait és élethelyzetét figyelembe 

vevő 

 tárgyszerű,  

 ösztönző hatású, a motiváltságot erősítő, 

 nyilvános, folyamatos és kiszámítható, 

 az önállóságot, az önfejlesztő aktivitást erősítse.  

 

Mivel intenzív 2 éves képzésről van szó, ezért a tanulók a tanévvégi osztályzatokat osztályozó 

vizsgák alkalmával s 

 

 

Dicséret, jutalmazás: 

Pedagógiai munkánk során fontos szerep jut a dicséret, jutalmazás és az elmarasztalás 

különböző formáinak. A minősítés fokozatait és okait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Fokozat Mód Ok 

Szaktanári, 

osztályfőnöki dicséret 

szóban Képességnek megfelelő, egyenletes 

szaktárgyi teljesítmény, megbízások 

pontos teljesítése. 

Szaktanári, írásban  Tartós, kiemelkedő szaktárgyi 
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osztályfőnöki dicséret (ellenőrző, osztálynapló) teljesítmény, eredményes szereplés 

(osztályfőnöki dicséret: iskolai 

versenyen 1-3. helyezés, megyei 

verseny 7-12. helyezés, országos 

verseny 13-20. helyezés, a további 

résztvevőknek szaktanári dicséret) a 

helyi és a megyei tanulmányi és egyéb 

versenyeken; kisebb közösségi 

feladatok lelkiismeretes tejesítése, 

társainak segítése. 

Igazgatói dicséret írásban 

 

javasol: igazgató 

osztályfőnök 

szaktanár 

Kiemelkedő eredmény a megyei és 

ezzel egyenértékű szaktárgyi és egyéb 

versenyen (városi versenyen 1-3., 

megyei versenyen 1-6., országos 

verseny 6-12. helyezésig). Fontos, 

kiemelkedő feladat színvonalas 

teljesítése, jelentős erkölcsi súlyú 

cselekedetek 

Nevelőtestületi dicséret szóban 

írásban 

javasol: igazgató 

             osztályfőnök 

             szaktanár 

Kiemelkedően jó eredmény az 

országos és ezzel egyenértékű 

szaktárgyi és más versenyeken 

(országos versenyen 1-5. helyezés).  

Kiemelkedő erkölcsi tartalmú 

cselekedet.  

Kiemelkedő tanulmányi teljesítmény 

és példás magatartás.  

Könyvjutalom 

 

javasol:             szaktanár 

             tantestület 

(Odaítélésének feltételei e fejezet 

végén találhatók.) 

A bírálóbizottság a kialakult 

szokásnak megfelelően értékel. 
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Elmarasztalás, büntetés: 

 

Fokozat Mód Ok 

Szaktanári, 

osztályfőnöki 

figyelmeztetés (egyszer 

adható) 

szóban Tanulói kötelezettségek csekély mértékű 

elhanyagolása az adott és vállalt 

megbízások nem megfelelő teljesítése. 

Szaktanári, 

osztályfőnöki 

figyelmeztetés (egyszer 

adható) 

írásban 

(ellenőrző, osztálynapló) 

Tanulmányi kötelezettségek súlyosabb 

mértékű elhanyagolása, megbízások 

teljesítésének többszöri elmulasztása, 

tanórán és azon kívül ismétlődő 

vétségek. A házirend előírásainak 

súlyosabb megsértése, 

figyelmetlenségből származó, rongálás. 

Ismétlődő, indokolatlan tanórai késés. 

Osztályfőnöki intés (két 

szaktanári 

figyelmeztetés) 

írásban 

javasol: szaktanár 

             osztályfőnök 

Házirend ismételt, megsértése. 

Igazolatlan hiányzás. Tiszteletlen 

magatartás az intézmény tanáraival, 

dolgozóival szemben, osztályfőnök, 

szaktanár félrevezetése. 

Osztályfőnöki megrovás 

(egyszer adható) 

írásban 

javasol: szaktanár 

osztályfőnök 

Az előbbieknek ismételt elkövetése. 

Igazgatói intés                                                                              szóban/írásban 

javasol: szaktanár 

osztályfőnök                                                                                                                                                               

Az említett vétségek súlyosabb és 

rendszeres ismétlődése, együttműködés 

hiánya. 

Igazgatói megrovás írásban 

javasol: szaktanár 

osztályfőnök                                                                                                                               

Kirívó, ismételt fegyelemsértés, nagy 

erkölcsi súlyú vétségek; antiszociális 

magatartás. 

Nevelőtestületi 

megrovás 

szóban/írásban Mások tettleges bántalmazása, velük 

szemben megnyilvánuló kényszer és 

fenyegetés; garázda magatartás, 

igazgatói megrováson túli, vagy újabb 

fegyelemsértés. 

 

Köznevelési Törvény értelmében súlyos és vétkes kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás alapján 

fegyelmi büntetés szabható ki. 

Fegyelmi büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások 

csökkentése, illetve megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába. Ez 

utóbbi a 76 § (3) bekezdésében meghatározott korlátozással alkalmazható. 

A fegyelmi büntetés kiszabására csak fegyelmi eljárásban kerülhet sor a 76 § (6), (7), (8), (9), (10), 

(11) bekezdésében foglaltak szerint. Fegyelmi büntetést csak írásbeli határozatban lehet kiszabni. 

Amennyiben a tanuló magatartásával jogellenesen kárt okoz a 77 § rendelkezésével összhangban 

a Ptk. vonatkozó szabályai szerint köteles helytállnia. 

Pedagógiai munkánk során törekednünk kell a jutalmazások és büntetések fokozatos 
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alkalmazására, azonban szükség esetén el lehet térni ettől az elvtől. 

 

Intézményi kitüntetési rendszer: 

Diákok a Pro Scola Bercsényi Alapítvány a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1 %-

ának közcélú felhasználásából a kuratórium döntése alapján (novembertől júniusig) havi 

ösztöndíjban részesülnek, illetve egyszeri jutalmat kaphatnak év végén. 

 

 

A nevelőtestület meglátása szerint fontos feladat az általános iskolában és a gimnáziumban is az 

alábbi két téma kiemelt kezelése: 

 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismeretek 

Jogi meghatározottság 

A fogyasztóvédelemről szóló irányadó jogszabályok rendelkeznek a fogyasztók oktatásáról. 

Vonatkozó hatályos jogunk írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi 

jogszabályok megismerése céljából. Eszerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, 

amelyet az oktatásban részt vevő intézmények, az e feladatra törvényben kijelölt államigazgatási 

szervek és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek.  

Kiemelt fejlesztési feladat a Nat-ben a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra 

kialakítása is nevelési-oktatási feladatként szerepel. 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és tudatos, kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó, a 

közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák 

fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási, a 

gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése, az ún. cselekvési kompetenciák 

fejlesztése.  

Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a 

döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám 

szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság 

szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék és a 

saját életükre vonatkozóan alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Környezettudatos fogyasztás: egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő 

fogyasztás és a fogyasztásmentesség között. 

Kritikus fogyasztói magatartás: a fogyasztói jogok érvényesítése. 
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A fogyasztónak joga van: 

 az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez, 

 a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz, 

 a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között, 

 a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez, 

 a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez, 

 az egészséges és elviselhető környezetben való élethez. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja 

jogait, és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

 Az egyes tantárgyak  tanórai foglalkozásai: 

Vizuális kultúra:  

 A közvetlen és rögzített kommunikáció.  

 A tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése.  

 A reklámplakátok szerepe. 

 A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása. 

Földrajz:  

 A fogyasztói kultúra fejlődése.  

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás. 

 Gyűjtőmunka nyomtatott információhordozókból hazánk gazdasági és település-földrajzi 

sajátosságairól.  

 Az életmód és a fogyasztási szokások alakulása. 

 Vásárlási, fogyasztási szokásaink. 

 A család gazdálkodása. 
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Informatika:  

 Az internet egyes kommunikációs szolgáltatásainak használata. 

 Vásárlás az interneten.  

 Informatikai biztonság, az információ hitelessége, a szerzői jog fogalmának megismerése. 

Magyar nyelv és irodalom:  

 A különböző irodalmi művek, filmek elemzésének egyik szempontja. 

Történelem:  

 Az ipari és hírközlési forradalmak jelentőségének megértése. 

További színterek: 

 Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények stb.). 

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 

cégekkel). 

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 

A fogyasztóvédelem módszertani elemei 

A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 

információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján 

eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit. 

Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és 

értékeken keresztül maguk alkalmazzák: 

 Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól 

 Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel 

 Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel 

 Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 

készítése) 

 Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

2.18.  A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes 

konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek 

Kriminológiai aspektusok 

Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek 

oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges 

bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és 

hatékony kezelése. 

Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő hatását, 

segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában megnyilvánulnak. A 
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tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más jellegűek, megnyilvánulásúak, más 

oki konstellációt tükröznek. 

Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a kortárscsoportban 

az egyenrangú kapcsolatok kialakítása és megtartása jelentenek problémát, konfliktusforrást. 

Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep, nemi szerep, 

identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a gyermeket, az iskola 

pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő terén más kis csoport 

hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel szemben állnak és más 

viselkedési normákat közvetítenek, deviáns értékeket próbálnak megvalósítani. Ez többé-

kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az iskolában. 

A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális 

gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók esetében. 

A bűnmegelőzés tartalmi elemei 

Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő 

értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési problémák 

csökkentésére fektetni a hangsúlyt. 

A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok: 

 A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál 

 A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés az 

együttműködő segélyező szervezetek felé 

 Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok 

használatának negatív hatásairól, következményeiről 

 A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek 

biztosítása 

 Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében 

 Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti 

életvezetés elősegítése 

 Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak 

 Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása 

 A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése 
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A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei 

 Mentálhigiénia, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni 

előadások segítő szakemberek közreműködésével 

 Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel, 

szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági szervekkel 

(rendőrség, ügyészség, bíróság) 

 Személyiségfejlesztés 

 Közösségfejlesztés 

 Drámapedagógiai eszközök 
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XV.4. Vezetői ellenőrzés a tagintézményekben 
 

 

 

1. Cél:  

Az iskola vezetése e szabályzat elkészítésével meghatározza, hogy az intézmény működésével 

kapcsolatban az intézmény dolgozói közül kik, milyen szempontok szerint, milyen módszerrel és 

milyen gyakorisággal ellenőrizhetnek. Leírja a vezetői ellenőrzés eljárásrendjét, az ellenőrzési terv 

tartalmát, valamint az ellenőrzés során szerzett információk felhasználásának módját. 

Az ellenőrzések kapcsolódnak az intézmény önértékelési tervéhez ,annak feladataihoz. A 

vezetőség együtt dolgozik az intézményi önértékelési csoporttal. 

 

2. Érvényességi terület  

E szabályzat a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola,Óvoda 

nevelő-oktató munkájára, illetve az ezzel összefüggő működési feladatokra érvényes 

 

3. Felelősségi körök  

Vezetőség:az ellenőrzési terv elkészítése, a teljes ellenőrzés irányítása,ellenőrzése 

Tagintézmény-vezetők: 

Felelősségi körük kiterjed a az ellenőrzés teljes működésének, így e szabályzatban leírtak 

megvalósításának koordinálására, irányítására.  

Belső ellenőrzési csoport: 

A pedagógusok szakmai ellenőrzése 

Igazgató  

A vezetői ellenőrzés eljárásrendjének betartására, az ellenőrzés során szerzett információk 

szabályzat szerinti felhasználására, intézkedések meghozatalára. 

 

5. Eljárás  

E szabályzatot a vezetőség  és az önértékelési csoport  készíti el és a minőségirányítási programmal 

együtt, vizsgálja felül.  

Az intézményi ellenőrzés területeit, ellenőrzést végzők körét, módszereit, gyakoriságát a 

minőségirányítási csoport határozza meg, majd e szabályzatban rögzíti. 

 

Ellenőrzés területei  Ellenőrzés 

tartalma 

Ellenőrzést 

végezhetik  

Ellenőrzés  

módszerei  

Ellenőrzés 

gyakorisága  

Törvényességi  Jogi 

szabályozások: 

SZMSZ, 

Házirend,  

belső szabályzatok  

Iskolavezetés  önellenőrzés  Évente  

Munkáltatói 

dokumentumok:  

Munkaköri 

leírások, személyi 

anyagok  

 

int.vez. 

Gazdasági  

vezető 

 

Dokumentum  

ellenőrzés 

 

Évente 
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PP munkatervi  

lebontásai  

 

Munk vezetők 

 

Dokumentum  

ellenőrzés 

 

Évente 

 Munkarend, 

munkafegyelem 

iskolavezetés  

 

megfigyelés,  

pontos  

érkezés,  

órakezdés,  

órabefejezés 

Látogatások 

alkalmával, 

illetve heti egy 

ellenőrzés 

alkalmával 

 Tanügyi 

dokumentumok:  

Tanulói 

nyilvántartás, 

statisztika, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok, 

baleseti 

nyilvántartások, 

tantárgyfelosztás, 

órarend, vizsgák 

dokumentumai, 

elsősök beíratása 

táblázat, 

gyermekbaleseti 

nyilvántartás, 

irattár 

tag.int.vez.,és h. 

gazdasági 

 vezető 

Dokumentum  

ellenőrzése 

 

Évente 

 Osztálynaplók, 

szakköri naplók, 

napközis naplók 

stb. 

tagint.vez. és 

helyettes, munk.  

vezetők 

Dokumentum 

ellenőrzése 

 

félévente 

Gazdasági, pénzügyi 

ellenőrzés  

Költségvetés 

 betartása  

 

intézményvez. 

 

Pénzügyi 

dokumentum

ok 

ellenőrzése 

Negyedévente 

Mérleg leltár  

 

intézményvez. 

 

Pénzügyi 

dokumentu 

mok 

ellenőrzése 

 

évente 

 

Ellenőrzés 

területei 

Ellenőrzés 

tartalma 

Ellenőrzést 

végezhetik 

Ellenőrzés  

módszerei 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

 Kötött 

felhasználású 

normatívák 

felhasználása  

 

int.vez. 

 

Pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

Negyedévente  

 

 Bérek, változó 

bérek, 

megbízások  

 

int.vez. 

 

Szakmai és 

pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

Negyedévente  

 



 

171 

 Pályázatokhoz 

kapcsolódó 

pénzeszközök  

 

int.vez. 

 

Szakmai és 

pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

Negyedévente  

 

 Fejlesztésekhez 

kapcsolódó 

pénzeszközök  

 

int.vez. 

 

Szakmai és 

pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

Negyedévente  

 

 Étkeztetés 

nyilvántartása  

 

tagint.vez. 

 

Szakmai és 

pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

évente  

 

 Taneszközhöz 

kapcsolódó 

nyilvántartás 

(taneszköz leltár  

 

tagint.vez Szakmai és 

pénzügyi 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

kétévente  

Szakmai 

ellenőrzés  

 

Pedagógiai, 

program 

célkitűzései  

 

int.vezetősége 

 

önellenőrzés  

 

4 évente  

 

 Intézményi 

önértékelés 

elvárásai 

 

Vezetőség, 

önértékelési 

csoportt 

 

Önellenőrzés  

 

évente  
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Ellenőrzés 

területei 

Ellenőrzés 

tartalma 

Ellenőrzést 

végezhetik 

Ellenőrzés  

módszerei 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

 Pedagógus 

ellenőrzés a 

megadott 

kompetenciák 

mentén 

 

tagint.vez. és h., 

munk. vezetők 

BECS tagok 

 

Óralátogatás, 

dokumentumok 

ellenőrzése  

 

Az önértékelési 

tervvel 

összhangban 

Óralátogatás, az 

első évfolyamos 

és  új 

pedagógusok 

esetébenfélévente, 

legelőször  az első 

hónap után 

 Környezetvédelmi 

program  

 

tagint.vez.és h.., 

munk. vez  

 

Dokumentumok 

ellenőrzése  

 

évente  

 

 Egészségnevelési 

program  

 

tagint.vez.és h.., 

munk. vez  

 

Dokumentumok 

ellenőrzése  

 

évente  

 

 Ifjúságvédelmi 

tevékenység  

 

tagint.vez.és h 

 

Dokumentumok 

ellenőrzése  

 

évente, illetve az 

IPR programnak 

megfelelően  

 

 Diák 

önkormányzati 

tevékenység  

 

tagint.vez.és h Dokumentumok 

ellenőrzése  

 

évente  
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Vezetői ellenőrzés eljárása:  

o Az előző évi értékelés és ellenőrzés tapasztalatai, az éves munkaterv alapján, valamint a fenti 

táblázat figyelembe vételével az intézményvezető egy évre szóló ellenőrzési tervet készít, majd 

ismerteti az intézmény dolgozóival minden tanév indításakor.  

o Az ellenőrzési terv alapján minden ellenőrzésben érintett terv szerint végzi az éves ellenőrzést, 

és az ellenőrzés elvégzése után két héttel (határidőt nem tűrő hiba esetén azonnal) leadja a 

feljegyzés az ellenőrzésről dokumentumot az intézmény igazgatójának.  

o Az igazgató- az azonnali intézkedést kivéve – negyedévenként összegzi az ellenőrzések 

tapasztalatait, ismerteti a tagintézmény-vezetőkkel, megbeszélés után a tagintézmény-vezetők az 

intézmény érintett dolgozóival, majd a megbeszéltek szerint intézkedéseket hoznak, illetve a 

felelősök, és a kontrollellenőrzések felelőseinek megjelölésével gondoskodnak a hibák 

kijavításáról. Erről az intézmény vezetőjének tartoznak beszámolással. 

o Az intézményvezető félévkor és tanév végén záró összegzést készít, melyet ismertet az 

intézmény dolgozóival.  

 

Az ellenőrzés során szerzett információk, dokumentumok, belső információk, azok nyilvánosságra 

hozataláról az igazgató dönt.  

Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat a vezetés felhasználja az éves összegző értékelése, a 

munkatársak teljesítmény értékelése során, az intézményi szabályozó dokumentumok, munkatervek 

készítése, valamint az intézmény önértékelése során.  

 

 Hatályba lépés  

A nevelőtestület elfogadásával és határozatlan időre érvényes.  

 

Kapcsolódó dokumentumok  

 Önértékelési dokumentumok 

 Ellenőrzési terv  

 Feljegyzés ellenőrzésről  

 Óra, foglalkozás látogatási jegyzőkönyv 

 Dokumentumelemzés értékelő lapja 
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 Ellenőrzési terv  

……../……. Tanév 

 

Ellenőrzés 

tartalma  

 

Ellenőrzést 

végzi  

 

Ellenőrzés 

célja  

 

Ellenőrzés 

szempontjai  

 

Ellenőrzés 

módja  

 

Ellenőrzött 

személy  

 

Határidő  

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Készítette: …………………….dátum: ……………Jóváhagyta: …………………Dátum: ……..…  

 

 

…………………………….       …………………………… 

       igazgató aláírása         min. vez. aláírása
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Feljegyzés ellenőrzésről  
Feljegyzés ellenőrzésről  

Ellenőrzés tartalma: ………………………………………………………….  

Feljegyzés száma: ………………..  

Ellenőrzött személy: ……………………………. 

 

 

 

Ellenőrzés 

szempontjai  

 

Ellenőrzés 

eredménye, 

megfelelés a célnak  

 

Intézkedési javaslatok  

 

Intézkedésért felelős 

személy  

 

    

    

    

    

    

 

 

Ellenőrzést végző: …………………. Aláírás: ……………………….. 

 

Jóváhagyó : ………………………… Aláírás: ……………………….. 

 

……………………………….    ………………………………. 

   Igazgató aláírása       min. vez. aláírása 
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Óra, foglalkozás látogatási jegyzőkönyv  -az önértékelési útmutatóban megadottak szerint 

 

 

Diákok értékelése az óráról 
 

Kedves Tanuló! 

 

Kérlek, hogy az alábbi kérdésekre válaszolj a megfelelő szám bekarikázásával! 

 

1. Megéretted-e mai óra anyagát? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Mennyire illeszkedik ez a korábban tanultakhoz? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Tudod-e, mi az otthoni feladatod a következő órára? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Mennyire tudod a következő órára önállóan megtanulni a tananyagot? 

 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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XVI. Egészségnevelési program 
 
Az egészségnevelési program keretein belül igyekszünk elsajátíttatni minden tanulóval az 

elsősegélynyújtás elemeit. Ezt a védőnők segítségével (előadás, tanulócsoportok felkészítése 

elsősegélynyújtó versenyre), illetve a TÁMOP 3.1.4. pályázatunk segítségével oldjuk meg. 

Olyan elsősegélynyújtó tanfolyamokat szervezünk,melyek végén vizsgát is tehetnek tanulóink. 

 

XVI.1. Az intézmény egészségnevelési és egészségfejlesztési programja 

elkészítésének alapjai az általános iskolában 
 

1.1. Alapelvek 

 

Illeszkedjen a nemzeti egészségpolitikai stratégiához. 

 

1.2.Az iskola egészségnevelési programját meghatározó alapelvek és törvények 

 

A mindenkori aktuális, hatályos törvények.   

 

1.3.Helyzetelemzés 
 

Az iskola pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el az egészségnevelés, az 

egészségfejlesztés és az egészséges életmódra nevelés. (családi életre nevelés, 

elsősegélynyújtás stb.) 

Iskolánk 2001. októberétől a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Országos Szervezetének 

bázisiskolája. 

Tanulóinkat az egészségvédelemre, elsősegélynyújtásra és a katasztrófavédelmi feladatokra is 

felkészítjük. Tanulóink és nevelőink, technikai dolgozóink nagy része Vöröskeresztes tag és 

szívesen vállalnak ez irányú feladatokat. 

 

A pedagógusok közül többen végeztek különböző tanfolyamokat az egészségneveléssel 

kapcsolatban. Gyógy-testnevelés, mentálhigiénés és drogprevenciós képzéseken vettek részt. 

Az egészségnevelés témájában évente sok vetélkedőt szervezünk a tanulóknak. Ilyenek a 

fogászati és testápolási vetélkedő, egészséges életmód vetélkedő; egészséges táplálkozás, 

drogprevenciós vetélkedő; Életmód vetélkedő, Vöröskeresztes vetélkedő; Elsősegélynyújtó 

verseny, csecsemőgondozási verseny, stb. „Egészséges Életmód Nap”.  

 

 

Az egészségnevelési folyamatokban évek óta segítik munkánkat: 

 

Iskolánk védőnője 

ÁNTSZ szakemberei (helyi és megyei) 

Vöröskereszt (Országos és helyi szervezete) 

Egészségügyi dolgozók, védőnők, iskolaorvos 

Rendőrség 

Polgárőrség 
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Katasztrófavédelem 

 Cukorbetegekért Egyesület 

 

A segítőink előadásokat tartanak (videó-filmmel szemléltetve), rendkívüli osztályfőnöki órákat 

az egészségnevelés témaköreiben (pl. serdülőkori felvilágosítás; testi higiénia; AIDS; 

terhesség- fogamzásgátlás; stb.) 

Munkájukat nagy szakmai hozzáértéssel és lelkiismeretesen végzik.   

Reméljük, hogy ez a pozitív munkakapcsolat folytatódik a továbbiakban is. 

A testnevelés és a sport területén fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek felismerjék a sport 

egészségügyi, prevenciós értékeit, és a rendszeres mozgás életmódjuk részévé váljon. E célokat 

a testnevelési órákon, illetve a tömegsport órákon, valamint az Iskolai Sport Kör csoportjaiban 

valósítjuk meg. 

A kötelező 5 testnevelés órát a délelőtti tanórák,illetve délutáni edzések és,tömegsport 

foglalkozások keretei között valósítjuk meg,de lehetőségük van tanulóinknak néptánc 

foglalkozásokra is. 

A tömegsport foglalkozásokon, sportkörökön házi versenyeket rendezünk, illetve 

bekapcsolódunk a városi, megyei, országos versenyekbe is (labdarúgás, úszás, kosárlabda, 

atlétika, stb.) 

A személyi feltételek megfelelőek. 

A tárgyi feltételek azonban elég mostohák, főleg a tornaterem, szertár állapota. Omlik a fal, 

vizes az épület, egészségtelen az egész tornaterem. A szertárban a szerek sajnos tönkremennek 

a vizesedés hatására. Kértük az Egri Főegyházmegye segítségét a probléma megoldásához! A 

szülőket is szeretnénk még jobban bevonni az egészségnevelési munkánkba. 

(Pl.: Véradás megszervezése szülői értekezleteken; sport; stb.) Bár vannak pozitív példáink is, 

hogy szívesen jönnek a szülők, sőt az egész család az iskolai közös programokra, 

kirándulásokra (Gyermeknap – sportversenyek, szülők – tanulók – nevelők vetélkedése stb.) 

 

 

1.4.Testi és lelki egészség 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében, minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segíti azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészségi állapotát javítják.  

 

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 

az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is 

nevel. Felkészítjük a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani. Fejlesztjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó 

és segítőkész magatartást.  
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Megismertetjük a környezet, elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, 

egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait.   Támogatást 

nyújtunk a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások 

(pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.    

 

Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 

felkészítésre. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki.  

 

Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Ebben a pedagógusok életvitelének, mint mintának is jelentős szerepe van. 

 

 

1.5.  Intézményi egészségnevelés 

 

1.5.1. Egészségügyi prevenció Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát,  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat,  

 ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit,  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, sajátítsák el, mikor 

és hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és  

 jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén, 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit,  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 
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 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével,  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe,  

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, így a helyi tantervben szereplő, az alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

 Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex újraélesztés. 

 Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 

szénmonoxid- mérgezés. 

 Fizika: égési sérülések, forrázás. 

 Testnevelés: magasból esés. 

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

 szakkörök,  

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutató a tanulóknak az Országos 

Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók 

Országos Egyesületének bevonásával,  

 évente egyszer egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó egészséghét/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára. 
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Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás 

 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot, azon 

belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. 

Kiemelt feladatként kezeljük – a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében – a 

szervezett testmozgást, tekintettel az intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy 

mozgásigényére. 

 

Biztosítjuk: 

•  a tanulók mindennapi testedzését, 

•  a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

•  az iskolai sportkör működését, 

•  a könnyített- és a gyógy-testnevelést a rászorulóknak.  

 

A tanulókat testnevelés óráról – szakorvosi vélemény alapján – csak az iskolaorvos mentheti 

fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni.  

 

Az 1-4. évfolyamon a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő 

testmozgást tartunk – az időjárási viszonyoktól függően – a szabadban. 

 

Az egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként, naponta kétszer tizenöt perces 

foglalkozás keretében tartják a tanítók minden olyan napon, amikor nincs órarendi testnevelés. 

 

 

A napközi foglalkozások között is biztosítjuk a tanuló életkorához igazodó játékos testmozgást 

lehetőség szerint a szabadban.  

Időtartama – a törvény alapján – legalább napi 45 perc. 

 

Év eleji, és év végi felmérés. 

 

 

 

Könnyített testnevelés és gyógy-testnevelés 

 

A tanulók egy részét – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos – könnyített – vagy gyógy-

testnevelési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az 

órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat – állapotától függően – 

nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a megfelelő gyakorlatok végzését. 

 

 

Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat gyógy-testnevelési foglalkozásokra 

utalja. A gyógy-testnevelés órákat gyógy-testnevelő tanár vezeti, 16 fős csoportonként heti 3 

tanórában.  
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Az érintett tanulók számára a gyógytestnevelés speciális gyakorlatainak elvégzése kötelező. 

A gyógy-testnevelési ellátás és a gyógy-úszás kötelező egészségvédő alapellátás a 

rászorulóknak, ezért időpontját az órarend rögzíti. 

 

 

Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 

 

Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés programja. A program 

részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a konkrét feladatokat.  

 

Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás szintjén: 

 

 testi – lelki harmónia összefüggéseit, 

 az egészséges életmód, stressz – mentes életvezetés jellemzőit, 

 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét, 

 az egészségre ártalmas hatásokat, 

 a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 

 Konfliktuskezelés 

 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos, védőnő, valamint az ÁNTSZ szakemberei, Vöröskereszt, 

egészségügyi dolgozók az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tartanak.  

Az iskolaorvos és a védőnő fogadja és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben egyéni 

problémáikkal kapcsolatban is.  

 

Különösen fontos, hogy a tanulók az életkoruknak megfelelő módon tájékozódhassanak 

az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, 

alkoholfogyasztás, gyógyszer és energiaital-fogyasztás veszélyei, stb.), és a szenvedélybeteg 

állapotról, annak alattomos kialakulásáról . 

 

 

 

1.5.2. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek 

 

Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás 

 

A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás abból az elképzelésből indul ki, hogy az emberi 

viselkedés racionálisan szervezett. Több és helyes tudás helyes döntésekhez, az életvezetés 

helyes kialakításához vezet. Amennyiben azt feltételezzük, hogy a tudás az elsődleges 

meghatározó tényező, akkor indokolt azt is feltételeznünk, hogy a több tudás megfelelően fogja 

szervezni a viselkedést. A számos országban útjára indított egészségnevelési kampányok, 

amelyek a dohányzás veszélyeire, a helyes táplálkozási szokásokra és a mozgásban gazdag 

életmódra hívták fel a lakosság figyelmét, ól tükrözik ezt az álláspontot.  
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Hasonló törekvések érvényesülnek az egészségnevelési tananyagok hagyományos 

megfogalmazásaiban is, amelyek egyfelől az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire 

hívták fel a figyelmet – általában elrettentő tartalmú üzenetek révén - , illetőleg megoldásként 

kínálták a helyesnek vélt egészségmagatartást. Ezzel a felfogással kapcsolatban azonban 

számos aggály fogalmazható meg.  

 

 

Csak példaként említjük, hogy noha valamennyi dohánytermék dobozán nagybetűvel olvasható 

hogy „a dohányzás súlyosan károsítja az egészséget”, ennek ellenére Magyarországon a 

népesség 40%-a dohányzik, továbbá az Európai Unióba belépő új államok között – ellentétben 

az eddigi tendenciákkal – a dohányzó nők aránya folyamatosan növekszik. Ez a tapasztalat is 

arra enged következtetni, hogy az ismeret – bár nélkülözhetetlen – önmagában nem elegendő a 

viselkedés befolyásolására; bizonyos magatartásformák esetében a háttérben meghúzódó 

motivációk lényegesen erőteljesebbek és elemibbek annál, semhogy pusztán az ismeretek 

átadása, kiigazítása révén, ellenükben érdemi változást tudnánk elérni. 

A hagyományos egészségnevelési elképzelés a nagyobb hatékonyság érdekében gyakran fordul 

az elrettentő információ átadásának, bemutatásának eszközéhez. 

Ennek a megközelítésnek egy másik jellegzetessége az egyoldalú közlési forma: az ismeret 

átadása a hallgatóság aktív és személyes bevonása nélkül történik. 

Ebbe a csoportba tartoznak a gyakran csak alkalmi jelleggel megszervezett iskolai felvilágosító 

előadások, a különböző brosúrák. 

 

 

Rizikócsoportos megközelítés 

 

Ez a megközelítés a korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal, illetve sajátos 

háttérváltozókkal jellemezhető csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent (pl. 

túlsúlyos személyek, magas vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei, stb.). 

 

A rizikó csoportokra irányuló egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a 

betegségmegelőzés, a prevenció gondolatához.  

 

Amennyiben megfelelő technika segítségével meg tudjuk állapítani, hogy kik a 

veszélyeztetettek valamely krónikus, nem fertőző betegség, avagy esetlegesen a szociális 

helyzetük szempontjából (pl. rendszeres és korai szűrés eredményeképpen vagy a családi 

anamnézis ismeretében), akkor az ilyen sajátosságokkal rendelkező gyerekek számára ki lehet 

munkálni valamilyen betegségmegelőző programot, pl. Sajátos étrendet, mozgásprogramot.  

 

 

Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy az adott élethelyzetű emberek hasonló sorsúakkal 

kerülnek a beavatkozás homokterébe. Ezeknek a – többnyire – a konkrét veszélyhez kapcsolódó 

életmód változtató programoknak az elfogadását és követését elősegíti a társas környezet, 

amelyben a programok zajlanak. Ilyen programokat indítanak pl. a súlyproblémával küszködők, 
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a magas vérnyomásban szenvedők, a cukorbetegek számára, illetőleg olyan gyerekeknek, 

akiknek a szülei között például alkoholbetegek vannak.  

 

A rizikó csoportos megközelítést jól példázza az egészségügyi szűrés és a prevenciós 

tevékenység összekapcsolása. Ezek a beavatkozások a legjobb hatásfokkal gyakran az 

alapellátás keretében valósíthatók meg. Ezekben az esetekben másodlagos prevencióról van 

szó, hiszen a kiindulópont (a célpopuláció azonosítása) a megbetegedés korai jegyeinek 

azonosításán múlik, tehát nem az egészség fenntartása a cél, hanem a betegség vagy a 

hajlamosító tényezők korai észlelése (diagnózis), majd az ehhez kapcsolódó célzott 

beavatkozás. 

 

 

A másodlagos prevenció körébe tartozik az iskolás gyermekek életkorhoz kötött kötelező 

szűrővizsgálatainak rendszere, a túlsúllyal vagy mozgásszervi problémával küzdő gyermekek 

számára szervezett speciális táplálkozási tanácsadás és/vagy differenciált testi nevelés. 

 

 

Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó  

   beavatkozások 

 

A kizárólagos, illetve esetleges ismeretbővítő módszer hiányosságait, korlátozott 

hatékonyságát felismerve jöttek létre azok a modellek, amelyek az érzelmi nevelést tekintik 

megfelelő eszköznek. Lényegük abban a felismerésben rejlik, hogy az egészségkárosító 

magatartásformák hátterében a személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei 

húzódnak meg. Ezért az egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek 

fejlesztését kell célul tűzniük.  

 

Az érzelmi nevelés jegyében születő és működő egészségfejlesztési programok az 

egészségfejlesztésben, mentálhigiénében képzett pedagógusok hiányában külső szakértők 

bevonásával törekednek arra, hogy szocializációs lehetőséget biztosítsanak a résztvevőknek, 

társas-kommunikációs készségeik fejlesztésére. 

 

Ilyenek például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoport-foglalkozások, amelyek 

a csoportvezetésben képzett szakembert kívánnak. Az önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy 

a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a dohányzásnak vagy a droghasználatnak. 

Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy a résztvevőket nem csak arra készítse fel, hogy 

nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, hanem arra is, hogy például igent tudjanak 

mondani az egészségre, és megvédje őket a divatos, de veszélyes, külsőségekben megnyilvánul 

kóros fogyókúráktól, eltúlzott és ezért veszélyes testépítéstől. 
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Kortárshatások az egészségfejlesztésben 

 

Az egészségfejlesztési programok között viszonylag új keltűek azok a megközelítsek, amelyek 

a kortársak befolyásának szerepére helyezik a hangsúlyt. Jól tudjuk, hogy a korai 

életszakaszokban jelentkező, aggodalomra okot adó, egészséget veszélyeztető 

magatartásformák az esetek jelentékeny százalékában a kortárscsoport nyomására, hatására 

jelennek meg.  

 

Az első cigaretta elszívása, az első részegség (az első pohár alkoholt a legtöbb magyar gyerek 

otthon issza meg, szülei társaságában!), az első illegális droghasználat: mindegyik a társas 

tevékenység részeként történik meg, gyakran az „ifjúsági kultúra” - vagy inkább szubkultúra 

szerves elemeként.  

 

A serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél (szülőnél, tanárnál) lényegesen hitelesebb a kortárs, 

aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással is van. Ezek a felismerések 

tükröződnek azokban a programokban, amelyek a kortárshatásokra építenek, és kiképzett 

kortárssegítők közvetítésével igyekeznek az egészségfejlesztés üzenetét a fiatalokhoz eljuttatni, 

és arra próbálják megtanítani a fiatalokat, hogy képessé váljanak nemet mondani kiváltképpen 

az ún. kényes témák területén sikeresek ezek a programok, ilyenek pl. a szexuális kultúra 

fejlesztése, az AIDS prevenció, a dohányzás-, alkoholfogyasztás-, kábítószer használat 

megelőzése, stb. Ezek a programok elsősorban a középiskolás-korú fiatalok körében kedveltek 

és hatékonyak. 

 

 Mindazonáltal már az általános iskola felsőbb évfolyamain is rendkívül hatásos a korban 

hozzájuk nagyon közel álló kortársoktató tevékenysége. 

A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy osztálytársaiknak, de modell-szereplőként is 

képviselhetik pl. a dohányzást ellenző kortárs norma-kialakítását, illetve fennmaradását is. 

Hatásukat direkt és indirekt módon egyaránt kifejthetik. 

 

 

Színtér programok (egészséges iskolák, óvodák stb.) 

 

A színtér programok az Ottawai Chartában megfogalmazottak nyomán jöttek létre. Az a 

felismerés tükröződik bennük, hogy az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén 

felelőssége, nem pusztán az egyéni készségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős szerepet 

játszanak társas, társadalmi, ökológiai tényezők is. A színtér ebben az értelmezésben egy olyan 

„hely”, ahol az egyén otthon van, ahol  probléma is „otthon van”, és ahova, az előzőekből 

adódóan, a beavatkozást is el kell juttatni.  

 

Tehát a színtér programok, eltérően a rizikó csoportos megközelítéstől, a természetes 

„élőhelyen” találják meg célcsoportjukat, az egyének természetes, organikus társas 

kapcsolataiba ágyazottan fejtik ki hatásukat. Ilyen színtér programnak tekinthető az egészséges 

iskolák, az egészséges óvodák, az egészséges kórházak, az egészséges munkahelyek, az 

egészséges városok mozgalma. Magyarországon valamennyi színtér programnak megvannak a 
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kezdeményei, az alábbiakban azonban a téma jellegéből adódóan az egészséges iskolák 

célkitűzéseit és működési sajátosságait tekintjük át.  

 

Az Egészségesebb Iskolák Európai Hálózatának gondolata egy 1990-ben, Strasbourgban tartott 

tudományos tanácskozáson született meg. Ekkor – és azóta is – három nemzetközi szervezet 

(Európai Közösség, Európa Tanács és a WHO Európai Irodája) vállalt szerepet ennek 

elindításában, részleges finanszírozásában és szakmai irányításában.  

 

A megközelítés az iskola szerepének az előzőekben bemutatott kitüntetett szocializációs 

szerepén alapul. Az iskolának – mint az intézményes szocializáció kiemelkedő fontosságú 

színterének – fontos szerepet kell játszania a felnövekvő generációk egészségmagatartásának 

formálásában.  

 

A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az ÉLETRE készülnek, hanem az iskola is – a maga 

szövevényes személyközi és intézményi viszonyulási formáival – maga az ÉLET. A 

személyközi és intézményes kapcsolatok gazdagsága teszi az iskolát valódi, életteli 

szocializációs színtérré. Idesorolható minden olyan kezdeményezés, ami az intézmény 

egészének a működését befolyásolja.  

Akár oly módon, hogy az indulás pillanatától kezdve a szervezet egészét kívánja befolyásolni, 

akár úgy, hogy valamilyen részterületen (pl.: táplálkozás, dohányzás, alkoholfogyasztás, 

kábítószer használat) kezdeményez változásokat, de ez esetben is azzal a mögöttes szándékkal, 

hogy a hatás, a változás ne csak a konkrét területen legyen érezhető, hanem terjedjen túl 

önmagán. 

 

 

 

Közösségi alapú, komplex egészségfejlesztő programok 

 

A közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok egy további lépésnek tekinthetők, 

melynek révén közelebb kerülhetünk az Ottawai Chartában foglaltak megvalósításához. A 

közösségi alapú programok ugyanis nemcsak az élőhely azonosságát és életmód formáló 

szerepét veszik tekintetbe, hanem a tágabb értelmű politikai és társadalmi meghatározókat, 

realitásokat is.  

 

Ezek a megközelítések döntő mértékben a helyben megfogalmazódó igényekre reflektálnak, 

tehát alulról építkeznek, az egészségfejlesztési társadalompolitikai szükségletek helyi szinten 

fogalmazódnak meg, az ott élők, dolgozók határozzák meg a beavatkozások szükséges irányát, 

és nagymértékben támaszkodnak a helyi erőforrásokra. 

 

Ezek a programok nemcsak a diákokkal és nemcsak az iskolával foglalkoznak, hanem többféle 

célcsoporttal és „támadásponttal”: pl. a helyi tömegkommunikáció (kábeltévé, helyi újság) 

segítségével a felnőttekhez is eljuttatnak információkat; a háziorvosokon keresztül például 

elősegítik a dohányzás-leszoktató programokban történő részvételt.  
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A szabadidős színtéren pedig, pl. kortárssegítőkkel vagy éjszakai sportrendezvényekkel 

igyekeznek olyan fiatalokra is hatást gyakorolni, akik valamely oknál fogva kimaradtak az 

iskolából. Lényeges, hogy ezeket a különböző akciókat egymással összehangolják, ugyanis 

csak ebben az esetben beszélhetünk komplex egészségfejlesztésről. 

 

 

1.5.3.  Egészségfejlesztő iskola 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen.  

 

 

Az egészségfejlesztő iskola ismérvei: 

 Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 

szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges 

környezet legyen; 

 Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi közösség 

szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges 

étkezésnek, testedzésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas 

támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri 

az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, 

valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését; együttműködik a helyi 

közösség vezetőivel, hogy utóbbiak megértésék: a közösség hogyan járulhat hozzá – 

vagy éppen hogyan hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

 

 

1.5.4.  Az  iskolai  egészségfejlesztés  módszerei 

 

Miért jó az iskolának, ha kimunkált stratégiai elképzelése van az egészségfejlesztésről, az 

egészségnevelésről valamint a prevencióról? 

 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg:   

 

- genetikai tényezők 

- környezeti tényezők 

- életmód 
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- az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 

Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül érdemi hatást – 

az iskola fizikai-tárgyi és pszicho-szociális környezetének alakításával -, az iskola-

egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az iskolai 

egészségfejlesztő munka – akár jól, akár rosszul csinálják – alapvetően befolyásolja az iskola 

egészének mindennapjait.  

 

Annak érdekében, hogy ezt a megállapítást helyesen tudjuk értelmezni, az alábbi fogalmak 

tartalmát érdemes kibontani és megvizsgálni: 

Mi az egészség? 

 

Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 

lelki, szociális jól-lét állapota. A WHO-nak (Egészségügyi Világszervezet) ez az 1948-as 

alkotmányában megfogalmazott meghatározás helyes kiindulópont, de mindenképpen 

hangsúlyoznunk kell, hogy az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat.  

 

Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülése adja a legnagyobb esélyt:  

 ha az egyén társadalmilag integrálódik (családhoz, iskolai, munkahelyi és más 

közösségekhez tartozik),  

 ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud,  

 ha individuális önállóságát megőrzi, és végül  

 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei 

közt. 

 

Az egészség  fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, 

amely a társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket 

hangsúlyozza. Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és 

mindenképpen egy kívánatos folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére 

vonatkozóan rövid és hosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

 

Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát 

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

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az 

embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés átfogó 

társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének képességeinek és jártasságának 

erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan tevékenységeket is, amelyek a 

társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására irányulnak azért, hogy 

azoknak a köz és az egyén egészségére gyakorolt hatása kedvező legyen.  
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Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészséget 

meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal egészségük javítására. A részvétel 

nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához. 

 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika 

kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi 

tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi 

szolgáltatásokban. 

 

 

Az egészségfejlesztés sarokpontjai: 

 

 az egész lakosságra irányul, és együttműködésére épít  

 az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben (oktatás, egészségügy, környezetvédelem, kultúra, 

gazdaság) 

 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben, aktivitásban. 

 

 

Egészségnevelés 

 

A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat 

használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és 

cselekvésorientált tevékenység. 

 

 

A prevenció (megelőzés) területei 

 

A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének 

megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. 

Az elsődleges vagy primer prevenció a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és 

elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. 

 

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

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

táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, lelki 

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

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság 

megvalósítása. 
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Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 

feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

A másodlagos és harmadlagos megelőzés a már meglévő betegségnek és hatásainak 

feltartóztatását vagy lassítását kívánja elérni korai kórmegállapítás és megfelelő kezelés révén, 

vagy a betegség visszatérését akadályozza, illetve az idült állapot súlyosságának csökkentését 

célozza, például hatékony rehabilitáció segítségével. 

 

 Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? 

 

A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi hatást 

lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban 

később kialakuló szokásaikat.   

 

Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt 

létezik egy nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben vagy 

ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, mely az 

iskolai mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonyok 

minősége egyaránt tükröződik. 

Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, 

hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet 

viselkedésére. 

 

Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola és az óvoda, a családi környezet mellett a 

szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel 

készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. 

 

 

 

Az egészséget támogató társadalompolitika kialakítása 

 

Az egészségfejlesztő gondolkodás túllép az egészségügyi ellátás keretein: az egészséget helyezi 

előtérbe, és az élet valamennyi területén felelőssége teljes tudatában figyelembe veszi, hogy az 

egyes döntéseknek, tevékenységi formáknak milyen következményei vannak az egészségre 

nézve. 

 

Az egészségfejlesztési politika eltérő, de egymást kiegészítő megközelítéseket is tartalmaz, 

mint például jogalkotás, költségvetési intézkedések, adóztatás és szervezeti megoldások. 

Összehangolt cselekvésről, továbbá olyan jövedelem- és szociálpolitikáról van szó, amely 

koordinálja a társadalmi csoportok közti egyenlőtlenséget. A közös cselekvés hozzájárul az 

egészséget szolgáló közszolgáltatások, valamint a tisztább és élvezhetőbb környezet 

biztosításához. 

 

Az egészségfejlesztő politika kialakításához meg kell nevezni azokat az akadályokat, amelyek 

az egészségügyön kívüli ágazatokban (oktatás, szociális, gazdasági) hátráltatják az egészség 
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szempontjából kedvező állami politika kialakítását. A cél az kell, hogy legyen, hogy az 

egészséges választás váljék a könnyebb választássá a döntéshozók számára is. (Ottawa Charta, 

1986.) 

 

 

1.6.  Célkitűzések 
 

 Teremtsünk olyan környezetet, ahol öröm tanulni és dolgozni. 

 Alakítsunk ki az egészséges életvitelt szolgáló attitűdöket és szokásokat.  

 Ismerjék az egészségre ható tényezőket; a káros szenvedélyeket, és prevenciós 

lehetőségeiket. 

 Foglalkozzanak az egészséges életmód kérdéseivel. 

 Törekedjenek maguk és családjuk egészségének megőrzésére 

 A mindennapi testedzés igényének kialakítása. 

 

 

1.6.1. Céljaink elérését segítő (külső – belső) kapcsolatok 

 

A segítő kapcsolatok intézményen belüli lehetőségét az iskola vezetése, az iskolaorvos, a 

védőnő az iskolapszichológus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint az 

osztályfőnökök, a szaktanárok és nem utolsó sorban a diákok együttműködése jelenti. 

A külső kapcsolatok lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munka kiszélesítésére, 

valamint a különböző szakemberek, szakértők bevonására. 

 

 

A segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

 

Szülők (család) 

 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az 

iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen 

növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 

 

Szülői munkaközösség 

 

A  szülői munkaközösség  az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az 

oktatási intézmények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program 

kialakításába be kell vonni, és szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” 

garancia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai 

program megvalósulását. 

 

 

Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 
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Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen 

kijelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző 

kijelölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 

Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Kisebb településeken, ahol 

nincs házi gyermekorvos, az orvosi feladatokat a háziorvos, nagyobb településeken a házi 

gyermekorvos, a védőnői feladatokat a körzet szerint illetékes védőnő (vagy védőnők) látja el. 

A középfokú tanintézetek egy részében főfoglalkozású, vagy részfoglalkozású ifjúsági orvos, 

és ifjúsági védőnői szolgálat működik. Az iskola-egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő 

közösen látja el. 

Feladataink a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás összhangban van az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38.§ (1) és (2) bekezdésével) 

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások 

korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése. 

 Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve. 

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

 

Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos 

feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel (a védőnői működési szabályzat 

ezt részletesebben fel is sorolja). 

A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az iskola egészségügyi teamnek 

(különösen a főfoglalkozásban alkalmazottaknak) számos lehetősége van arra, hogy az iskola 

egészségügyi munka folyamatában illessze az egészséges életmódra ösztönzést, nevelést. 

 

Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

 Az életmód és betegségek összefüggései 

 Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 

 A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, magatartás, 

életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 

 Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben 

 Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segítségül 

hívhatók az iskola egészségfejlesztésében. 

 

Az iskolai pedagógiai és iskola egészségügyi teamek együttműködésének kialakítására, ahol ez 

már működik, ott folyamatossá és eredményessé tételére most kitűnő lehetőség a közösen 

elkészítendő és végrehajtandó egészségnevelési/egészségfejlesztési terv. 

 

 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők, gyermek- és 
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ifjúságvédelmi felelős 

 

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 

nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben 

dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok részleteit a különböző dokumentumok 

rögzítik, de a kooperációnak ezeken túlmutató szakmai szerepe van. 

 

Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi 

intézmények, szervezetek, Vöröskereszt, Mentőszolgálat 

 

Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 

jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 

Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is 

különösen az egészségfejlesztési munkatársak, az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet 

szakemberei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 

 

 

Rendvédelmi szervek 

 

A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai bűnmegelőzési programok közös 

kimunkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, 

közlekedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. (Polgárőrség, 

Katasztrófavédelem. 

 

 

Szülők 

 

A szülők véleményének megismerésére a nyitott nap, a szülői értekezletek, fogadóórák 

alkalmával megfogalmazott problémák, segítség kérések összegyűjtése, szakmai szempontú 

értékelése, valamint a kérdőíves felmérés a legalkalmasabb. A témaorientált szülői értekezletek 

arra is jó lehetőséget adhatnak, hogy a résztvevők egymás véleményét is megismerjék. 

 

Diákok 

 

A diákoktól közvetlenül és közvetett módon lehet információkat szerezni. 

A közvetlen információszerzés a diákok konkrét probléma-felvetését jelenti, ebben kiemelt 

szerepet játszik a bizalom. A közvett információszerzésre szolgálnak a különböző vizsgálatok 

és felmérések. Kérdőívek, rajzos-, szöveges felmérőlapok, kvízjátékok, iskolai- és faliújság 

levelezési rovata, postaláda, osztályfőnöki órán téma-feldolgozás, irodalmi vagy rajzórai 

témák, esetmegbeszélések lehetnek a felmérés módszerei. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy 

minden esetben a személyes adatok védelméről, az adatszolgáltatásról szóló jogszabályok 

értelmében kell eljárni annak, aki adatot gyűjt, kezel, továbbít, birtokol! Korlátozottak az iskolai 
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ez irányú információgyűjtési lehetőségei. A közvetett információszerzésről, azaz a különböző 

vizsgálatokról és felmérésekről már szóltunk. 

 

 

Pedagógusok, iskolai alkalmazottak  

 

A korszerű egészségfejlesztési szemlélet elterjesztése érdekében az egész iskolára, annak 

minden alkalmazottjára kiterjedő célokat kell megfogalmazni, ezért minden munkatárs 

véleménye fontos. 

 

Túl a tanári karon belüli, amúgy is természetes ismereteken, a pedagógus kollégák véleményét 

a munkaközösségeken keresztül kérdőíves felméréssel is célszerű megismerni. 

 

 

Attitűd (viszonyulás) vizsgálat 

 

Az egészségfejlesztéssel kapcsolatban meglévő pozitív változtatási hajlandóságok, illetve a 

várható kooperáció motivációs bázisának felmérése az iskolában meglévő, 

egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkező- vagy külső szakember 

bevonásával. A vizsgálat legegyszerűbb módja az anonim, önkéntes, kérdőíves felmérés. A 

kérdőív összeállításánál körültekintően kell eljárni. A kérdések megfogalmazásánál javasoljuk, 

hogy használják fel az oktatási tárca által korábban kiküldött módszertani kiadványban található 

kérdőíveket. A kérdéseket természetesen alapvetően a helyi viszonyok határozzák meg, de 

érdemes például rákérdezni a következő témákra: a tanulók miként viszonyulnak a 

környezetükhöz (kortárscsoport, család, iskola), milyenek a higiénés szokásaik; hogyan 

viszonyulnak a különböző magatartási formákhoz, pl. dohányzás, alkoholfogyasztás (iskolán 

belül és kívül).  

 

 

1.6.2.   Állapotfelmérés 

 

A célkitűzések eléréséhez időközönként felmérjük: 

 

 A közegészségügyi feladatokat (közétkeztetés, iskola-egészségügyi szolgáltatás, 

munkavédelem, környezetbiztonság) 

 A személyi gondozást  

 A testi nevelést 

 Az egészséges napirendet 

 A lelki egészséget 

 A gyermek és ifjúságvédelmet 

 A prevenciós munkát 

 Ezeknek megfelelően aktualizáljuk, módosítjuk feladatainkat. 
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1.7.   Az egészségnevelési program kulcselemei 
 

 Az egészségnevelésre elkötelezett tantestület, 

 Az e feladatra felkészített pedagógusok, 

 A korszerű pedagógiai munka, 

 A kapcsolatok ereje, 

 A személyes kompetenciák fejlődésének segítése, 

 Az egészségvédő motívumok fejlesztése, 

 Az egészségvédő képességek kialakításának segítése, 

 A szülők bevonása, majd aktív részvétele a programban. 

 

1.8. A program feladatai 
 

Az egészségnevelés fogalmába – tágabb értelmezésben – a testi és lelki, társadalmi és 

környezeti tényezők és a közösségi kapcsolatok is beletartoznak. 

 

A tanulók számára 

1.a testi jellemzők közül a 

 testkultúrát 

 az egészséges táplálkozást 

 a mentálhigiénét 

 a testmozgást emelnénk ki 

 

2.a lelki jellemzőknél pedig 

az önismeretet 

a tehertűrést 

a konfliktuskezelést, problémakezelést 

 

3.a környezeti tényezőknél a 

a személyes biztonság megőrzését 

 

A pedagógusok számára 

Nem közömbös, hogy milyen azoknak az egészsége (testi és lelki), akik a gyermekek 

nevelésével foglalkoznak. 

A pedagógusok egészsége szempontjából 

•Hangsúlyt kell fektetni a pedagógusok továbbképzésére 

•A szakmai munka konfliktusainak feloldására, esetmegbeszélő csoport kialakítása 

•A testi egészség megőrzése érdekében szervezett sportolási lehetőségek biztosítása 

 

Bevonni a családokat, a lakóhely polgárait, hatni a szülők ez irányú tevékenységére.  
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Kiemelt feladatok 

 

 A személyiségfejlesztés terén a pozitív énkép kialakítására, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre törekedni. (Kamaszklub, esetmegbeszélő csoportok, stb.) 

 Az iskolai egészségügyi szolgáltatásoknak tágabb értelmezést adni.  

 Bevonni az egészségnevelési folyamatokba (előadások, rendkívüli osztályfőnöki órák, 

szülők  klubja, stb.). 

 Kiemelt szerepet szánni a testnevelésnek, a mozgás különféle formáinak, a 

tömegsportnak (kínálatbővítés szülők bevonásával). 

 

1.9.     A program területei 
 

Az egészségnevelés területén 

 

Mentálhigiénés lét értékei 

 

1.9.1.   Mentálhigiénés feladatok 

 

Megfelelő iskolai légkör kialakítására törekszünk. 

 A nevelés a gyermeki személyiség egészére irányuljon 

 Vegye figyelembe az egyéni képességeket 

     Formák lehetnek: kamasz-klub, önismereti tréningek pedagógusoknak esetmegbeszélő 

körök szervezése, stb. 

     Hátránykompenzáló programok  

     Egészségre káros szokások megelőzésére 

 Kábítószer-megelőzési stratégia kidolgozása 

 Diákön-kormányzati programok 

 Szülő és diákfórumok, stb. 

Rendkívüli osztályfőnöki órák, előadások, dramatikus játékok (külső előadók 

igénybevétele) 

  Egészségnevelési programok bevezetése, felhasználása pl. DADA, (rendőrség 

közreműködésével), Egészség testben lélekben, Életvezetési ismeretek és képességek 

stb. 

 Ismertető filmek, kiállítások, vitakörök, pályázatok, egyéb programok  

 Tematikus előadások összevont osztályokkal. 

 Együttműködés kialakítása: iskolaorvos, drog-ambulancia, rendőrség, Vöröskereszt, 

ÁNTSZ, stb. 
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1.9.2. A testi fejlődéssel kapcsolatos egészségnevelési programok: 

 

Mozgástevékenység – mozgásigényre nevelés  

 

 Minden pedagógusnak szem előtt kell tartania, hogy a testmozgás a fizikai és a lelki 

egészséget  egyaránt erősíti. 

 Mindennapos testmozgás biztosításának lehetőségei, erre szolgáló programok 

lehetnek: 

 Tömegsport-órák számának növelésével, a versenyszerű rendszeres sportolási 

lehetőségek bővítésével (kézilabda, foci, atlétika, turisztika, ISK) 

 Az úszás lehetőségének a biztosításával (bizonyos évfolyamoknak) 

 A túrázás iskolai szintű szervezésével 

 Napközis torna bevezetésével 

 Néptánc 

 Játékos testmozgás, egészségfejlesztő testmozgás 

 Sportrendezvények, sportnapok szervezésével 

 

 

1.9.3.   Egészséges táplálkozásra nevelés 

 

 Technika, biológia, egészségtan és osztályfőnöki órák keretében 

 Iskolai büfé kínálatának bővítése, valamint iskolai étkezéssel kapcsolatos szükséges 

változtatások kezdeményezése 

 Vöröskereszt bázisiskola programja 

 NUTRIKID-program (MDOSZ) 

 Ételbemutatók, vetélkedők szervezése szülők bevonásával 

 Egészséges Életmód Nap (1. - 8. osztály) 

 

1.9.4. A biztonság megőrzésére tett nevelési lépések 

 

 Közlekedésbiztonságra nevelés: 

 Elsősegélynyújtás 

 Iskolai KRESZ-oktatás és vetélkedők szervezése 

 Elsősegélynyújtó szakkör szervezése 

 Kockázatok, veszélyek felismerésének segítése, a felelősségvállalás kérdései 

 „Biztonságosabb iskola” program  

 Propaganda tevékenység – iskolarádió 

 faliújság  

 „Egy nap a biztonságért” program 

 A Vöröskereszt bázisiskola programja. 
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Növekedés, változás, emberi szexualitás, családi életre felkészítés 

 

Tanórai keretben; biológia, technika, osztályfőnöki órák, egészségtan 6. és 8. osztály és 

szakköri keretben. 

Tájékoztató programok, előadások, iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ – szakembereinek 

bevonásával.  

Szülői programok (szülői értekezletek a családi élet problémáiról) 

 

 

1.9.5.   A  célok elérése érdekében végzett tevékenységek 

 

 tanórai tevékenység módszer eszköz 

Bevezető szakasz  

(1.-2. o.) 

Környezetbiztonság, balesetmentes 

munka szabályai, az iskola és a termek 

rendje. Gyalogos közlekedés 

szabályai. Közlekedés az otthon és az 

iskola között, vészhelyzetek. 

Az emberi test felépítése és működése. 

Egészség megőrzés, helyes napirend, 

személyi higiéné, fogápolás, testtartás, 

táska hordás. 

Segítség a bajban (orvos, mentők, 

tűzoltóság, rendőrség). A gyümölcs- 

és zöldségfogyasztás fontossága. 

Szituációs játékok, a 

helyes viselkedés 

gyakoroltatása.  

 

Séta a forgalomban.  

 

Csoportmunka.  

 

Élménybeszámoló.  

 

Véleményalkotás 

Jelzőtábla modell 

 

KRESZ táblák 

 

Eszközök méréshez 

 

Szerepjátékhoz: 

fogkefe,  

játék telefon, orvosi 

táska, zöldségek, 

gyümölcsök 

 

Kezdő szakasz 

(3. –4.o.) 

Napozási szabályok 

Az emberi test –egészséges 

táplálkozás, mozgás. 

Egészséget károsító szokások 

(dohányzás, alkohol, drog) 

Elemi segélynyújtás 

Együttműködés a társas kapcsolatok-

ban. Közlekedés gyalog, kerékpárral 

Megfigyelés, 

beszámoló 

Helyes napirend, 

étrend 

Figyelem felhívó 

plakátok tervezése. 

Elsősegély csomag 

összeállítása 

Fényvédő krémek 

Napszemüveg 

 

Rajzeszközök 

Elsősegély 

felszerelés, 

KRESZ táblák 

Alapozó szakasz 

(5. –6.o) 

Zöldség- és gyümölcsfogyasztás. 

A kamaszkori szervezet működése, 

változásai. Bőrápolás. A rendszeres 

mozgás szerepe az 

egészségmegőrzésben. A mozgási- 

légzési-, keringési szervrendszer. A 

nemi érés. A káros szenvedélyek. 

Serdülőkori betegségek. A mentők 

értesítése, a betegápolás alapjai. 

Helyes szokások 

kialakítása, 

munkáltatás, 

gyűjtőmunka, 

kiselőadás, plakát 

készítése. Videófilm 

Előadás 

eü.szakember 

bevonásával 

Saláta készítéshez 

szükséges termékek 

 

Eü. Kiadványok 

Oktatótábla 

Transzparensek 

Videó magnó, kazetta 

Kötszerek 

Fejlesztő szakasz 

(7. –8.o) 

Az emberi szervezet felépítése, 

egészségvédelme. A leggyakoribb 

elváltozások, betegségek. 

Érzékszerveink és idegrendszerünk 

felépítése, működése, egészsége. 

Alkohol és drogfogyasztás ártalmai. A 

hormonrendszer és elváltozásai. 

Szaporodás, egyedfejlődés, 

Gyűjtőmunka, 

kiselőadás, 

vitafórum, előadás 

eü.szakember 

bevonásával. 

Drámajáték, 

szituációs 

gyakorlatok 

Eü. kiadványok 

Csontváz, torzó, 

Oktató táblák 

 

 

Videómagnó, 

kazetták 
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szexualitás, születésszabályozás. Nemi 

úton terjedő betegségek (AIDS) 

Kötszerek. 

 

 

 

 Tanórán kívüli tevékenység módszer eszköz 

Bevezető szakasz 

(1. –2.o.) 

Gyümölcsnap  

Mozgás a szabadban, séta, futás, 

kirándulás. Sportdélutánok. 

Egészséges táplálkozás, fogápolás. 

Közösségi rendezvények 

Csoportmunka 

Közösségi 

programok 

Vetélkedő 

Előadás 

Felszerelés a 

programokhoz 

Salátakészítéshez 

eszközök 

Kezdő szakasz 

(3. –4.o.) 

Mozgás a szabadban. 

Gyümölcsnap. 

Sportdélután Elsősegélynyújtó 

tanfolyam, verseny. Kerékpártúrák, 

sportversenyek. 

Csoportmunka 

Közösségi 

programok 

Vetélkedő 

Előadás 

Felszerelés a 

programokhoz 

Salátakészítéshez 

eszközök 

Alapozó szakasz 

(5. –6.o.) 

Táplálkozási konfliktusok. 

(közétkeztetés, büfé)  

Mozgás a szabadban. 

Gyümölcsnap. 

Sportdélután Elsősegélynyújtó 

tanfolyam, verseny. Kerékpártúrák, 

sportversenyek. 

Helyi megfigyelések 

Csoportmunka 

Közösségi 

programok 

Vetélkedő 

Előadás 

Kerékpár. Túrázáshoz 

felszerelés. 

Felszerelés a 

programokhoz 

Salátakészítéshez 

eszközök Videó 

anyagok. 

Fejlesztő szakasz 

(7. –8.o.) 

 

Katasztrófa védelmi verseny. 

Csecsemőgondozás. Reformkonyha, 

főzési tanácsok. Mozgás a szabadban. 

Gyümölcsnap. 

Sportdélután Elsősegélynyújtó 

tanfolyam, verseny. Kerékpártúrák, 

sportversenyek. 

Vitafórum. 

Kerékpártúrák. 

Csoportmunka 

Közösségi 

programok 

Vetélkedő 

Előadás 

Felszerelés a 

programokhoz Videó 

magnó, kazetták. 

Salátakészítéshez 

eszközök, anyagok. 

Kötszerek. 

 

 

1.9.6.   Iskolai rendezvények: 

 

  egészséges életmód napja 

 sportnap, 

 osztálytúrák, 

 osztálykirándulások 

 családi nap 

 

Időközönként a programot értékeljük, megállapítjuk, mely feladatok megvalósítása volt sikeres, 

eredményes. A folyamatos ellenőrzés és értékelés eredményeként újabb, hatékonyabb tervet 

készítünk a következő időszak egészségnevelő munkájához. 
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2.   Elvárások, sikerkritériumok 

 

Akkor tartjuk sikeresnek az egészségnevelési programunkat, ha 

 

 a tanulóink legalább 70%-ánál kialakultak az egészséges életvitelt szolgáló attitűdök és 

szokások, 

 tudatosult a tanulókban a szenvedélybetegségek egészség- és személyiségkárosító 

hatása, 

 elutasító magatartás alakul ki bennük a kábítószer kínálattal szemben, 

 a tanulók testi-lelki egészsége életkoruknak megfelelő, 

 a tanulóink törekednek az egészséges életmód kialakítására 

 a mozgás, a testedzés része mindennapi életüknek 

 

 

 

3. A mindennapos iskolai testedzés programunk 

 

 

A Nkt.. 21.§ (11) bekezdéseiben megteremtette a mindennapi egészségfejlesztő testmozgás 

jogszabályi feltételeit a kerettanterv keretei között. 

 

Cél a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. Az 

iskolai testnevelés és sport lehetőségeivel élve a társakkal történő kreatív együttműködéssel 

fejleszthető a gyermek személyisége célravezetően.  

 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan valósuljon meg, a 

következő pedagógiai-egészségügyi szempontoknak kell teljesülniük: 

 

 minden gyermek mindennap részt vesz a testmozgás programban, 

 minden testnevelés órán és minden testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- 

légzőrendszer megfelelő terhelése, 

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag, légzőtorna (fenti 

kormányrendelet!!) 

 a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 

külön figyelemmel a fittség mérések  és izomerősítő mérések testhelyzeteire, 

 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömet, sikert jelentsen az eltérő 

adottságú tanulóknak is, 

 a teljes programban a személyiségfejlesztő hatások érvényesüljenek, 

 a testmozgás-program játékokat és táncokat is tartalmaz. 

 

A fenti szempontok egyformán fontosak, jelentősek külön-külön is. 

A törvénymódosítás pontosítja az iskolai sportköri foglalkozások megszervezésének módját, a 

rendelkezésre álló időkereteket. A foglalkozásokat testnevelő végzettségű tanár vezeti. 

A mindennapos testmozgás heti 3 testnevelési óra és játékos testmozgás keretében, felmenő 

rendszerben 2004. szept.1-jétől valósul meg a törvény szerint. 

Az alsó tagozaton a játékos testmozgást azokon a napokon szervezzük, amikor nincs testnevelés 

óra. 
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(30 perces, illetve 2x15 perces foglalkozások), amennyiben az időjárás megengedi, akkor a 

szabadban. 

Felső tagozaton azokon a napokon, amikor nincs testnevelés óra, az ISK keretében működő 

sport-csoportokban  biztosítunk mozgási, testedzési lehetőséget, valamint a tömegsport 

foglalkozások is kitűnő alkalmat adnak a versenyekre, a szabadidő kellemes, mozgásos 

eltöltésére.  

 

 

XVI.2. Egészségnevelési program a gimnáziumban 
 

2.1 .Az egészségnevelés jogszabályi háttere 
 

Testi, lelki egészségünk megőrzésére, fizikai, szellemi képességeink megtartására, fejlesztésére 

számos nevelési és képzési cél, feladat fogalmazódott meg, eljárások, módszerek, akciók jöttek 

létre, különösen az utóbbi évtizedekben, környezetünk ártalmainak kivédése miatt is. 

Már az 1985. I. törvény az oktatásról is határozottan megjelölte az ez irányú célokat, 

feladatokat, amely a LXXIX./1993. közoktatási törvényben és a LXII./1996-os módosításban 

is egyértelműen megjelent. A LXXIX./1993, LXII./1996 és a LXI./2003 egybeszerkesztett 

szövege ezzel kapcsolatban a következő: 

10.§ (1) “A gyerekeknek, a tanulóknak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási 

intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai 

életrendjét, iskolai tanulmányi  rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák 

ki.” 

 

A 243/2003. (XII. 17) Kormány rendelet 11. § 8. pontja szerint: 

“A közoktatásról szóló törvény 48. § (1) bekezdés alapján az egészségnevelésben és környezeti 

nevelésben meghatározottak bevezetése valamennyi iskola, valamennyi évfolyamán a 

2004/2005. tanévtől kezdődően kötelező!” 

 

 

2.2.Az egészségnevelés fázisai és meghatározói 

Az egészségnevelő tevékenység fázisai 

 Optimális tervezés (megelőzi a helyzetfelmérés) 

 Zavartalan megvalósulás 

 Elért változások 

Az egészségnevelő tevékenység meghatározói 

 Cél és tartalom 

 Objektum (akire a tevékenység irányul) 

 Szubjektum (aki(k) a tevékenységet végzi(k) 

 Eszközök (amelyekkel a szubjektum rendelkezik)  

Az egészségnevelés fázisai meghatározó tényezői 

A helyzetfelmérés azért szükséges, hogy programunkat a helyi igények, szükségletek és 

lehetőségek figyelembevételével tervezhessük meg. A helyzetfelmérés ki kell, hogy terjedjen: 
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 az iskola adottságaira (személyi, tárgyi, szervezeti feltételek),  

 kapcsolatrendszerének (formális, informális és potenciális kapcsolatok) vizsgálatára,  

 a testi-lelki egészség helyi jellemzőinek (pl. leggyakoribb betegségek, hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett tanulók, magatartási problémák, iskolaorvosi ellátás, védőnő, tanulók 

étkeztetése, dietetikus, dohányzás, alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, társas kapcsolatok 

szexuális viselkedés, tantestület fittsége stb.) meghatározására.  

2.3. A testi és lelki egészségnevelés általános céljai 
Az iskolai egészségfejlesztő programok célja az ismeretek átadása, a készségfejlesztés és a 

pozitív egészségmagatartás támogatása.  

 

Az iskolai egészségnevelési általános céljai lehetnek a következők: 

 Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése, 

személyiségfejlődésük, a társadalomba való beilleszkedésüknek segítése. 

 Az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel és közlekedés 

szokásrendszerének kiépítése úgy, hogy ezek számukra értékké váljanak, az ehhez 

szükséges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátítása, kialakítása. 

 Primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozása: különféle tényezők 

megszüntetésére való törekvés olyan tevékenységekkel és eszközökkel, amelyek egyrészt 

az általános egészség megőrzését, másrészt a specifikus betegségek kialakulásának 

megelőzését segítik elő. 

 A tanulók környezetismeret, természetismeret, illetve biológiaórákon szerzett ismereteire 

támaszkodva, azokat továbbfejlesztve tudatosítsa a 10-18 éves tanulókban az ember és a 

környezet közötti kapcsolatot, hatékony kölcsönhatást. 

 Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegség-

megelőzési módokat, eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód 

szabályait, normáit, a pozitív beállítódásokat. 

 Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket, 

viselkedési normáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségüket. 

 Megértetni a tanulókkal a rend, a tisztaság, a fegyelmezett élet élethosszabbító szerepét, 

jelentőségét. 

 A családi élet, felelős szexuális kultúra kialakításának elősegítése. 

 Játékos, egészségfejlesztő testmozgás tanulói igényének elősegítése. 

 A pedagógusok kompetenciájának erősítése az egészségnevelés területén. 

 

 

2.4. Az egészségnevelés fejlesztési feladatai 
 A tanulók egészségi ismereteinek, műveltségének fejlesztése meglévő ismereteikre 

alapozva. 

 Pozitív egészséges életfelfogás megalapozása, előkészítése. 

 A biztonság és veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes döntés elősegítése. 

 Az egészséget megőrzendő értékként felfogó szemlélet kialakítása a diákokban. 

 Az ember legfontosabb biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzőinek 

megismertetése. 

 A harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel szokásrendszerének kiépítése úgy, hogy 

az a tanulók számára értékké váljon, és az ehhez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök 

kialakuljanak. 

 Mentálhigiéné, krízisprevenció – önismeret, önkontroll, pozitív életszemlélet elsajátítatása, 

stresszoldó technikák megismertetése, alkalmazásuk begyakorlása. 
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 Konfliktus és válságkezelés lehetséges megoldásainak megismertetése, elsajátítatása. 

 A szabadidő egészséges, kulturált felhasználásának megtanítása. 

 Ösztönzés környezetkímélő magatartás és életmód kialakítására, a környezeti higiéné 

fenntartására. 

 

Az egészségnevelés fejlesztési követelményei 

 Rendelkezzenek alapvető ismeretekkel az emberi szervezet működéséről, a testi egészség 

és a mentálhigiéné összefüggéseiről. 

 Alakuljon ki és fejlődjön mozgáshoz, sportoláshoz való pozitív viszonyuk, szabadidő – 

kultúrájuk. 

 Rendelkezzenek megfelelő önismerettel, énképpel, és értsék meg a kulturális 

különbségeket. 

 Fejlődjön erkölcsi tudatuk, jellemük, ítélőképességük. 

 Ismerjék az egészségkárosító szokások és szenvedélyek kialakulását, azok megelőzését, 

alakuljon ki bennük a “nemet mondás” készsége. 

 A prevenció hassa át minden területen a tevékenységüket. 

 Ismerjék, és szükség esetén tudják alkalmazni az alapvető elsősegély-nyújtási 

módszereket. 

 Legyenek képesek megkülönböztetni a jót a rossztól, tudják felismerni az erkölcsöt 

romboló tényezőket, a devianciát. 

 Készüljenek fel az örömteli párkapcsolatra, a családi életre. 

2.5. Az egészségnevelés tartalma 
Higiénikus, egészséges életvitel 

- Az ember legfontosabb biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzői 

- Emberismeret, empátia, alkalmazkodó készség 

- Egyén és közösség 

- Kulturált viselkedés 

Betegségek elkerülése, egészség megóvása 

- Baleset-megelőzés 

- Elsősegélynyújtás 

- Közlekedési kultúra és biztonság 

- Testi higiénia – tisztálkodás 

- Személyi higiénia  öltözködés 

- Életrend (napi, heti) 

- Mozgáskultúra 

Tárgyi környezettel való együttélés 

- Betegséget okozó biológiai és környezeti tényezők 

- Kulturált és esztétikus környezet kialakítása, védelme 

- Környezetkímélő magatartás 

Lelki egészség megóvása, krízisprevenció 

- Önismeret 

- Stresszoldó technikák 

- Konfliktuskezelési készségfejlesztés 

- Emberismeret, empátia 
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- Egyéni képességek és célok összhangja 

- Devianciák 

 

 

Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészség-károsító szokások megelőzése 

- Egészségkárosító növények, állatok 

- Egészségkárosító élvezeti szerek 

- Serkentők, nyugtatók, drogok 

- Szenvedélybetegségek 

- Függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása 

- Élvezeti szerek (drogok, alkohol) és túlzott fogyasztásuk egészségkárosító hatása és 

azok következményei 

Az egészséges táplálkozás 

- Korszerű, rendszeres táplálkozás-túlsúlyosság, alul-tápláltság 

- Ünnepi és formális étkezések 

- Biotermékek, vegyszermentes élelmiszerek, ételek 

Családi életre, szülővé nevelés 

- Nemi szervek, barátság, partnerkapcsolatok 

- A család funkciója, jelentősége 

- Születéstől a felnőttkorig 

- Érzések – érzelmek – értékek 

- Családtervezés 

- Terhesség, szülés, csecsemőgondozás 

- AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek 

- Normálistól eltérő szexuális magatartás 

- A szülői felelősség – konfliktusfeloldás 

- Családalapítás, családjogi törvény 

- Betegbiztosítás, egészségügyi szolgáltatások, igénybe-vételük módjai 

Szabadidő – kultúra fejlesztése 

- Szellemi, testi koordináció megőrzése, fejlesztése 

- Szabadidős szokások, szabadidő felhasználása 

- Tömegkommunikációs eszközök manipulációs szerepe 

- Igényes, igénytelen szórakozás 

 

A tartalmi elemeket a tantárgyi programokba beépítve a tantestület közösen tudja 

megvalósítani. 

A tartalmi szerkezet kidolgozásakor figyelembe vehető a tanulók egyéni fejlődésének 

dinamikája, mert nem zárulnak le a képességek, készségek és ismerethatárok egy-egy tanév 

befejeztével, hanem más aspektusból újból, magasabb szinten továbbfejlesztődnek spirálisan 

vagy teraszosan. 

 

 

2.6. Az egészségnevelés módszerei és eszközei 
Az egészségnevelés módszereinek, eszközeinek csoportosítása 
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Szóbeli módszer 

- Közvetlen kapcsolat lehetősége 

Előadás 

Beszélgetés 

Megfigyelés 

Szoktatás 

Mintakövetés 

Kérdés-felelet 

Felolvasás stb. 

- Közvetett kapcsolat lehetősége 

Rádióelőadás 

Tv-adás, videó 

Magnetofon stb. 

Nyomtatásos módszer 

Faliújság 

Brosúra 

Felhívás 

Reklám 

Szemléltetéses módszer 

- Természetes tárgyak  

(mikroszkópos, makroszkópos) 

- Természetes tárgyak reprodukciói 

Fénykép 

Rajz 

Modell 

Makett 

- Grafikai ábrázolások 

Diagram 

Vázlat 

Rajzok 

Kombinált módszer 

- Kiállítás 

- Egészséges ételek készítése, kóstolása 

- Könyvtári kutatómunka 

- Sportbemutatók, vetélkedők 

- Iskolarádió 

- Filmvetítés 

- Kérdőívek 

- Rendezvények 

Egészségnap 

Egészséghét 

Egészséghónap 

- Projekt 

- Kirándulás 

- Dramatizált játékok 

- Vetélkedő 

- Iskolaújság 

- Kísérlet 
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2.7.Az egészségnevelés színterei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségnevelés iskolai színterei 

Az iskola kapcsolatai az egészségnevelésben 

Az egészségnevelés megvalósításához fel kell térképezni az intézmény belső- és külső 

kapcsolatait, meg kell határozni a partnerek együttműködésének területeit, formáit, és azok 

értékelésrendjét. 

 

Belső kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanórai Tanórán kívüli 

Osztály- 

főnöki 

Tantárgyi Szak- 

kör 

Iskolai 

sportkör 

Akció- 

programok, 

projektek 

Az egészségnevelés színterei 

 

 

Iskola 

Diákok Iskolavezetés Tantestület Munka- 

közösségek 

Szabadidő-szervező Vöröskeresztes 

nevelő 

Diák- 

önkormányzat 

Osztály- 

főnökök 
Iskolai 

könyvtáros 
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Külső kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola külső kapcsolatai 

Az iskolának, mint külső partnerei lehetnek az itt felsoroltak az egészségnevelésben. A 

minőségfejlesztésnek megfelelően célszerű partneri együttműködési megállapodást kötni, 

melyben rögzítik a felek a közös feladatokat, az együttműködés formáit, a kapcsolattartókat. 

A védőnői munka önálló területei és feladatai az iskolában 

A 26/1997. (IX.3.) EÜ rendelet alapján az iskola-egészségügyi feladatok koordinálójáért, a 

szakmai rendeletben meghatározott szűrővizsgálatok végzéséért, adminisztrációjáért felelős 

személy az iskola védőnője. 

A védőnő felsőfokú végzettségű, elsősorban betegségmegelőzésre felkészített szakember, aki 

több feladatot önállóan végez.  

Feladata a szűrővizsgálatok előkészítése és az alábbi vizsgálatok önálló végzése: 

- Az érzékszervek (látásélesség, színlátás, hallás) vizsgálata 

- A szív-, a keringési állapot megítélése a légzés, a pulzusszám és a vérnyomás mérése által 

- A mozgásszervek (statikai elváltozások, tartási rendellenességek) alapvizsgálata 

- A kültakaró (bőr, fejbőr) látható elváltozásainak vizsgálata, rendszeres tisztasági 

vizsgálatok 

- A súly, magasság és mell-körfogat mérése 

- Golyva szűrése, tapintással 

- A mentális zavarok felismerése, gondos anamnézis-felvétellel és a pedagógusokkal való 

kapcsolattartás segítségével 

- Az oltások előkészítése és megszervezése 

- Az iskola-egészségügyi dokumentáció és nyilvántartás vezetése 

- Elsősegélynyújtás, az elsősegélynyújtásra való felkészítés 

- Tanácsadás (egyéni, csoportos) 

- Tisztasági vizsgálat 

- Kapcsolattartás a pedagógusokkal, szülőkkel napi gyakorisággal 

- Családlátogatás 

 

ÁNTSZ Fenntartó 
Család,  

szülő 

Iskola-

egészségügy 

Vöröskereszt Helyi, megyei 

testvérintézmények 

Civil 

szervezetek 
Iskola 
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Ellenőrzés:  iskolavezetés, minőségfejlesztési csoport, munkaközösségek, ifjúságvédelmi 

felelős. 

Mérés:   folyamatos, csoport terápia, egyéni elbeszélgetés, összehasonítás. 

Értékelés: szakmai csoportok, minőségbiztosítási csoport, osztályfőnök, ifjúságvédelmi 

felelős, iskolavezetés. 

Az értékelés típusa 

- Folyamatra vagy eredményre irányul 

- Egyénre vagy csoportra figyel 

- Folyamatosan értékel vagy kimeneti pontokon (4. 6. 8. 10. osztály végén) 

- Egységes értékelési rendszer kialakítása (önálló tantárgyként, modulként, tantárgyhoz 

csatoltan szövegesen vagy érdemjeggyel) 

 

Az egészségnevelés értékeléséhez alkalmazható adatgyűjtési módszerek 

- SWOT-analízis  

- Kérdőívek (lásd 1. és 2. sz. melléklet) 

- Dokumentumelemzések 

- Megfigyelés 

- Interjú, célcsoportos beszélgetés 

- Tanulói munkák, kiállítási anyagok, beszámolók 

- Pályázati eredményesség 

Az egészségnevelés eredményességének mutatói 

Ezen mutatókat kidolgozva képet kaphatunk a tanulók egészségi állapotáról és az adatokat több 

éven át összehasonlíthatjuk. 

Az iskola egészségügyi mutatói 

 

Egészségügyi mutatók: Tanulók száma / évfolyam 

Gerincferdülés  

Mozgássérült  

Túlsúlyos  

Érzékszervi fogyatékos  

Sajátos nevelési igényű  

Testnevelésből felmentett  

Könnyített testnevelésre jár  

Fertőző betegségek előfordulása  

Alultápláltság  

Gyógytestnevelés  

Egyéb…….  
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2.8.Az egészségnevelési program végrehajtása 
Az iskolánk egészségnevelési programjának végrehajtását az éves munkatervében határozzák 

meg, részletezik. Az akciótervek tanévenként, évfolyamonként változhatnak, periodikusan 

visszatérhetnek bizonyos feladatok, programok.  

Tanulók fizikai állapotának mérése 

A közoktatásról szóló 41 § (5) bekezdése kimondja: 

… az általános iskolában, középiskolában és szakiskolába évente két alkalommal, ősszel és 

tavasszal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről.  

A felmérések végzése: 

 évente két alkalommal a tanév elején (szeptember), 

 a testnevelő tanár irányításával történik, 

 osztályok szerint, testnevelés órákon végezzük. 

A mérések általános szempontjai: 

 a végrehajtás sportfelszerelésben történik, 

 sorrendiség betartása, 

 a végrehajtási utasítások betartása, 

 megfelelő bátorítás és ösztönzés. 

Alkalmazott teszt: 

 Mini Hungarofit 

- helyből távolugrás, 

- fekvőtámaszban karhajlítás, karnyújtás, 

- hasonfekvésben törzsemelés és leengedés, 

- hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, 

- csoper-teszt (12 perces futás) 

Értékelés: 

 tesztenként, 

 osztályonként, 

 egyénileg – egyéni fizikai állapot. 

 

Minősítő kategóriák: 

0 – 20 pont  – igen gyenge 

 21 - 40 pont  – gyenge 

 41 – 60 pont – kifogásolható 

 61 – 80 pont – közepes 

 81 – 100 pont – jó 

 101 – 120 pont – kiváló 

 121 – 140 pont  – extra 

Felmérésben résztvevők: 

 a normál iskolai testnevelésre besorolt tanulók. 

 

A részletes kidolgozása a testnevelés tantárgy keretében szerepel. 

 

Egy lehetséges változatot mutat a következő táblázat: 
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Tevékeny

ség 

Célcso

port 

Mód- 

szerek 

Felelősök/ 

Közre- 

működők 

Értékelés módja Várható 

 eredmények 

Határidő 

Egészségi 

áll.mérés 

5-9. 

évfoly

am 

felmérés iskolaorvos 

v. védőnő 

vizsgálat összehasonlítás szeptember 

Serdülőkö

ri változás 

7-8. 

évfoly

am 

felmérés

, teszt 

osztályfőnök

, védőnő 
vizsgálat, mérés összehasonlítás október 

Fogászat összes 

évfoly

am 

vizsgá-

lat 

védőnő, 

osztályfőnök

, 

iskolavezeté

s 

állapotfelmérés 
 

november 

Egészség 

sportnap 

összes 

évfoly

am 

diáknap 
testnevelők, 

iskolavezeté

s, 

osztályfőnök

ök 

felmérés 
 

május 

Érzékszer

vek 

vizsgálata 

összes 

évfoly

am 

vizsgá-

lat 

védőnő, 

osztályfőnök analízis 
 

életkori 

sajátosság-

nak 

Pulzus, 

vérnyo-

más 

összes 

évfoly

am 

mérés 
védőnő, 

osztályfőnök analízis 
 

folyamatos 

Súly, 

magasság

-mérés 

összes 

évfoly

am 

mérés védőnő, 

osztályfőnök 

analízis  
folyamatos 

Oltások adott 

évfo-

lyam 

oltás 
védőnő, 

osztályfőnök 

  
alkalomszerű 

Tanács-

adás 

összes beszélge

tés 

védőnő   alkalomszerű 
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XVII. Környezeti nevelési program 
 

„Teremtsünk olyan környezetet, ahol öröm tanulni és dolgozni!” 

 

Bevezetés  

 

Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett, nemzetközi és hazai 

kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt 

módon jelenjen meg a közoktatás fejesztendő területei között. A közoktatásról szóló – többször 

módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak – nevelési 

programjuk részeként – 2004. június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat.  

Tekintsük át röviden a környezeti nevelés fogalmát és a programkészítési kötelezettség 

előzményei közül a legfontosabbakat!  

 

 

 

XVII.1. A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai az általános 

iskolában 
 

1.1..Környezeti nevelés fogalma 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:  

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. 

élettelen környezettel;  

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

- felkelti az igényt, képessé tesz:  

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

- összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok 

megértésére;  

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  

- kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megoldások 

megkeresésére;  

- az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti 

kérdésekben;  

- a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”  

(KöNKomP, 2004)  

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának 

folyamata, amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet 

sokrétű kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás 

kifejlesztésében. A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő 

döntéshozatalra, személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód 

kialakítására.”  

(IUCN, 1970)  

1.2. Az alapelveket szabályozó jogi háttér 

  A nemzetközi előzmények közül azt az egyet említjük meg, mely az összes eddigi 

kezdeményezést magába olvasztja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. 

december 20-án a 2005–2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének 



 

212 

nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az 

elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- 

és az egészségvédelem alapértékei. E cél elérését nagymértékben szolgálják az iskolák 

környezeti- és egészségnevelési programjai.  

  A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 

paragrafusaiból vezethető le:  

 

18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.  

70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és 

lelki egészséghez.  

  Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi 

jogszabályok és intézkedések garantálják:  

A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „…minden 

állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. 

Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat.  

Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008)4 önálló 

tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében.  

A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális célként 

szerepel.  

A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet5 kiemelt fejlesztési 

feladatként definiálja a környezeti nevelést.  

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai 

gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott 

és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal 

rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, 

és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”  

(NAT 243/2003)  

 

A környezeti nevelés színterei az általános iskolánkban 

 

1.2.1.Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

 

 

Tanórán 

 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. 

Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet 

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap 

az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai 

lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk 

szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 

 

 

1.2.2.Tanórán kívüli programok: 
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 A gyermekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat  

 

Különböző akciókban veszünk részt: 

 

 Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (elem-, alumínium-, 

papírgyűjtés) szervezünk. 

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajz- és fotókiállítást, nyári 

táborokról bemutatkozó, illetve az iskolanapi porszemekből összeállított kiállítást. 

 Környezetvédelmi akciók 

 Szemét szüret 

 Takarítási Világnap 

 Rendszeres környezetvédelmi őrjárat 

 

 

1.3.Erőforrások 
 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

Az iskolának a következő tanévben – az alábbiakat figyelembe véve – ki kell dolgoznia 

részletesen is az iskolán belüli és kívüli kapcsolatrendszerét. 

 

Nem anyagi erőforrások 

 

1.3.1.Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, 

illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve 

tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik 

most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák 

tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 

 

Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse 

társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 

Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való 

közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban 

nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a 

témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A diákok és tanárok 

együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán 

kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet. 

 

Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és 

az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt 
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a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt 

azon keresztül valósul meg,  hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – 

a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is biztosítják. 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai 

dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai 

adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást 

(pl. féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális 

információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. 

Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, 

az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az 

iskolai gondnok feladata. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók 

aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van. 

 

 

1.3.2. Iskolán kívüli együttműködés 

 

Fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül 

– a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola 

igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb 

helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is 

finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat. 

 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk 

számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti 

parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során, minden 

tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott 

intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. (Művelődési Ház; 

Tiszapüspöki Oktató Központ stb.) 

 

Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik 

környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő 

környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai 

szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki 

kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel. 

 

Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 

 

 

1.3.3.Anyagi erőforrások 

 

Saját erőforrások 

 

 Költségvetés 
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Külső erőforrások 

 

 Pályázat 

 

1.4. Alapelvek, jövőkép 
 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezen fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk: 

 

 a fenntartható fejlődés; 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, 

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 

 alapvető emberi szükségletek; 

 emberi jogok; 

 demokrácia; 

 elővigyázatosság; 

 biológiai és társadalmi sokféleség; 

 az ökológiai lábnyom. 

 

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képeztünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 

 

 

1.4.1. Az iskola hitvallása 

 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza 

a saját szervezete működésére. 

 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, és programjainkkal a szülők és 

a környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

 

 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. 

 

 Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 

 -olyan környezetet teremteni, ahol öröm tanulni és dolgozni 

 -a környezettudatos magatartást és életvitelt 

 -a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt 

 -a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének    igényét és akaratát  

 -a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését 

 -a rendszerszemléletet 

 -tapasztalatot gyűjteni és foglalkozni a különböző környezeti problémákkal és megoldási 

  lehetőségekkel 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 
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 -alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 -ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 -szintetizálás és analizálás 

 -problémaérzékenység, integrált megközelítés 

 -kreativitás 

 -együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 -vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 -kommunikáció, média használat 

 -konfliktuskezelés és megoldás 

 -állampolgári részvétel és cselekvés 

 -értékelés és mérlegelés készsége 

 

 

1.4.2.Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód.  

 

Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást 

kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell 

kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, 

megszilárdítását és azok hagyománnyá válását.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani. 

 

Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, 

környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. 

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki.  

 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a 

természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és 

maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az 

együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés alakult ki a humán területeken 

is.  

 

Tanórán, laboratóriumban, nyári ökológiai-táborokban és az erdei iskolákban megismertetjük 

gyermekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 

 

1.4.3.Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 
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A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. 

Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden lehetőséget meg 

kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket 

körülvevő világról.  

 

Lehetőségeink: 

 

 terepi munka során: terepgyakorlatok, táborok, tanulmányi kirándulások, 

akadályversenyek, városismereti játékok stb.; 

 kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött, tábori időben stb.; 

 „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés, kérdőíves felmérés, iskolarádió 

működtetése, „nemzetközi akciók”;  

 modellezés; 

 „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szeméttelep, 

hulladékégető, szennyvíztisztító stb.; 

 versenyek; 

 szakkörök; 

 iskolazöldítés; 

 „DÖK-nap” 

 „jeles napok”; 

 projektek (pl. savas eső, vízvizsgálat) 

 Zöld Napokon – néhány jeles nap megünneplése, a naphoz kapcsolható programok, 

vetélkedők, fordítási verseny, kiállítás, akadályverseny szervezése. 

 

 

1.5. Konkrét célok és feladatok 

 
 

 Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése 

 Helyi célok megfogalmazása (pl. Öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, 

örökbefogadott patak, hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi 

védettség stb.) 

 Lakóhely megismerése (érékek, gondok – a megoldás módjai) 

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 A szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 Legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése 

 A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni 

akarást a problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés 

cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. 

 Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére. 

 Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének 

megérzését, az ehhez kötőtő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység 

javulását. 

 Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a 
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magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika 

kialakulásához nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztosítását. 

 Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának 

kialakítását. 

 Felkészíteni a gyerekeket, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a 

környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 

gyermekekben a károsodásokat megelőző gondolkodás, megismertetni a gyerekekkel a 

takarékos és mérsékletes életvitel lehetőségeit. 

 A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 

(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez 

lehetővé teszi hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat 

könnyebben megértsük több tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokoldalú 

megközelítéssel. 

 A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: 

erdei iskola, jeles napok megünneplése 

 

 

 

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az 

oktaoktatásés nevelés 

valavalamennyi területén 

jelenje 

n meg! 

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a tanmenetekben is 

kon konkrétan jelöljük meg a 

fekffeladatokat és az alkalmazni kívánt 

módmódszereket. 

Az iskolai élet egészét átfogó 

környezeti nevelés valósul meg: 

-átdolgozott tanmenetek; 

-több környezeti nevelési tartalom 

a tanórákon; 

-változatosabb tanítási, 

tanulássegítési környezeti nevelési 

módszerek. 

Erősítsük a tantárgyközi 

kapcsolatokat, hogy a tanulók 

egységében lássák az egy 

témához tartozó ismereteket! 

Projektek kidolgozása (pl. 

„Belefulladunk a hulladékba!”; 

„Egy pohár víz”; „Védeni kell!”). 

 

A széttagolt ismeretek 

rendszerelmélettel 

összekapcsolódnak, egyre több 

tanuló vesz részt tanulási 

projektben, a gyerekek örömmel 

készülnek a következő projektre. 

A pedagógusok, a felnőtt 

dolgozók és a szülők 

személyes példájukkal 

legyenek a környezettudatos 

életvitel hiteles terjesztői! 

Képzések, továbbképzések, 

szülői értekezletek tartása az 

adott témában. 

A felnőttek rendelkeznek 

mindazon ismeretekkel, szakmai 

hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, amelyek a 

környezettudatosság alakítása 

során mintaként szolgálnak. 

Egyre több szülő, tanár vesz részt a 

programokon. Az iskolai 

programok tervezésekor szempont, 

hogy a lehetőségekhez képest 

minél környezetkímélőbb legyen a 

program. 

Az iskola tisztaságának 

javítása, a szemét 

mennyiségének csökkentése. 

Tisztasági őrjárat szervezése 

(diákönkormányzat) Papír 

folyamatos gyűjtése, tárolásának 

Javul az iskola tisztasága. A 

tanulókés az iskola dolgozói 

szelektíven kezelik a papírhulladékot. 
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Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

és elszállításának megszervezése. 

A helyes vásárlói szokások 

kialakítása. 

Csökken az elszállított szemét 

mennyisége. Kee 

Kevesebb a csomagolási hulladék a 

szemetesekben. 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal. 

Rendszeres, majd alkalmankénti 

ellenőrzések.  

Iskolarádió „zöld” rovatában. 

Nem lesznek nyitva felejtett vagy 

csöpögő csapok, égve felejtett 

villanyok. Észrevehetően csökken az 

iskola víz- és villanyszámláján 

szereplő összeg. 

A tanulók ismerjék meg 

szűkebb környezetüket, lássák 

az értékeket, problémákat, 

ápolják a  

 

hagyományokat! 

Részvétel az Oktatóközpont Tp. 

Programjain, pályázatain;a 

természetben, környezetben 

végzett szemlélődés, vizsgálódás, 

kutatómunka; kiállítások, 

vetélkedők, előadások szervezése 

a „Jeles napokra”. 

Ha ismeri környezetét, jobban szereti, 

kötődik hozzá és megóvja. Az 

Oktatóközpont rendezvényein egyre 

többet érdeklődnek, tudnak a helyi 

környezetről, és ezt a többieknek is 

szívesen elmondják. 

Legyenek a tanulók 

környezetük, szülőföldjük 

védelmezői! 

„Örökbefogadási” akciók: egy-

egy fát, területet, szobrot, 

partszakaszt, állatkerti állatot 

stb., amihez rendszeresen 

visszajárnak, figyelik változásait, 

gondozzák. Faültetés, téli 

madáretetés. 

Változik az osztály közvéleménye, 

morálja. Beszélgetéseken, 

osztályfőnöki órákon, kirándulásokon 

egyre többször téma a szülőföld 

értékei. A tanuló kötődik környezete 

egy darabkájához, és ezen keresztül 

átérzi környezetünk megóvásának 

fontosságát. 

Fejlesszük a tanulók 

problémamegoldó 

gondolkodásmódját, az önálló 

ismeretszerzés képességét – 

megalapozva az élethosszig 

tartó tanulást! 

„Zöld sarok” kialakítása az iskolai 

könyvtárban, szakkönyvek, 

folyóiratok, videó-anyag és CD-k 

beszerzése. Internet-hozzáférés 

biztosítása. Az iskolarádióban 

„zöld” rovat nyitása. 

Egyre több gyerek kér feladatot, 

tart kiselőadást, „sürög-forog” a 

könyvtárban, ír cikkeket, tudja 

használni a szakirodalmat. Szép 

eredményeket értünk el különböző 

versenyeken. 

 

 

1.5.1. A célok érdekében végzett tevékenységek 

  

Tanórán kívüli 

tevékenység 

 

Módszer  

 

Eszköz 

Bevezető szakasz (1.-2.o) Az épített környezet 

védelme  

A természeti környezeti 

(élettelen  és élő 

összetevőinek) védelme 

Növények a ház körül és 

a lakásban, kerti munkák 

A ház körül élő állatok, 

hobbiállatok  

Az évszakokhoz 

kapcsolódó jeles napok, 

néphagyományok (szüret, 

Az iskola és előkertjének 

rendben tartása 

Barátságos osztályterem 

kialakítása növényekkel, 

növényápolás 

Népi játékok, 

tevékenységek 

megtanulása 

Madáretetés 

Tanulmányi séta 

(vasútállomás, 

buszpályaudvar) 

Növényápoláshoz, 

hobbiállatok tartásához 

szükséges eszközök  

Madáretetéshez szükséges 

anyagok 
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Tanórán kívüli 

tevékenység 

 

Módszer  

 

Eszköz 

húsvét...) 

Téli madárvédelmi 

tennivalók 

Környezetbarát 

közlekedés 

Kezdő szakasz (3.-4.o.) Lakóhelyismeret 

Épített környezetünk 

rendje 

Hulladékkezelés 

Levegő-, víz-, 

talajvédelem 

lakóhelyünkön 

Természetes vizeink, 

ivóvíz, gyógyvíz, 

szennyvíz 

Az ember beavatkozása a 

természetbe  

Környezetkímélő 

gazdálkodás a 

haszonkertekben és a 

szántóföldeken 

Az erdők szerepe 

(szociális, gazdasági, 

környezetvédelmi) 

A vizek, vízpartok 

élővilága 

Könyvtári foglalkozás, 

kutatómunka 

Múzeumlátogatás 

Tanulmányi séta 

(városrészek, Tisza-part 

Szent István téri 

víztorony, Anna kút) 

Tablókészítés, 

idegenvezető játék  

Papír- és elemgyűjtés 

Újságcikkek gyűjtése, 

rendszerezése 

Egyszerű vízvizsgálatok 

Megfigyelés (hajtatás) 

Kézműves foglalkozás 

Videofilmek, könyvek  

Rádió- és tv-műsorok 

Egyszerű kísérletekhez, 

vízvizsgálatokhoz 

szükséges eszközök 

Rajzeszközök 

Papír- és elemgyűjtéshez 

szükséges eszköz, gyűjtő- 

és tároló dobozok 

Kézműves foglalkozáshoz 

szükséges eszköz 

Filmlejátszó, rádió 

Alapozó szakasz 

 (5.-6. osztály) 

Környezetünk élővilága 

Téli madár- és 

vadvédelmi tennivalók 

Az emberi tevékenység 

táj- és természetformáló 

hatásai (bányászat, 

földművelés...) 

A talaj és a vizek védelme 

Haszonkerti kártevők 

(vegyszeres védekezés és 

biokertészet) 

Egészséges állattartás 

A vizek, az erdők és a 

füves területek 

Madáretető készítése, 

kihelyezése 

Tanulmányi séta a város 

szélén, a Tisza-parton, az 

Anna kúthoz, a Szent 

István téri víztoronyhoz. 

Tablókészítés, 

gyűjtőmunka 

újságcikkekből, 

kiadványokból, 

könyvekből 

Videofilmek 

Rádió- és tv-műsorok 

Madáretető készítéséhez 

szükséges eszközök 

Tablókészítéshez 

szükséges eszközök 

Videofilm, lejátszó, rádió, 

tv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Tanórán kívüli 

tevékenység 

 

Módszer  

 

Eszköz 

(jelentőség, pusztulás, 

megőrzés)  

Gyógynövények és 

gyomnövények 

Hazánk nemzeti parkjai, 

védett terület  

Fejlesztő szakasz (7.-8.o.) Alapvető ökológiai 

ismeretek 

(környezet, tűrőképesség, 

életközösség, anyag- és 

energiaforgalom) 

A Föld globális 

problémái 

(népességrobbanás, 

anyag- és energiaválság, 

ózonpajzs, szmog, 

üvegházhatás, 

hulladékprobléma) 

Környezetszennyezés és 

természetpusztítás a távoli 

tájakon  

(erdőirtás, 

elsivatagosodás, 

túlhalászás...) 

Az emberi tevékenység 

szabályozása a természet 

megóvása érdekében  

Távoli tájak fontosabb 

nemzeti parkjai, 

ismertebb természetvédő 

egyesületei 

Könyvtári kutatómunka 

Újságcikkek gyűjtése, 

rendezése 

Előadás (energiatakarékos 

izzók, hulladékkezelés...) 

Jelkulcsok használata 

Figyelemfelhívó plakát 

tervezése 

Kiselőadás 

Vitafórum 

Videofilmek 

Rádió- és tv-műsorok 

Jelkulcsok 

Rajzeszközök 

Videofilm, lejátszó, rádió, 

tv 

Bevezető szakasz (1.-2.o.) Táj- és településvédelem 

Környezetbarát 

közlekedés 

Növényápolás, 

hobbiállattartás 

Jeles napok, 

néphagyományok 

Környezet- és 

természetvédelmi 

cselekvési programok, 

akciók  

Védett területek 

lakóhelyükön 

Papírgyűjtés 

Őszi „szemétszüret” 

Barátságos osztályterem 

kialakítása (növények) 

Közösségi programok 

Tanulmányi séta 

Vetélkedők 

Papírgyűjtéshez 

szükséges eszközök 

Növényápoláshoz 

szükséges eszközök 

 

Kezdő szakasz (3.-4.o.) 

 

Táj- és településvédelem 

Környezetbarát 

Tanulmányi séta 

Papírgyűjtés: helyi 

Papírgyűjtéshez 

szükséges eszközök 
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Tanórán kívüli 

tevékenység 

 

Módszer  

 

Eszköz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.évf. 

közlekedés 

Hulladékkezelés 

Levegő-, víz-, 

talajvédelem 

lakóhelyünkön 

Környezetkímélő 

gazdálkodás a 

mezőgazdaságban 

Környezetvédelmi akciók 

Természetvédelmi 

területek közelünkben 

Erdei iskola 3. osztály 

Ördögszekér tábor 

(Tisztapüspöki) 

megfigyelések 

Ajándékkészítés, 

csomagolás természetes 

anyagokból 

Videofilm, előadás 

Verseny, közös program  

Természetes anyagok, 

szerszámok 

Videofilm, lejátszó, rádió, 

tv 

Alapozó szakasz (5.-6.o.) Csak a Földünk van! 

Környezetbarát 

közlekedés, levegő- és 

zajvédelem 

Hulladékgazdálkodás, 

energetika 

Vásárlási, csomagolási 

szokások 

A talaj- és a víz védelme 

Környezet- és 

természetvédelmi akciók 

Jeles napok (Takarítási 

világnap, Állatok 

Világnapja, Víz 

Világnapja, Föld Napja, 

Madarak és fák napja, 

Környezetvédelmi 

Világnap) 

Tanulmányi versenyek 

(Városi 

Környezetvédelmi 

Vetélkedő, Kaán Károly 

Verseny....) 

Távoli tájak élőlényei 

Magyarország nemzeti 

parkjai 

Múzeum óra  

Előadás, vitafórum 

Papír- és elemgyűjtés 

Kézműves foglalkozás 

(„újrapapír” készítése)  

Tanulmányi séta  

Közösségi program 

Vetélkedősorozat 

Kiállítás rendezése 

Múzeumi óra  

Könyvtári gyűjtőmunka 

Tablókészítés 

Filmvetítés 

„Terepgyakorlat”  

Papír- és elemgyűjtéshez 

szükséges eszközök, 

gyűjtő- és tároló dobozok 

Kézműves foglalkozáshoz 

szükséges eszközök 

Kiállítás rendezéséhez 

szükséges anyagok, 

eszközök 

Tablókészítéshez 

szükséges eszközök  

Filmlejátszó, tv 

Terepgyakorlathoz 

Szükséges eszközök 

 

Fejlesztő szakasz (7.-8.o.)  Környezetbarát 

közlekedés 

Hulladékgazdálkodás, 

energetika 

Fogyasztói társadalom 

(vásárlási szokások) 

A víz útja, ivóvíz-

Kerékpártúra 

Papír- és elemgyűjtés 

Előadás (energetika) 

Vitafórum 

Múzeumi óra 

Tanulmányi séta  

„Terepgyakorlat” 

Túrafelszerelés 

Papír- és elemgyűjtéshez 

szükséges eszközök, 

gyűjtő- és tároló dobozok 

Terepgyakorlathoz 

szükséges eszközök 
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Tanórán kívüli 

tevékenység 

 

Módszer  

 

Eszköz 

felhasználás és 

szennyvíztisztítás 

Természetvédelmi 

területek lakóhelyünk 

közelében 

Jeles napok 

Környezet- és 

természetvédelmi akciók 

Tanulmányi versenyek 

(Városi 

Környezetvédelmi 

Vetélkedő, Hermann Ottó 

Vereny...) 

Vetélkedők 

 

 

 

 

1.6. A környezetnevelési program ellenőrzése, értékelése 
 

Időközönként a programokat értékeljük. Megállapítjuk, mely feladatokat tudtunk megvalósítani 

, mely tevékenységek voltak sikeresek, eredményesek. Így újabb, hatékonyabb tervet 

készíthetünk a következő évek környezetvédő munkájához. 

 

Módszerek 

 

Játékok 

 

 Szituációs 

 Memóriafejlesztő 

 Kombinációs 

 Érzékelést fejlesztő 

 Ráhangolást segítő 

 Bizalomerősítő 

 Kapcsolatteremtést segítő 

 Drámapedagógia 

 

 

 

Modellezés 

 

 Hatásvizsgálatok 

 Rendszermodellezés 

 Előrejelző 

 Működő modellek készítése, elemzése 

 Riport módszer  

 Kérdőíves felmérés 
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 Direkt riportok 

 Fotoriport 

 

Projekt módszer 

 

 Analízis – akció projektek 

 

Terepgyakorlati módszerek 

 

 Terepgyakorlatok 

 Táborok 

 Térképkészítés 

 Egyszerű megfigyelések 

 Célzott megfigyelések, mérések 

 

Aktív, kreatív munka 

 

 Természetvédelmi és fenntartási munkák 

 Rekonstrukciós munkák 

 Madárvédelmi feladatok 

 Szelektív hulladékgyűjtés 

 Rend- és tisztasági verseny 

Közösségépítés 

 

 Csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében 

 

 

Művészi kifejezés 

 

 Vizuális művészet a környezeti nevelésben 

 Irodalmi alkotások 

 Zeneművészet 

 Fotóművészet 

 Táncművészet 

 Népművészet 

 Esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

 

 

1.7. Taneszközök 
 

 Tankönyvek, nyomtatott és elektronikus anyagok, természetismereti könyvek, 

mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, folyóiratok, természetfilmek, 

dokumentumfilmek, diasorozatok, plakátok. 

 Térképek, tájékozódási eszközök (iránytű, tájoló), modellek, tablók. 

 Fizikai, kémiai mérésekhez megfelelő eszközök, anyagok, biológiai vizsgálatokhoz 

szükséges eszközök, anyagok (nagyító, mikroszkóp, bonckészlet stb). 

 Játékokhoz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) 

 Anyagok és eszközök a kézműves foglalkozásokhoz, gyakorlati természetvédelemhez 
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(papír, ragasztó, írószerszámok, faanyag stb.) 

 Eszközök és anyagok az életvitel és gyakorlati ismeretek környezeti nevelési 

célkitűzéseihez  

 (pl. megfelelő szerszámok) 

 

 

1.8. Az iskolai környezet 
 

A példamutató iskolai környezet tényezői  

 

 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 

 növények, élősarok 

 anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés 

 egészséges élelmiszereket árusító iskolai büfé 

 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése, kerékpártároló létrehozása 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 pedagógusok és technikai dolgozók példamutatása 

 iskolai médiumok zöld rovatai 

 

 

A kulturált iskolai környezet kialakítása és fenntartása terén 

 

Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat. 

 

Sikerkritérium: A visszajelzések igazolják fenti célunk megvalósítását. 

 

Mérhetőség: Pozitív visszajelzések arányának emelkedése, negatív visszajelzések számának 

csökkenése. 

 

Feladat: A feltételrendszer biztosítása. 

 

Eszközök, eljárások: folyosók, tantermek, természetes anyagokkal való dekorálása, zöld 

növények, cserepes virágok elhelyezése, épület folyamatos tisztántartása, annak ellenőrzése, 

pályázati rendszerek kihasználása, szülők, pedagógusok, tanulók bevonása. 

 

1.9. Kommunikáció 
 

Iskolán belül: 

Munkaértekezletek, faliújság, felelősök rendszere (DÖK), egyéni beszélgetések, iskolarádió, 

isi- és suligyűlések 

 

 

Iskolán kívül: 

Tájékoztató füzet, szülői faliújság, szülői értekezletek, iskolaszék, SZMK-megbeszélések, 

szórólapok a lakóknak, lakógyűlések, kábel-tv, helyi újság, önkormányzati nyílt ülések, 

elektronikus levelek, faxok, levelek 

 

 

Iskola – szülők:  
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Fogadóórák, levélben való tájékoztatás, nyílt napok, szülőkkel közös programok, évkönyv, 

kiállítások. 

 

1.10. Minőségbiztosítás / minőségellenőrzés 
 

A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei határozzák meg 

azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Nevelő tevékenységünk során – mint azt 

a korábbi fejezetekből láthattuk – szakítani szeretnénk a passzív befogadás, a konvergens 

gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés, az uniformizálás rossz gyakorlatával. Az 

értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes 

személyiségét fejlesztjük. 

 

A pedagógus környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi elvárások 

megítélésével. 

 Rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál 

alakítása során mintaként szolgálnak. 

 Felkészülésüket hassa át az együttműködésre törekvés. 

 Törekedjenek fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a munkavégzés 

rendje között. 

 

 

 

1.11. A tantárgyi környezeti nevelési célok: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az emberi gondolkodásmód, viselkedés alakításában elengedhetetlenül fontos, hogy a 

magyarítás az érzelmi fejlesztés színtere legyen. Az ember és a természet kapcsolatát olyan 

irodalmi műveken keresztül mutassa be, amelyek erősítik a természet és a környezet értékeihez 

való kötődést, a harmonikus kapcsolatok fejlődését. 

Az irodalmi alkotások tudatos értelmezése a környezethez való viszonyulás szempontjából 

történjen. A tanár tudatosan válasszon olyan szövegeket (cikkértelmezéshez, nyelvi 

gyakorláshoz), amelyek az ember és a környezet kapcsolatát világítják meg. Ezek 

kiindulópontjai lehetnek a problémafelvetés, a vitakészség fejlesztésének, 

véleményalkotásának. 

A hivatalos iratok (petíciók, kérvények, javaslatok) elkészítésének gyakorlása. A nyelvi 

környezetszennyezés. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Általános iskola- alsó (6-10 év) 

 

A tanulók: 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat! 

 (meséket, mondákat, népdalokat és verseket) 

 

 érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció 

során! 
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Általános iskola – felső tagozat 

 

A tanulók: 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását! 

 törekedjenek az anyanyelv védelmére! 

 sajátítsák el a médiák elemzésének technikáit! 

 tudjanak disputát folytatni! 

 

A tanulókban: 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés! 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- 

és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával 

 fejlesszük az egyéni és a  közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével! 

 fejlessze a drámajátékok segítségével az egyéni és a közösségi kompetenciákat. 

 

 

Történelem 

 

A történelem tantárgy elemezze az embereknek a fejlődéstörténete során a természetre 

gyakorolt hatását, s ennek következményeit, viszonyrendszerét. 

Mutassa be az egyes történelmi korokban az ember és környezete viszonyának alakulását, a 

földrajzi környezet hatását egy térség fejlődésére, a környezet ember-alkotta értékeit és a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességeket. 

Ismertesse meg a helyi történelmi értékeket, neveljen a hagyományok tiszteletére. A természeti 

népek példáját bemutatva keressünk  megoldásokat a jövőre nézve. 

Az egész világot érintő, globális problémákban hangsúlyozza az egyén, az állam és a 

társadalom felelősségét, feladatait. 

 

 

Idegen nyelv 

 

Rendkívül alkalmas arra, hogy a jól megválasztott szövegekkel a természet szeretetére neveljen, 

felvessen környezeti problémákat. Helyzetéből adódóan más népek ilyen irányú 

tevékenységeivel és szervezeteivel megismertet, fejleszti a nemzetközi felelősséget. A nyelvi 

kommunikáció fejlesztése során lehetőség van arra, hogy a környezetvédelmi problémákra a 

tanulók önállóan, csoportmunkában, projekt-munkában keressék a választ. Ez alkalmas az 

állampolgári felelősségtudat növelésére is. 

 

A tanulók: 

 Váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével! 

 Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit! 

 Tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit! 

 Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni! 
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 Állampolgári felelősségtudata fejlődjön! 

 

A tanulóban: 

 

 Alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben! 

 Fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit! 

 

Matematika 

 

A matematika kiválóan alkalmas arra, hogy számítási feladatokkal más tantárgyakban tanított 

környezetei összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstráljon. A statisztikai 

módszerek alkalmazásával lehetőséget ad a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, 

elemzésére. A táblázatok, grafikonok készítésével és elemzésével fejlessze a logikus 

gondolkodást, a szintetizáló és lényegkiemelő képességet, rendszerben való gondolkodást. 

 

Figyeltessük meg a tanulóinkkal az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait! 

Gyűjtessünk adatokat környezetünkről! Alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez 

szükséges számolási készséget! Használjunk a valóságból kiinduló példákat, s ezek 

eredményeit elemezzük, vonjuk le a tapasztalatokat! 

pl. statisztikák készítése, értékelése; táblázat és grafikonkészítés, átlagszámítás, gazdálkodás a 

családban, mérések, becslések terepen...) 

 

 

A tanulók: 

 Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják! 

 Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával! 

 Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni! 

 Logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön! 

 Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait! 

 Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására! 

 Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni! 

 Legyenek képesek reális becslésekre! 

 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni! 

 

A tanulókban: 

 Alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás! 

 Alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készséget! 

 

Fizika  

 

Adja meg a környezeti változások fizikai magyarázatát! Ismertesse meg az élő szervezetre káros 

fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítását, neveljen ezek kibocsátásának 

csökkentésére! 

Ismertesse fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat! 
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Értelmezze a környezet változásának törvényszerűségeit, s ennek tudatában keresse a 

megoldásokat a globális környezeti válságokra. A természeti ismeretek alapján a környezeti 

erőforrásokat felelősséggel használó, tetteinek következményeit látó, előregondolkodó 

állampolgárrá neveljen. 

 

A tanulók: 

 

 Tudják megfogalmazni, megadni a környezeti változások fizikai magyarázatát! 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzás, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását! 

 Akarják, tudják a káros hatások kibocsátásának csökkentését elérni! 

 Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat! 

 Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, s ennek tudatában keressék 

a megoldásokat a globális környezeti problémákra! 

 A természettudományos ismeretek alapján a környezeti erőforrásokat felelősséggel 

használó, tetteinek következményeit látó, előregondolkodó állampolgárrá nevelődjenek! 

Természetismeret (5-6. évfolyam) 

 

A tanulók: 

 A tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére  

 A megismerés komplexitása, egészlegességére törekvés (középpontban az élő és 

élettelen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) 

 Természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek 

kialakítása; 

 Környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése 

 Ökológiai szemlélet fejlesztése 

 Helyes környezeti attitűdök fejlesztése 

 Magatartás fejlesztése 

 Értékrend fejlesztése 

 Környezettudat fejlesztése 

 Felelősségérzet fejlesztése 

 Környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása 

 

 

Biológia (7-8. évfolyam) 

 

A tanulók: 

 Tájékozottság a földi élővilág sokféleségéről 

 Az emberek és a biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerről 

 A jelzettek tudatosításával növelje az élővilágban meglévő változatosság 

fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit. 

 Egészséges életmód szabályainak megismerése (átfedés az egészségnevelési program) 

 Egészséges életvezetés képességének fejlesztése 

 Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit 

 Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit 

 Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

 Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 
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 Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 

 

A tanulókban: 

Alakuljon ki ökológiai szemléletmód 

 

Földrajz (7-8.évfolyam) 

 

 A tanulók földrajzi-környezeti gondolkodásának fokozatos fejlesztése 

 A környezet értékeinek megismertetésével segítse elő a környezettudatos életmód 

kialakulását 

 Ráébressze a tanulókat a földrajzi ismeretek fontos szerepére napjaink környezeti 

jelenségeinek, folyamatainak 

 Kifejlessze bennük közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvétel készségét. 

 Szerezzenek tapasztalatot élményszerűen a közvetlen élő és élettelen környezetükről 

 Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit  

 Ismerjék meg a globális világ problémáit 

 Ismerjék meg és őrizzék a természeti táj szépségeit 

 

 

Helyi népdalok, nép játékok, hangszerek, táncformák 

 

A tanulók: 

 Ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

 Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 

 Vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

 Tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek  

 Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 

A tanulók: 

 Ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

 Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

 Ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére. 

Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira 

 Ismerjék a természetes alapanyagok használatát 

 Legyenek képesek a műalkotásokat környezetnevelési szempontoknak megfelelően 

elemezni 

 Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezetnevelési témaköröknek 

megfelelően 

 Ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését 

 Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre 

 Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 
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 A tanulók látáskultúrájának megalapozása 

 Kultúra értékeit becsülő 

 Környezettudatos magatartás kialakítása 

 

 

Tánc és dráma 

 

A tanulók: 

 Tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 

 Legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 

 Sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezetnevelési lehetőségeket 

 

 

A tanulók: 

 Tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel! 

 Legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 

 Sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezetnevelési lehetőségeket! 

 

 

Technika és Életvitel (5-8. évfolyam) 

 

Tantárgyi célok: 

Mutassa be: 

 Környezeti károsodások és azok megelőzésének módjait; 

 A fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit; 

 A problémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkodást. 

 

Hon és Népismeret (modul) (5-6. évfolyam) 

 

Tantárgyi célok: 

 A hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismertetése 

 (A természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó és nem kihasználó 

paraszti  életmód értékeinek bemutatása) 

 Hazaszeretet megerősítése 

 Egészséges identitás kialakítása 

 Ösztönzés a szülőföld cselekvő felfedezésére 

 Felkészítés a magyar kultúra egyre tágabb és egyre mélyebb megismerésére 

 Népi kultúra, nemzeti értékek és nyelvjárások megbecsülése 

 

 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

 

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszerben 

az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. Az 

osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, 

formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 
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szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók 

számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, 

értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 

hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és - feldolgozó képessége 

segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való 

nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások 

keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 

személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és 

megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a 

szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös 

tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy 

évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító 

valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 

 

 

1.12. Fogyasztóvédelem 
 

Az ENSZ Fogyasztóvédelmi Irányelveiben, még 1985-ben leszögezte, hogy minden 

állampolgár alapvető joga hogy a tájékozott és tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges 

ismeretekkel és tudással rendelkezzen. 

Hazánkban az Országgyűlés 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvényt, melynek első része V. fejezet 17.§-a rendelkezik a fogyasztók 

oktatásáról. A törvény szerint: a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az 

oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek 

együttműködve teljesítenek. 

A Kormány 243/2003.(XII. 17.) számú rendeletével kiadott Nemzeti alaptanterv értelmében a 

helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a 

tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok 

gyakorlati alkalmazására. Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, 

amelyben a fogyasztói kultúra kialakítása is jelentős szerepet kap. 

1.12.1. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT) 

1.12.2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve őket 

e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a fogyasztás 

során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen fontos, hogy a diákok 

értsék, valamint a saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek folyamatos 

mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének, kommunikálásának és 

megoldásának képessége és készsége jellemez. 
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Ökológiai fogyasztóvédelem: környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai 

fogyasztói társadalmunkban keresendő, mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind 

pedig fogyasztásunk profitcélú volta, mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul 

környezetünk károsításához. Célunk olyan, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevelni, akik 

vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozott középút az öncélú, bolygónk erőforrásait felélő 

fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon 

történő felhasználása, mely csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, 

valamint a hulladék- és szennyező anyagok kibocsátását, hogy a jövő nemzedékek szükségletei 

– és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 

érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 

1.12.3. A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásaiba jól beépíthetők a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos tartalmak: 

- technika – áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései, 

- matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások, 

- fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák), 

- földrajz –  eltérő fogyasztási struktúrák és szokások, 

- magyar – reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái, 

- biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, 

táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás, 

- kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, 

háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk, 

- informatika – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói 

veszélyforrások, telefónia, 

- történelem – EU fogyasztói jogok, fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám 

története stb., 

- médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények)  

Iskolán kívüli helyszíneken közvetlen tapasztalatgyűjtés, megismerés (piaci séták, üzletek, 

bankok látogatása)  

Hazai és nemzetközi együttműködések során szerzett ismeretek feldolgozása (más iskolákkal, 

állami és civil szervezetekkel, cégekkel)  

1.12.4. Módszertani elemek 

Az iskolai tantervbe nem a hagyományos módszertani elemekkel, hanem fogyasztás területén 

érvényesülő bizonyos készségek fejlesztésével igyekszünk megvalósítani a téma oktatását. 

Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, a döntéshozás és a problémamegoldás.  

A tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában a szülők a pedagógus legfontosabb segítői. A 

tantárgyi oktatás rendszerében rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, fogyasztói 

döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segíthetünk abban, hogy a 

gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói szokásait.  

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása a tanulók számára 

közvetlenebb módszerek megfelelő keretet teremtenek a fogyasztóvédelem, a kritikus 

gondolkodás fejlesztéséhez. Ilyen lehetőségek: 
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 interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

 riportkészítés az eladókkal, 

 médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika, 

 egyéni és csoportos döntéshozatal, 

 helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása, 

 adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában, 

 problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

 szimulációs játék, esettanulmány, 

 viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző piaci 

magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése). 
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XVII.2. A környezeti nevelés a gimnáziumban 
Színterek 

2.1. Hagyományos tanórai oktatásszervezésben  

Tanórán, laboratóriumban:  

 A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan 

dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, 

amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva 

adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A 

szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, 

alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a 

diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet 

csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  

 Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket laboratóriumban megtartott 

tanórákon tanítjuk meg. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések 

megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését.  

 

2.2. Nem hagyományos tanórai keretben: 

 A tanév során a földrajz faktosok (illetve az iskola tanulói) a budapesti 

Természettudományi Múzeum és a Planetárium meglátogatásán vesznek részt. (A 

részvétel önkéntes és önköltséges.) 

 Az osztályok tanév folyamán osztálykirándulásokat szerveznek, amely során előtérbe 

helyeződnek azok a programok amelyek a környezeti nevelést szolgálják. 

 Földrajz és biológia órákhoz kapcsolódóan esetenként természetben történő 

megfigyeléseket végzünk. 

Tanórán kívüli programok:  

 A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem 

fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Kitaibel Pál Biológiaverseny, 

Csapody Vera Emlékverseny, Herman Ottó Verseny).  

 Idegen nyelveken fordítási versenyeket szervezünk, ahol gyakran szerepelnek 

természetvédelemmel foglalkozó cikkek is.  

 Különböző akciókban veszünk részt:  

 Az iskolában rendszeresen, különböző gyűjtési akciókat (pl.: elemgyűjtés) 

szervezünk.  

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra: a Föld Napján rajzkiállítást.  

2.2.  Erőforrások 
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  
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2.2.1.  Nem anyagi erőforrások  

Iskolán belüli együttműködés  

 Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti 

nevelés ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, 

illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a 

kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési 

munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka 

áttekintése a szaktanárok és a természettudományi munkaközösség-vezető feladata. 

 Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az 

iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme 

iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak.  

 Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a 

tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében 

sajátítják el. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát 

iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a 

munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek 

áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet.  

 Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői 

ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 

Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési 

formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti 

nevelési programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok 

maguk is biztosítják.  

 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai 

dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai 

adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges 

papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas 

fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a 

kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének 

takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket 

használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az iskolai gondnok feladata. Az iskolai 

szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos 

munkájára is szükségünk van.  

 

Iskolán kívüli együttműködés  

 Fenntartó. Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját 

és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész 

életén belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. 

Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat.  

 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. 

Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az 
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állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai 

tanulmányai során, minden tanulónak legalább egy környezeti témájú 

intézménylátogatáson részt vehet. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a 

munkaközösségek egy megbízott tanára tartja.  

 Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik 

környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken, Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő 

környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való 

iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg 

alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel.  

 Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  

Iskolai büfé  

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Fontos, 

hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat része, hanem 

egy, az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges 

táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék- és gyümölcskínálat. Újra időszerűvé vált annak 

felmérése, hogy az egészséges táplálkozás érdekében mi legyen a büfé kínálata. A tanulók és a 

tanárok körében ezt az iskolai diákönkormányzat, a szülők közt az iskola szülői 

munkaközössége végzi el. Az eredmény ismeretében az iskolavezetés megbeszélést folytat a 

büfé működtetőjével.  

 

2.2.2. Anyagi erőforrások  

Saját erőforrások  

Az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a 

környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést 

szolgálják.  

Külső erőforrások  

 Fenntartó. Saját költségvetéséből minden évben végeztet olyan felújításokat 

(nyílászárók, parketta, tetőket), amelyekkel környezetbarát kulturált környezet hozható 

létre. 

 Saját bevétel. Az iskolának teremkiadásból és szakképzési támogatásból van 

saját bevétele, melyek összege változó. A továbbiakban is folytatni kívánjuk azt a 

gyakorlatot, hogy az iskolai beszerzési egyeztetések során határozzuk meg, mekkora 

összeg fordítható környezeti nevelési célokra. A tanárok kéréseit összegyűjtve a 

környezeti munkacsoport vezetője képviseli a megbeszéléseken a környezeti nevelési 

munka érdekeit.  

 Pályázat. A pályázat-megjelenések figyelése igazgatóhelyettesi feladat. Az 

igazgatóhelyettes tájékoztatja a kollegákat a pályázati lehetőségekről, és segít a 

pályázatok elkészítésében. Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell 

fordítani, amire a kiírás szólt.  
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2.3.   Alapelvek, jövőkép, célok 
2.3.1.Alapelvek, jövőkép  

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

 a fenntartható fejlődés;  

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;  

 a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;  

 alapvető emberi szükségletek;  

 emberi jogok;  

 demokrácia;  

 elővigyázatosság;  

 biológiai és társadalmi sokféleség;  

 az ökológiai lábnyom.  

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!  

 Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:  

- a környezettudatos magatartást és életvitelt;  

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;  

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát;  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését;  

- a rendszerszemléletet;  

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;  

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket.  

 A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek 

például:  

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás;  

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;  

- szintetizálás és analizálás;  

- problémaérzékenység, integrált megközelítés;  

- kreativitás;  

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;  

- vitakészség, kritikus véleményalkotás;  

- kommunikáció, média használat;  

- konfliktuskezelés és megoldás;  

- állampolgári részvétel és cselekvés;  

- értékelés és mérlegelés készsége.  
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2.3.2.Az iskola környezeti nevelési szemlélete  

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 

segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 

konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 

megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá 

válását.  

A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk 

kialakítani.  

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt 

ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. 

Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már 

megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok kezdeményezés alakult ki a 

humán területeken is.  

Tanórán, laboratóriumban gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. 

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké.  

2.3.4. Konkrét célok  

Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek.  

 Új tervek:  

- az egészségnevelési program elkészítése;  

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához;  

- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása;  

- új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése: 

témanap;  

- a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba 

építése.  

 Fontos a hagyományok ápolása 

- iskolanap szervezése az egész iskolaközösség számra; 

- dog-prevenciós program; 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában; 

- kézműves foglalkozás szervezése; 

- látogatások megszervezése (múzeumok, kiállítások, állatkertek, nemzeti parkok); 

- részvétel versenyeken;  

- iskolazöldítési program; 

- iskoladíszítési program hirdetése; 

- bekapcsolódás az Erdei iskolák programjába 5-8. évfolyam részvételével; 
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- környezet nevelésben kapcsolódó szakkörök megszervezés az alsó, illetve a felsőbb 

évfolyamon. 

 Szaktárgyi célok:  

- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei); 

(Lásd a szaktantárgy tanterveket.) 

- a kétszintű érettségire felkészítés (környezetvédelmi kérdések, problémák és 

megoldási lehetőségeik);  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a 

környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre);  

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok);  

- tanórán kívüli szakórák szervezése;  

- természetvédelmi versenyekre felkészítés;  

- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon;  

- a számítógép felhasználása a tanórákon.  
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XVIII. Az intézményi élet megszervezésének elvei, 

tevékenységek szervezeti  keretei 
 

XVIII.1.  Az óvodai élet megszervezésének elvei 
 

  

Az óvodai nevelés a katolikus óvodáinkban csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai 

program alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába 

foglaló tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és 

közreműködésével.  

Szempontok: 

 az óvoda alapdokumentumainak harmonizálása, 

 az óvoda helyi sajátosságait figyelembe vevő tervezés,  

 a helyi szokások és a gyermekek egyéni szükségleteinek megjelenése a napirendben 

és hetirendben, 

 a gondozásnak kiemelt szerepe van a gyermekek önállóságának segítésében, 

együttműködve a gondozást végző munkatársakkal, 

 rugalmas, folyamatos napirend, amelyben a játék kitüntetett szerepet kap,  

 megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált tevékenységek, 

melyek harmonikus arányban vannak,  

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése és erről a szülők tájékoztatása évente 

kétszer 

 

1.2.  Az óvodai csoport kialakítása 

 

Óvodánk hagyományait, adottságait, lehetőségeit figyelembe véve, a helyi adottságok és az 

óvodapedagógusok attitűdje, a szülők igényei alapján az egymáshoz közelálló életkor szerint 

szervezzük csoportjainkat. 

 

A program hatékonyságát nem a csoport szervezeti kerete határozza meg, hanem az 

óvodapedagógus felkészültsége, rugalmassága, kreativitása, empátiája, helyzetfelismerése, 

azaz egész egyénisége. 

 

 

1.3.  A tevékenységek szervezeti keretei 

 

Az óvodás korosztály számára a tervszerű kötetlenség a legalkalmasabb foglalkozási forma. 

Kötetlenségként éli meg a gyermek, melyben az óvodapedagógus tudatosan és tervszerűen 

biztosítja fejlődéséhez szükséges differenciált tevékenykedés feltételrendszerét. 

A gyermekek érdeklődése alapján mindig változó létszámú és személyi összetételű kis 

csoporttal foglalkozik egyszerre az óvodapedagógus. A gyermekek érdeklődése szerint az 

elkezdett tevékenységek esetleg napokon keresztül is folytathatók. Ehhez a két 

óvodapedagógus összehangolt munkája szükséges. 

Testnevelés foglalkozás során is törekedni kell az oldott légkör megvalósítására, lehetőséget 

kell biztosítani, hogy a gyermek egy időben többféle tevékenységből választhasson.  

Az óvodapedagógus kényszerítő eszközöket nem alkalmaz. 
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1.4.  A tevékenységek időkeretei: a napirend és a hetirend 

 

A napirendet stabilitás és rugalmasság jellemezi, amely igazodik a gyermekek egyéni 

szükségleteihez.  

A stabil pontokat, a rendszerességet, az azonos időpontban visszatérő tevékenységek jelentsék 

/étkezések, a szabadlevegőn tartózkodás, a játéktevékenység.../ 

A rugalmasság vonatkozzék a tízóraizás módjára /pl. a kötelező testnevelés után egyszerre, más 

napokon folyamatosan történjen / az eltérő egyéni alvásigény figyelembevételére, a gyermek 

alapvető biológiai szükségleteinek rugalmas kielégítésére.  

Az évszakhoz igazodó napirendünkben a tevékenységek között az arányok harmonikusak szem 

előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az időkeretek rugalmasan alakíthatók /pl. a 

szabadlevegőn tartózkodás / A játékidő biztosítása, különösen a téli hónapokban, amikor a 

gyermekek több időt töltenek a csoportszobában, és kisebb a mozgástér, nagyon fontos 

 

 

napirend: szeptember 01. -  június 15-ig 

Időtartam Tevékenység 

6.00-12.00 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan és differenciáltan végezhető tevékenységek  

a csoportszobában vagy a szabadban 

 Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése 

 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás 

(teremben, 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 

o Verselés, mesélés 

o Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

o Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

o Mozgás 

o A teremtett világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése 

12.00-15.00 
 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Pihenés 

15.00-17.00 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők 

érkezéséig 

 

Az időkeretek az életkortól és egyéb tényezőktől függően rugalmasan változnak. 

Mivel a nevelés nem zárul le május 31-én, ezért a nyári időszak (június 15-től augusztus 31-ig) 

tartalmas, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó, gondosan megtervezett legyen.  

 

Az év közben már kialakított szabályok, szokások megtartásával az óvodapedagógus a nyári 

élet megtervezésénél adjon lehetőséget a gyermeknek arra, hogy az évszak örömeit 

szabadabban élvezze, és kötetlenebb formában biztosítson változatos tevékenységet, 

lehetőséget a fejlődésre. 
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A hetirend kialakítása az igényekhez, lehetőségekhez, helyzethez rugalmasan alkalmazkodva 

történik. 

Évszakhoz és a liturgikus év eseményeihez kötődve, azt körbejárva dolgozza fel az élményeket, 

tapasztalatokat, ismereteket a különböző foglalkozási területeken keresztül. 

 

A hetirend összeállításának elvei: 

 Naponta biztosítjuk a rendszeres mozgásfejlesztést. A keret és időtartam változó. Heti 

egy alkalommal minden korosztály számára biztosított a testnevelés foglalkozás.. 

  Naponta folyamatosan lehetőség van a művészeti tevékenységekre, melyek a szabad 

játék keretein belül szervezhetők. 

 

A tevékenységek szervezeti formái.  

 egyéni 

 -mikrocsoportos (témának, fejlesztésnek megfelelően) 

 frontális  ( pl.gyertyagyújtás)   

 

 

Tervezetten szervezett tevékenységek 
Párhuzamosan is végezhető differenciált és 

csoportos tevékenységek szervezése 

 Hitre nevelés 

 Mozgás 

 Mozgásos játék (mindennapos mozgás) 

 

 Játék 

 Verselés, mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 A teremtett világ tevékeny megismerése 

 Matematikai tartalmú tapasztalatok 

 

 

 

hetirend 

 

 

 

 

 
Tervszerű Kötetlen Tervszerű Kötetlen Tervszerű Kötött  

 

Teremtett 

világ 

tevékeny 

megismerése  

verselés, 

mesélés, 

dramatikus-

játék 

ének, zene, 

énekes játék, 

gyermek-tánc 

rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

ének, zene, 

énekes 

játék,gyermek

-tánc 

mozgás Hittan 
Dráma-

játék 

3-4 

évesek 
2x 3x 2x 2x ----- 1x* 2x ----- 

5-6 

évesek 
2x 3x 2x 2x ----- 1x 2x 

1x 
6-7-(8) 

évesek 
3x 3x 1x 2x 1x 2x 2x 

 

*: szeptembertől –decemberig kiscsoportos (3-5 fős) formában játékosan, kötetlenül. 
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Logopédia és fejlesztő foglalkozás az érintett gyermekeknek: heti egy alkalommal. 

 

 

1.5. A nevelés tervezése 
 

A pedagógiai program, az éves szakmai működési program és a csoport nevelési terve szerves 

egységet alkot. 

 

1.5.1. Tervezés hosszabb távra 

 

Az éves terv a célkitűzések, a műveltségi anyag tematikus elrendezését, a feltételek 

számbavételét, a közös élmények átgondolását jelenti.  

A hosszabb távú tervezés része a személyi dosszié. Ebben kapnak helyet azok a dokumentumok 

és gyermek munkák, melyek az egyes gyermekek fejlődését tükrözik, (személyiség lap, 

megfigyelések, vizsgálati eredmények, gyermekrajzok stb.) A módszeres megfigyelések 

alapján, az óvodapedagógus megjelöli azokat a területeket, ahol az intenzívebb differenciált 

fejlesztésre az elkövetkező hetekben szükség van. 

 

 

 

1.5.2.Tervezés rövid távra 

 

A gyermekcsoport nevelési, fejlesztési tervének időtartama fél év, melyet a csoportnaplóba 

rögzítünk. A fejlesztés feladatait, a megvalósulás színtereit, az elemi szokások színtereit, 

lehetőségeit szükséges megtervezni. Irányt mutat a csoport eseménytervének elkészítéséhez, az 

óvodapedagógus feladatait körvonalazza és segíti a felkészülésben. 

Az éves tervet a két óvodapedagógus közösen készít el.  
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HELYI TANTERVEK 
 

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 az angol és a német nyelv tanulását választhatják. 

Helyi tantervünket az általános iskola 1. és 5. évfolyamán a 2013/14. tanévben vezetjük be, 

felmenőrendszerben. A 2016/17. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon az új helyi 

tanterv. 

 

 

XVIII.2. A Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola  helyi tanterve 
 

 

2.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, azok óraszámai 

 

 

1-4. évfolyam 

 

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

 Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves  Het

i 

 Magyar nyelv és irodalom  314 8,5 314 8,5 314 8,5 277 7,5 

 Matematika 166 4,5 166 4,5 166 4,5 129 3,5 

 Informatika         

 Idegen nyelv 37 1 37 1 37 1 111 3 

 Környezetismeret 37 1 37 1 37 1 74 2 

 Ének-zene 37 1 37 1 37 1 55,5 1,5 

 Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 37 1 37 1 

 Technika és életvitel 37 1 37 1 37 1 37 1 

 Testnevelés és sport  185 5 111 3 111 3 111 3 

Hittan 74 2 74 2 74 2 74 2 

Kötelező óraszám a 

törvény szerint 

850+

74 

23+2 776+

74 

21+2 776+

74 

21+2 831,5

+74 

22,5

+2 

Emelt óraszámú term. 

ismeret 

  37   1   37   1   37    1   37   1 

Éves összes óraszám 961 26 887 24 887 24 942,5 25,5 

A +jelölés a hittan órákat jelenti. 
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5-8. évfolyam 

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

 Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves Heti 

Magyar nyelv és irodalom   148 4 148 4 148 4 148 4 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

 

74 2 74 2 74 2 74 2 

Idegen nyelv 111 3 111 3 111 

 

3 111 

 

3 

Matematika 148 4 111 3 111 3 111 3 

Informatika   18,5 0,5 37 

 

1 37 

 

1 

Természetismeret 55,5 

 

1,5 

 

74 

 

2 

 

    

Fizika     55,5 

 

1,5 

(+0,5

) 

55,5 

(+18,

5 

1,5 

(+0,5

) 

Biológia      55,5 

(18,5) 

1,5 

(0,5) 

55,5 

(18,5) 

1,5 

(0,5) 

Kémia     55,5 1,5 55,5 1,5 

Földrajz     55,5 1,5 55,5 1,5 

Ének-zene  37 1 37 1 37 1 37 1 

Rajz 55,5 1,5 37 1 37 1 37 1 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

      18,5 0,5 

Technika és életvitel 37 1 37 1 18,5 0,5 37 1 

Testnevelés és sport  92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 

Tánc-dráma 37 1       

Ember és társadalomismeret, 

etika 

    18,5 0,5   

Hon-és népismeret   37 1     

Osztályfőnöki  37 1 37 1 37 1 18,5 0,5 

Egészségtan   18,5 0,5     

Hittan 74 2 74 2 74 2 74 2 

Kötelező óraszám a törvény 

alapján 

832,5+ 

74 

22,5

+2 

832,5 

+74 

22,5

+2 

943,5 

+74 

25,5+

2 

943,5 

+74 

25,5 

+2 

Emelt órasz. 

fizika+biológia ( ) 

37 1 37 1 37 1 37 1 

Éves összes óraszám 943,5 25,5 943,5 25,5 1054,

5 

 

28,5 

 

1054,

5 

28,5 

 

A + jelölés a hittan órákat jelenti. 

A ( ) jelölés az emelt óraszámot jelenti. 

A nem kötelező órák felhasználása: 

- csoportbontásra; 
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- szakkörre; 

- felzárkóztatásra; 

- tehetséggondozásra; 

 

Egyéni foglalkozások  felhasználása: 

 

Fejlesztő foglalkozások; 

Egyéni képességfejlesztés; 

 

 

További kötelezően ellátandó foglalkozások: 

 

Napközi otthonos foglalkozás; 

Rehabilitációs órák; 

Sporttevékenység; 

 

Az előírt tananyagot és követelményeket a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 

 

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett helyi tanterv óraszámai: 

 

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

  

 K
e
re

tt
a
n
te

rv
 s

z
. 

K
ö
te

le
z
ő
 K

n
T

 s
z
. 

E
lf
o
g
a
d
o
tt
 K

n
t.
 S

z
.2

0
1
3
/2

0
1
4
 

 K
e
re

tt
a
n
te

rv
 s

z
. 
2
0
1
3
/2

0
1

4
 P

1
 

K
ö
te

le
z
ő
 K

n
T

 s
z
. 

E
lf
o
g
a

d
o
tt
 K

n
t.
 S

z
. 

 K
e
re

tt
a
n
te

rv
 s

z
. 
2
0
1
3
/2

0
1

4
 P

1
 

B
a
c
s
ó
 K

e
re
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a

n
te

rv
 

s
z
.2

0
1
3
/2

0
1
4

 

K
ö
te
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z
ő
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n
T

 s
z
. 

E
lf
o
g
a

d
o
tt
 K

n
t.
 S

z
. 

 K
e
re

tt
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n
te
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 s

z
. 
2
0
1
3
/2

0
1

4
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1
 

K
ö
te

le
z
ő
 K

n
T

 s
z
. 

E
lf
o
g
a

d
o
tt
 K

n
t.
 S

z
. 

Magyar 
9 7 8 9 7 8 9 9 6 8 7,5 6 7,5 

Idegen nyelv 
1 0 1 2 0 1 3 1 0 1 3 2 2 

Matematika 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3,5 4 5 

Erkölcstan 
0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

Környezetismeret 
2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2,5 

Ének 
1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1,5 2 2 

Vizuális kultúra 
1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 
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Technika 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tesnevelés 
5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 

Összes órakeret 
  25     25       25     27   

Informatika 
1   1 1   1 1 0   1 0   1 

Hittan 2   1 2   1 2 2   1     1 

              

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

  

 K
e
re

tt
a
n
te

rv
 s

z
. 

 B
a
c
s
ó
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n
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z
.2

0
1

3
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n
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. 
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2
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z
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0
1
3
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4
 

B
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s
ó
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z
. 

2
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K
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.b
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2
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K
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n
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z
. 

Magyar 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3 3 3,5 3 3 3,5 

Matematika 4 4 4 5 4 3 3 5 4,  3 3 3,5 3 3 3,5 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Erkölcstan   1 1 1     1 1   1 1 0 1 1 

Környezetismere
t 2 2 2 3 4 2 2 3,5 0 0 0 0 0 0 

Egészségtan         0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biológia     0       0   2/1,5 1,5 2 2 1 2 

Fizika     0       0   2/1,5 1,5 2 2 1 2 

Kémia     0       0   2/1,5 1,5 2 1,5 2 2 

Földrajz     0       0   2/1,5 1,5 2 1,5 2 2 

Ének  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Honismeret 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Informatika 0 0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

Média                       0,5 0,5 0,5 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 

Hittan 2 1 1 1 2     1 2   1 2   1 

2015-2016 

 

 
Választahtó 
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Szabadon tervezhető 

+ Hittan 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+ 0,5 7+ 0,5 6+1 7,5 

Idegen nyelvek  1  1  1 3 

Informatika 1 1 1 0+1 

Matematika 4+ 0,5 4+ 0,5 4+1 3,5+1 

Hittan 1+1 1+1 1+1 0+2 

Környezetismeret 1+1 1+1 1+1 2+1 

Ének-zene 2 2 2 1,5 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és 

sport 
5 5 5 5 

Összesen 23+2+2+1=28 23+2+2+1=28 22+3+2+1=28 24,5+2+1+2=29,5 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 
2 2 3  

Magyar nyelv és 

irodalom 

(szabadon 

tervezhető 

órakeretből) 

1  2  

Iskola által 

felhasználható 

további 

(szabadon 

tervezhető 

órakeretből) 

1 2 1  

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 25 25  

Hittan (nem 

számít bele az 

órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a 

szerint)  

1 1 1  

Megjegyzés    

Ez még a régi 

kerettanterv 

szerint működik! 



 

250 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3+2 3 3 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2+1 2+1    - 

Fizika     2 1,5+0,5 

Kémia     1+1 1,5 

Biológia-egészségtan     2 1,5+0,5 

Földrajz     1+1 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret*  1 -   -  - 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika - 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Médiaismeret    0,5 

Osztályfőnöki 1 1 1 0,5 

Összesen 26+2+1=29 25+3+1=29 28+3+1=32 29+1+1=31 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3  

Fizika (szabadon tervezhető 

órakeretből) 
    

Kémia (szabadon tervezhető 

órakeretből) 
  1  

Földrajz (szabadon tervezhető 

órakeretből) 
  1  

Iskola által felhasználható további 

(szabadon tervezhető órakeretből) 
2 3 1  

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31  

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint)  

1 1 1  

Megjegyzés    

Ez még a régi 

kerettanterv  

szerint 

működik! 
Választahtó 

Szabadon tervezhető 

+ Hittan 

 

2016-2017 

 

 

 
         Választható 
          Szabadon tervezhető 

          + Hittan 
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Emelt  

angol 

Emelt 

termi. 

Emelt 

angol 

Emelt 

termi. 

Emelt  

angol 

Emelt 

termi. 

Emelt  

angol 

Emelt 

termi. 

Magyar  4 4 4 4 3+1 3+1 4+1 4+1 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 

3. évf. 4. évf. 

Emelt 

angol 

Emelt 

Termism. 

Emelt 

angol 

Emelt 

Termism. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+ 0,5 7+ 0,5 6+1 6+1 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  1+0,5  1+0,5 1,5+1 1,5 2+1 2 

Informatika 1 1 1 1 1 1 

Matematika 4+ 0,5 4+ 0,5 4 4 4+1 4+1 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Természetismeret 1+0,5 1+0,5 1+0,5 1+0,5+1 1+1 1+1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 

Életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 

sport 
5 5 5 5 5 5 

Összesen 23+2+2+1=28 23+2+2+1=28 22+3+2+1=28 22+3+2+1=28 24+3+2+1=30 24+3+2+1=30 

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 3 3 

Magyar nyelv és 

irodalom 

(szabadon 

tervezhető 

órakeretből) 

1  2 2 2 2 

Iskola által 

felhasználható 

további (szabadon 

tervezhető 

órakeretből) 

1 2 1 1 1 1 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 25 25 25 27 27 

Hittan (nem 

számít bele az 

órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a 

szerint)  

1 1 1 1 1 1 
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Angol 3+1 3 3+1+1 3 3+2 3 3+1+1 3 

Német 1 1 1 1 2 2 2 2 

Matematika 4+1 4+1 3+2 3+2 3+1 3+1+1 3+1 3+1+1 

Hittan 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 
Természetism

. 
2 2+1 2 2+1+1         

Fizika         2 2 1+0,5 1+1 

Kémia         1+0,5 1+0,5+0,5 2 2 

Biológia         2 2 1+0,5 1+1 

Földrajz         1+0,5 1+0.5+0,5 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret*  
1 1 -  -   -  - -  -  

Vizuális 

kultúra 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 1 1   

Testnevelés  5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 
26+2+1+2

=31 

26+2+1+

2=31 

25+3+2+1

=31 

25+3+2+1=3

1 

28+3+4+1=3

6 

28+3+4+1=3

6 

28+3+4+1=3

6 

28+3+4+

1=36 

Szabadon 

tervezhető 
2 2 3 3 3 3 3 3 

Fizika        1 1 

Kémia      1 1   

Földrajz      1 1   

Iskola által  

felhasználhat

ó  

további  óra 

2 2 3  3  1 1 2 2 

Köt. órakeret 28 28 28 28 31 31 31 31 

Hittan  

(nem számít 

bele az 

órakeretekbe 

a  

NAT 9.§ 1.a 

szerint)  

1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

Szabadon tervezhető 

+ Hittan 

 

 

2020/2021-TŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 

2020/2021-es tanév: 1.és 5.évfolyam 

 
          Szabadon tervezhető 

          + Hittan 
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2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben 
 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 

5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

   

  

 

  

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 

3. évf. 4. évf. 

Angol Termism. 

 

Angol Termism. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7+ 0,5 7+ 0,5 5+0,5 5+0,5 5+0,5 5+0,5 

Idegen nyelv 

(angol) 
 1  1 1,5 1 2+0,5 2 

Digitális Kultúra   1 1 1 1 

Matematika 4+ 0,5 4+ 0,5 4 4 4+0,5 4+0,5 

Hittan 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret     1+0,5 1+1 

Környezetismeret   1 1+0,5 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 

Technika és 

tervezés 
1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 

       

Szabadon 

tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 2 2 

Magyar nyelv és 

irodalom 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Matematika 0,5 0,5   0,5 0,5 

Idegen nyelv 

(angol) 
1 1 1,5 1 0,5  

Környezetismeret    0,5 0,5 1 

Összesen 22+2 22+2 22+2 22+2 23+2 23+2 

Kötelező óraszám 22 22 22 22 23 23 

Maximális 

órakeret 
24 24 24 24 25 25 

Hittan (nem 

számít bele az 

órakeretekbe)  

1 1 1 1 1 1 
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Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4  3  3+1  

Angol 3 3  3  3  

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

Hittan 1 1  1  1  

Történelem 2 2  2  2  
Állampogári 

ismeretek 
     1  

Természettudomány 2 2        

Fizika      1  2  

Kémia      1  2  

Biológia      2  1  

Földrajz      2  1  

Ének-zene 2 1  1  1  

Hon- és népismeret  - 1   -  -   

Vizuális kultúra 1 1  1  1  

Digitális kultúra 1 1  1  1  
Technika és 

tervezés 
1 1  1    

Testnevelés  5 5  5  5  

Dráma és színház - -  1  -  

Osztályfőnöki 1 1  1  1  

        

Szabadon 

tervezhető 
1 2  2  2  

Matematika 1 1  1  1  
Magyar nyelv és 

irodalom 
     1  

Hon – és 

népismeret 
 1      

Dráma és színház    1    

Összesen 27+1 26+2  28+2  28+2  

Köt. óraszám 27 26  28  28  

Max. órakeret 28 28  30  30  

Hittan  

(nem számít 

bele az 

órakeretekbe) 
 

1 1  1  1  

 

Szabadon tervezhető 

+ Hittan 

 

Alsó tagozaton 3. és 4. évfolyamon angol és természettudományi csoportokat hozunk létre a 

diákok irányultsága alapján. 

Felső tagozatban az idegen nyelvet és a természettudományos tárgyakat fakultatív módon, 

szakköri keretben biztosítjuk. Felkészítjük tanulóinkat a Junior nyelvvizsgára. 

 

2.2. A kulcskompetenciák fejlesztése 
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A kulcskompetenciák fejlesztését az A típusú programcsomag szerint végezzük, amely egy 

vertikális műveltségterületi rendszer szerint építkezik. Tartalmában teljességgel lefedi a 

legközvetlenebbül kapcsolódó műveltségterületet.  

A szövegértés, szövegalkotás esetében a magyar nyelv és irodalom műveltségterületet, a 

matematikai kompetenciák esetében a matematika műveltségterületet. 

 

 

Kulcskompetenciák Műveltségterületek 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

Magyar nyelv és irodalom, valamennyi tantárgy 

Idegen nyelvi Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv 

Matematikai 

kompetencia 

Matematika 

Természettudományos Természetismeret, biológia, földrajz, fizika, kémia, 

technika, matematika 

Digitális  informatika 

Hatékony önálló tanulás Valamennyi tantárgy 

Szociális és 

állampolgári 

Történelem, osztályfőnöki, honismeret, 

médiaismeret 

Kezdeményezőképesség 

és vállalkozói 

Valamennyi tantárgy 

Esztétikai művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképesség 

Vizuális kultúra, Dráma, Magyar nyelv és irodalom, 

ének, médiaismeret 

 

 

Tanítás a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, 

másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és tartalmának befolyásolásához. 

A kulcskompetenciák nagyon fontosak, hogy saját sorsukat alakítani tudják 

Az emberek cselekvőképessége az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik 

Minden kompetencia részét képezik: kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőképesség, problémamegoldás, kockázatértékelés, döntéshozatal, az érzelmek 

kezelése. 

 

 

Anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia   

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, 

tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és 

olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a 

társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, 

a családi életben, és a szabadidős tevékenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az alábbi ismereteket feltételezi: 

 megfelelő szókincs 

 nyelvtan és a nyelvi funkciók ismerete 

 a szóbeli kapcsolattartás főtípusainak ismerete 

 az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának ismerete 

 a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak ismerete 

 a nyelv és a kommunikáció változásainak ismerete különféle helyzetekben. 

 

Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia kialakulásához az alábbi 

képességek szükségesek: képes a tanuló 
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 a különféle kommunikációs helyzetekben szóban és írásban kommunikálni 

 a kommunikációját figyelemmel kísérni, és a helyzetet megfelelően alakítani 

 megkülönböztetni és felhasználni a különféle típusú szövegeket 

 megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat 

 különböző segédeszközöket használni 

 saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően meggyőzően 

megfogalmazni és kifejezni. 

 

Az anyanyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia kialakulásához szükséges pozitív 

attitűd: 

 a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvés 

 az esztétikai minőség tisztelete 

 a mások megismerésének az igénye. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának az eredménye, mely 

természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 

olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

A tantárgyi tömbök meghatározása a munkaközösségek javaslata alapján történik tanévenként. 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció kialakulásához szükséges ismeretek: 

 idegen nyelvi szókincs 

 funkcionális nyelvtani ismerete 

 szóbeli interakciók ismerete 

 nyelvi stílusok ismerete 

 társadalmi hagyományok ismerete 

 nyelvek, kultúrák vonatkozásainak és változatosságainak ismerete. 

 

Szükséges képességek: 

 szóbeli üzenetek megértése 

 beszélgetések kezdeményezése, folytatása és lezárása 

 szövegolvasás, szövegértés és - alkotás az egyéni igényeknek megfelelően 

 a nyelv nem formális keretekben történő elsajátításának képessége az egész életen 

át tartó tanulás részeként 

 segédeszközök megfelelő használata. 

 

 

Szükséges pozitív attitűd 

 a kulturális sokféleség tiszteletben tartása 

 a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés és kíváncsiság 

 

Matematikai kompetencia, mint kulcskompetencia 
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A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint 

az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek 

alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására. 

 

A matematika kompetencia kialakulásához szükséges ismeretek: 

 a számok, mértékek és struktúrák ismerete 

 az alapműveletek és alapvető matematikai reprezentációk fejlődő ismerete 

 a matematikai fogalmak összefüggések és koncepciók ismerete 

 azon kérdések megértése, amelyekre a matematika választ adhat. 

 

A matematikai kompetenciához szükséges képességek: 

 alkalmazni tudja az alapvető matematikai elveket és folyamatokat 

o az ismeretszerzésben 

o a problémák megoldásában 

o a mindennapokban 

o otthon 

o és a munkahelyen. 

 követni és értékelni tudja az érvek láncolatát 

 matematikai úton képes indokolni az eredményeket 

 megérti a matematikai bizonyítást 

 a matematika nyelvén kommunikál 

 alkalmazni képes a megfelelő segédeszközöket. 

 

 

A matematikai kompetenciához szükséges pozitív attitűd: 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának és érvényességének a keresése. 

  

 

Természettudományos kompetencia, mint kulcskompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban 

lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s 

irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában 

foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a 

fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

 

A természettudományos kompetenciához szükséges ismeretek: 

 a természeti világ alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, 

módszereknek a technológiai folyamatoknak az ismerete 

 mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt 

hatásának az ismerete 

 a fenti ismeretek birtokában az egyén megérti: 

o  a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok 

formálódásában 
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o az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a 

társadalom egészében. 

 

A természettudományos kompetenciához szükséges képességek: 

 az egyén képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a 

hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásánál 

 kritikus az áltudományos megnyilvánulásokkal szemben 

 képes és akar cselekedni a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében. 

 

A természettudományos kompetenciához szükséges attitűdök: 

 kritikus és kíváncsi attitűd 

 etikai kérdések iránti érdeklődés 

 a biztonság és a fenntarthatóság tisztelete, különösen a tudományos és technológiai 

fejlődés saját magunkra, családunkra és az egész Földre gyakorolt hatásával. 

 

A digitális kompetencia, mint kulcskompetencia 

 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. 

 

A digitális kompetenciához szükséges ismeretek: 

 magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat: 

o szövegszerkesztést 

o adattáblázatokat 

o adatbázisokat 

o információtárolást 

o információkezelést 

o az Internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján 

történő kommunikációt 

 ismerni fontos, hogy az információs társadalmi technológiái miként segítik a 

kreativitást és az innovációt 

 ismerni kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat 

 ismerni kell az IST interaktív használatához kapcsolódó etikai elveket. 

 

A digitális kompetenciához szükséges képességek felölelik: 

 az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását 

 az információ kritikus alkalmazását 

 a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetését 

 a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használatát 

 az Internet alapú szolgáltatások elérését, a velük való kutatást. 

A digitális kompetenciához szükséges attitűdök: 

 kritikusak és megfontoltak legyenek az elérhető információ az interaktív média 

felelősségteljes használata érdekében. 

A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá a kulturális, társadalmi, szakmai célokat 

szolgált közösségekben és hálózatokban való részvétel. 

 

A hatékony, önálló tanulás, mint kulcskompetencia 
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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 is. 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, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciához szükséges ismeretek:  

 a saját tanulási stratégiák és készségek ismerete 

 a tudás erős és gyenge pontjainak ismerete 

 ismerje a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket. 

 

A hatékony és önálló tanulás kompetenciához szükséges képességek:  

 alapvető képességek, mint az írás, olvasás, számolás valamint az információs 

társadalom technológiáinak ismerete 

 a tanulási motiváció folyamatos fenntartásának képessége 

 a figyelem összpontosításának képessége 

 annak a képessége, hogy a tanulás szándékát és célját kritikusan mérlegelje 

 képesnek kell lenni a közös munkára 

 képesnek kell lenni a tudás másokkal való megosztására 

 képesnek kell lenni a saját munka értékelésére 

 képesnek kell lenni szükség esetén tanács információ és támogatás kérésére. 

 

 

A hatékony, önálló tanulás kompetenciához szükséges pozitív attitűdök: 

 a mindenkori tanulás iránti motiváció 

 a tanulási motiváció fenntartásához elengedhetetlen a korábbi tanulási és 

élettapasztalatok felhasználása 

 új tanulási lehetőségek felkutatása 

 a tanultakat az élet minden területén széles körű alkalmazására való attitűd. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia, mint kulcskompetencia 

A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, 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. 

  

 

 

A szociális kompetenciához szükséges ismeretek:  

 Az egyén rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel 

 a sikeres kapcsolatok és társadalmi részvétel érdekében elengedhetetlen a 

normatudat 

 az egyénnek, a csoporttal, a munkaszervezettel kapcsolatos alapvető koncepciók 

ismerete 
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 a nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete 

 a megkülönböztetés-mentességgel kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete 

 a társadalommal kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete 

 a kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók ismerete. 

 

A szociális és kompetenciához szükséges képességek: 

 a hatékony kommunikálás képessége 

 a különböző nézőpontok megértésének képessége 

 annak a képessége, hogy beszélgető partnereinkben bizalmat keltsünk 

 az empátia képessége. 

A szociális kompetenciához szükséges attitűdök: 

 az együttműködés 

 a magabiztosság 

 az integritás 

 az előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra való törekvés. 

 

Az állampolgári kompetenciához szükséges ismeretek: 

 a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az 

ismerete 

 aktuális események ismerete 

 a nemzeti, az európai, és a világtörténelem fő eseményeinek és tendenciáinak az 

ismerete 

 a társi és proli mozgalmak céljainak, értékeinek és politikáinak az ismerete. 

 

Az állampolgári kompetenciához szükséges képességek: 

 a közügyekben való hatékony együttműködés 

 a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák megoldása iránti szolidaritás és 

érdeklődés 

 a közösségi tevékenységek és a különböző szinteken hozott döntések kritikus és 

kreatív elemzésének képessége 

 a döntéshozatalban való részvétel (szavazás útján) képessége. 

 

Az állampolgári kompetenciához szüksége pozitív attitűdök. 

 az egyenlőség és demokrácia tisztelete 

 a vallási és etnikai csoportok kulturális sokrétűségének elfogadása 

 a településhez, az országhoz, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás 

 nyitottság a demokratikus döntéshozatalban való részvételre. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, mint kulcskompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi 

életben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes 

legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az 

egyén terveket készít és hajt végre.  

Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

  

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek: 

 az egyén személyes szakmai tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások 

ismerete 
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 a gazdaság működésének átfogó ismerete 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete. 

 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges képességek: 

tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az elemzés, a kommunikálás,  

a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vállalás, egyéni és csapatmunkában történő 

munkavégzés. 

A kezdeményező és vállalkozói kompetenciához szükséges pozitív attitűdök: 

 a függetlenség 

 a kreativitás az innováció  

 az innováció személyes és társi életben és a munkában egyaránt. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

 

Az esztétikai - művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciához szükséges ismeretek: 

 a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismerete 

 a népszerű kortárs kultúra és a kifejezésmódok ismerete 

 az európai országok nemzetek és kisebbségek kulturális és nyelvi sokféleségének 

ismerete 

 a közízlés fejlődésének ismerete 

 az esztétikus mindennapokban betöltött szerepének ismerete. 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciához szükséges 

képességek: 

 művészi önkifejezés 

 műalkotások és előadások elemzése 

 a saját nézőpont összevetése véleményével 

 a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerésének és 

kiaknázásának képessége. 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciához szükségespozitív 

attitűdök: 

 művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság 

 az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság. 

A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy 

az önkifejezés révén gazdagodik önismeretünk, kapcsolatrendszerünk, a világban való 

eligazodásunk. 

Iskolánkban kiemelten a „szövegértés-szövegalkotás”, (anyanyelvi kommunikáció) 

„matematika” és „szociális-életvitel –és környezeti” (szociális és állampolgári 

kulcskompetencia területeket kívánjuk fejleszteni.  
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Mindennapos testnevelés:a diákok számára a 3 testnevelés órán kívül néptánc foglalkozással  

és tömegsporttal biztosítjuk a mindennapos testmozgást. Ezen kívül lehetőségük van tenisz, 

ping-pong és futball edzéseken részt venni. 

 

 

 

XVIII.3. A gimnáziumi helyi tanterv 
 

 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 

ezek óraszámai, az iskolánkban oktatott programok szerint. 

 

. 

XVII.3.1. 5.-8. évfolyam 

A nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 2003-tól  folyik intézményünkben. A beiskolázás 

hullámzó. Eredményessége viszont jó. 

Óratervét a NAT és a Kerettanterv adta lehetőségek határozzák meg.  

A képzési formán belül az iskola szabadon választható órakeretéből, angol nyelvből és 

matematikából szakkört működtetünk, melynek célja a tehetséggondozás, a tanulmányi 

versenyekre való felkészítés. (megyei versenyek, Zrínyi Ilona matematika verseny, levelező 

versenyek, …) 

Tanórán kívüli tevékenységek köre, melybe bekapcsolódhatnak a tanulók- énekkar, színjátszó 

kör, fazekas-kör , vizuális alapiskola kínálta lehetőség, sportfoglalkozások.  

A nyolc évfolyamos képzés 2010-től tehetséggondozó program keretében működik. 

3.1.1.A tehetséggondozó  komplex program fő célja:  

Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése– keresve a 

hatékony pedagógiai eszközöket. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek 

és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.  

Hosszú távú programunk 5. évfolyamtól 12. évfolyamig – esetleg 0. évfolyam - 8 illetve 9 évre 

készül. Az első évben 5. osztályban elsősorban a blokkokon / természetesen a tanítási órákat is 

figyelembe véve, a pszichológiai méréseket felhasználva- intelligencia, szorongás, motiváció 

stb./ felismerjük tanulóink azon képességeit, tehetségcsíráit, ahol az átlagosnál többek. A 

felismerést azonosítás követi; azokra a tevékenységekre való irányítás, ahol nagy 

valószínűséggel olyan lehetőségeket tudunk kínálni diákjainknak, amit szeretnek, ami valóban 

érdekli őket és e területeken sikeresek lehetnek.  

Azt is fontosnak tartjuk, hogy ezen idő alatt felmérjék, hogy képesek-e a várható terhelés 

elhordozására. /önértékelés/ 

A program a dúsítás és gazdagítás lehetőségét kihasználva az utolsó években lehetőséget ad a 

tanulóknak az előrehozott érettségi megszerzésére. /mentori segítség / Így hatékonyabb 

felkészülést tud biztosítani a tanulóknak a főiskolai és egyetemi felvételik eredményességére, 

valamint a továbbtanulás sikerességéhez. 

Ugyanakkor kiemelt része a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, önismeret, 

alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.)  

 Összegezve: a program kiemelt céljai a tehetségcsírák korai felismerése, azonosítása, a 

célzott tanulók tudatos fejlesztése. Olyan feltételek megteremtése - személyi és tárgyi-, amely 

nem akadályoz, sokkal inkább motivál. A dúsítás és a gyorsítás egyaránt cél. Fontos, hogy az 

értékek közül semmi ne kerüljön veszendőbe, minél kevesebb tehetségígéret kallódjon el.  
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Fontosnak tartjuk:  

 a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztését; 

 egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak 

kiegyenlítését; 

 „megelőzést”, „légkörjavítást”; 

 olyan területek támogatását, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 

 

3.1.2.A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése 

 Ezen belül azokat a szempontokat veszik figyelembe, amelyek tipikusan a különleges 

adottságokat fejezik ki: a képességek valamely területén (pl. matematika, fizika, zene, 

sport, művészetek stb.) biztosítják az intenzív, gyors elmélyülést és előrehaladást. 

 A tehetséggondozásnak mind a szószólói, mind az ellenzői gyakran ezt a formát tekintik 

a tehetséggondozás egyedüli lehetőségének. 

 Az alkalmazott eljárások az intellektuális szférában döntően oktatási jellegűek. 

3.1.3. tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése 

 Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon „hiányosságot” kell értenünk, amelyek a 

tehetség fejlődését nehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák.  

 A gyenge oldalak – általános intellektuális tehetség esetében – valamiféle 

kiegyensúlyozatlan tehetségprofilban nyilvánulnak meg: 

o például egy intelligenciatesztnél az egész teszt gyenge eredménye egy részteszt 

következménye;  

o vagy az iskolában összességében kiemelkedő teljesítmény mellett egyetlen 

tantárgyban súlyos hiányok mutatkoznak; 

o problémák adódhatnak a tanulási és munkamódszerek vagy a motiváció területén is. 

A program, amely a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalakat akarja megszüntetni, 

pszichológiai bázisú kell, hogy legyen, ez egyedi segítségnyújtásban nyilvánul meg. Például: 

alulteljesítő tehetségesek segítése. 

A pszichológiai mérések – intelligencia, motiváció, szorongás stb. – segítik a tanulók teljesebb 

megismerését, így a fejlesztéshez nagy segítséget jelentenek. 

3.1.4. Megfelelő légkör teremtése 

Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia néven ismert ez a szakirodalomban. A 

„megelőzés” a tehetséges tanulóra irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy a kedvét 

elveszítse, és aszociális magatartásmód fejlődjön ki benne. 

A „légkörjavítás” összességében az osztályban uralkodó szituációra vonatkozik, és azt akarja 

elérni, hogy az átlagot meghaladó tanuló a maga gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy 

elbátortalanítsa a többieket.  

3.1.5. Kiegészítő tevékenységek 

Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül semmit sem nyújtanak a gyermek 

tehetségének fejlesztésével kapcsolatban.  Feladatuk: feltöltődés biztosítása. 

Például: az intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy 

sportban „támogatják”. E nélkül nincs hatékony tehetséggondozás! Ezért igyekeztünk 

bővíteni ilyen tevékenységekkel a programot.  
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Szervezünk a gyerekeknek úszást, kézműves foglalkozást, agyagozást, a vizuális kultúrával 

való ismerkedést, társastáncot, énekkart. 

 

Úgy véljük, kettős feladatot lát el az iskola ezzel kapcsolatban:  

 egyrészt a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos 

kereső programokat biztosítani, 

 másrészt – ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti keretek között kell azt 

továbbfejleszteni.  

Sokféle szervezeti forma áll rendelkezésre ehhez az iskolai gyakorlatban: fakultáció, 

tagozatok, speciális osztályok stb. Itt tehetségfejlesztő osztályok működését szeretnénk, s 

délután különböző blokkokon lehetne részt venni a tanulóknak.  

Fontosnak érezzük, hogy a programok ne legyenek túlzóan speciálisak:  

 a tehetség általános képességeihez tartozó elemek fejlesztéséről nem szeretnénk 

megfeledkezni.  

 lehetőséget szeretnénk biztosítani a tanuló számára, hogy érdeklődésének változásával, 

új, magas szintű képességeinek megjelenésével összhangban tudjon változtatni képzési 

menetrendjén. 

Azt gondoljuk, hogy rugalmas, sokféle képességterületet átfogó programokra van tehát 

szükség. 

3.1.6.Általános alapelvek 

1. Folytonosság – a tanulási tevékenységek egy jól körülhatárolt csoportja, amely megerősíti 

a konkretizált tantervi célt 

2. Sokféleség –a tantervi kereten belül meghatározott célok elérésére szolgáló alternatív 

eszközök kínálata 

3. Integráció – minden képesség integrált alkalmazása, beleértve az érzelmeket, és az intuíciót 

4. Lényegi tanulás – a tanuló és a tantárgy szempontjából lényeges anyag, készségek, 

eredmények és tudatosság befogadása 

5. A jó tanítási/tanulási metodológiákkal való egyezés – különböző tanítási gyakorlatok 

befoglalása, amelyek figyelembe veszik a motivációt, a gyakorlatot, a képzés átirányítását 

és a visszajelzést 

6. A társakkal és fontos egyénekkel való kölcsönhatás – lehetőség az olyan emberekkel való 

találkozásra, vagy a tőlük való tanulásra, akik ugyanazzal vagy más tehetséggel 

rendelkeznek 

7. Értékrendszer – állandó lehetőség biztosítása a személyes és szociális értékek 

kialakítására és vizsgálatára, valamint a személyes értékrendszer elsajátítására 

8. Kommunikációs készségek – verbális és nem verbális rendszerek és készségek 

kifejlesztése az elképzelések megvitatására, megosztására és kicserélésére 

9. Többszörös erőforrás – változatos anyagi és emberi erőforrások biztosítása a tanulási 

folyamat részeként 

 

3.1.7. A speciális alapelvek: 

1. Testre szabottság – a tehetséges diákok képességeinek, érdeklődésének, szükségleteinek 

és tanulási stílusának felmérésére épülő tanterv. 
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2. Nyitottság – az előre felállított elvárások megszüntetése, amelyek korlátozzák a tanulást 

a helyi program keretein belül. 

3. Függetlenség – lehetőség bizonyos típusú önálló irányítású tanulásra. 

4. Komplexitás – lehetőség ismeretrendszerek, mögöttük meghúzódó alapelvek és 

fogalmak, valamint a diákok tanulmányaihoz szorosan kapcsolódó kulcsfontosságú 

elméletek megismerésére. 

5. Tárgyak között átívelő tanulás – lehetőség a tanulás más tudásterületekre, új helyzetekre 

stb. történő átirányítására. 

6. Döntéshozatal – segítség a diákok számára megfelelő/releváns döntések 

meghozatalához, a tanulandó dolgokra és a tanulás módjára vonatkozóan. 

7. Alkotás/újra-alkotás – segítség a kreatív folyamatok alkalmazásában a már megszületett 

alkotások fejlesztésére és módosítására, valamint a fennálló elképzelések 

megkérdőjelezésére és megfelelőbb megoldások találására. 

8. Időzítés – a tanulási tevékenységre szánt idő rövidebb/hosszabb szakaszokra való 

felosztása, amely megfelel a tehetséges tanuló tulajdonságainak. 

9. A tartalom akcelerált/haladó ütemezése – lehetőség a tehetséges diákok gyorsaságának 

és rátermettségének kibontakozására az új anyag elsajátításában. 

10. Gazdaságosság – a tananyag összesűrített és modern megszervezése, hogy megfelelő 

legyen a tehetséges diákok kapacitásának. 

11. Kihívás – magas szintű tanulási élmény biztosítása, amely megköveteli a tehetséges 

diákoktól, hogy kiterjesszék megértésüket. 

3.1.8.A program szervezeti keretei 

 

 A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak.  

 Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, emellett 

ahogyan a gyerekek képességei teljesítményükben megmutatkoznak, lehetőség nyílik 

tehetségük további kibontakoztatására külön foglalkozásokon. /átjárhatóság biztosítása/ 

 A speciális képességek feltárására és azok fejlesztésére a tanítási órán kívüli 

tevékenységeket indokolt szervezni. Ez akkor tud hatékony lenni, ha kínálatunk 

széleskörű, s egyben a fejlesztési irányokra alkalmas, fejleszti a speciális képességeket is. 

Az erős oldalak ismeretében lehetőség van arra, hogy az egyén el tudjon mélyülni és 

tudatosan előre haladjon.  

2. osztályban, a programban részt vevőknek természetismereti, anyanyelvi blokkokban 

nemcsak az ismeretek bővítésére, de az érdeklődésük felkeltésére is lehetőséget kell adni 

a pedagógusnak, vissza tudja jelezni, hogy miben több a tanuló az átlagosnál. Ezt 

nevezzük kereső programnak. 

Talán érdemes megemlíteni azt is, hogy a blokkokon belül több tárgyról van szó, így pl. a 

természettudományi blokkon belül: matematika, földrajz, biológia, fizika, kémia, ezeken 

belül megtudhatjuk, hogy milyen a tanulók viszonya egy-egy területhez, hol mutatnak nagyobb 

érdeklődést, esetleg felismerhető az is, hogy miben kiemelkedő. Úgy véljük, hogy a 

leglényegesebb a hajlam, az érdeklődés kitapintása. 

Az anyanyelvi blokkokon a céltudatos fejlesztés megismerteti velünk a diák kommunikációs 

képességét, egy-egy szituációban való viselkedését, anyanyelvi gondolkodást. Igen alkalmas, 

ha a tanuló elkészít egy-egy projektet, itt többféle képességéről is visszajelzést kaphatunk, ill. 

megtudhatjuk, hogy melyik területen mutat kiemelkedő adottságokat. A blokkoknak fontos 
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szerepe az is, hogy feltárjuk a kiemelkedő teljesítményt akadályozó gyenge pontokat, ill. a 

képesség kibontakoztatását akadályozó hiányosságokat.  

Ezért is elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerkedjenek a helyes tanulástechnikákkal, 

meg tudják tanulni, hogy melyek azok a módszerek, amik az eredményes tanulási 

folyamatukhoz a legkedvezőbbek. Ez nem iskolai tantárgy, hanem képességeket felmérő és 

fejlesztő tréning. Olyan képességek elsajátítása, amelyek a tantárgyak tanulásánál 

elengedhetetlenek, és e képességek hasznosítása a mindennapi élet során. A tanulók 

eredményes tanulásához biztos alapokat nyújt. 

Fontos az önismereti és önfejlesztési tréning beépítése a programba, a speciális 

személyiségjegyek fejlesztése érdekében.  

A tehetség fejlesztéséhez elengedhetetlen - amint már említettük - a személyiségfejlesztés. Ez 

egy párhuzamos tevékenység. Két csoportra osztható: az általános és speciális 

személyiségjegyek.  

Az általános alatt értjük a motivációt, önismeretet, alkalmazkodást, moralitást, 

viselkedéskultúrát stb. 

A speciálisak közül kiemeljük, hogy a tehetségjelölt legyen tisztában saját képességeivel, amit 

igazán akkor lát, ha saját értékeit fel tudja fedezni, ezeket folyamatosan ápolja és képes azok 

újbóli felfedezésére: a várható nagyobb megterhelés, a siker, az esetleges kudarc elhordozása; 

legyen tisztában azzal is milyen a munkabíró képessége.  

Az is feladatunk, hogy az indokolatlanul visszahúzódókat tanítsuk meg önmaguk reális 

értékelésére. A blokkokon miközben megismerjük diákjaink képességét, fejlesztjük 

személyiségjegyeit, végig kell gondolni, és értékelnünk kell az elvégzett munkát. Ha az első 

években szervezett blokkok elérik azt a hatékonyságot, hogy a tanulókban szunnyadó 

képességet felébresztettük, illetve eljutottunk a felismeréshez, megtudtuk, hogy miben többek 

az átlagosnál, ezek alapján megjelöltük a további fejlesztési irányt, akkor sikeresek leszünk.  

A tanulók fejlődéséről, adottságairól rövid feljegyzést készítünk, lejegyezzük azt is, hogy mily 

módon segítettük, s meglátásunk szerint hogyan folytassuk a további céltudatos, gyors 

fejlesztést, előrehaladását azokon a területeken, ahol várható teljesítménye kiemelkedő lehet.  

 

Indokolt az iskolában dolgozó tanároknak, szülőknek, de a tanulóknak is a tájékoztatása, s a 

további teendők közös megbeszélése.  

Fontosnak tartjuk az átjárhatóságot, hisz a leírtak alapján is látható, hogy a tantervi 

követelmények a Kerettanterv alapján készülnek, így a tanulóknak nem okoz gondot az 

esetleges iskolaváltás. A délelőtti foglalkozások az általános iskolai óratervvel összhangban 

folynak, délután azonban a tehetséggondozás funkcióját alapul véve speciális blokkokban 

folyik a munka. 

Úgy véljük, hogy a mi programunk dúsabb, gazdagabb lehetőségeket teremt a tanulóknak, így 

bízunk abban, hogy ez csak pozitív erősítést rejt magában. 

 

 

 

 

3.1.9. Összegezve: 

A linearitás, dúsítás, gyorsítás 
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A képzési rendszer vázát megadó tanterveket a tantestület meghatározó csoportjai a pedagógiai 

programban megfogalmazott célok sikeres megvalósíthatósága érdekében saját fejlesztéssel 

dolgozzák ki.  

 A nyolc, ill. kilenc éven át tartó iskolai ciklus önmagában hordozza annak fokozott 

lehetőségét, hogy a tanulási tartalmakat egységes rendszerré formálják. Tanterveinkben a 

linearitás az egyes tantárgyakon belül és azok között is fontos jelentőséggel bír.  

 A tantervek lineáris felépítése szoros kapcsolatban van azok dúsítottságával. A tananyag 

dúsításával a regulárisnál mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodnak. 

 Így a tanulóknak lehetőségük lesz előrehozott érettségi vizsgát, nyelvvizsgát, ECDL vizsgát 

tenni. 

 Tudatosan készülhetnek a felvételi vizsgára a felsőoktatási intézmények követelményeinek 

megfelelően. 

Csoportos és egyéni differenciálás 

A tanulás mellett a másik fő szempont a differenciálás. A felületes szemlélő az átlag feletti 

tehetséggel rendelkező gyereket homogénnek véli, ez teljesen hibás, hiszen minden gyermek 

más-más teljesítményre képes, illetve másképpen kell ösztönözni.  

A differenciált munkára a tanítási órán is van lehetőség, de igazán ez a délutáni blokkokban 

valósulhat meg. A délelőtti tanórákon különböző szintű feladatok megoldására kerülhet sor, ez 

a differenciálás egyik formája, de a délutáni foglalkozásokon a differenciált képességfejlesztés 

kerül előtérbe.  

 A tanulók képességeinek különbözősége miatt – évfolyamonként és tantárgyanként 

megszervezett felmérések alapján – emelt, illetve normál csoportokba osztjuk őket 

matematika, anyanyelv, angol nyelvi órákon. 

 Ennek megfelelően természetesen a tantervek dúsítása is két szinten jelenik meg. A 

csoportok természetesen átjárhatók, azaz az összehangolt tantervek miatt indokolt esetben 

a tanulók bármikor átkerülhetnek egyik csoportból a másikba.  

 A differenciálás következő szintjét a rendszeres délutáni foglalkozások jelentik. Ezekbe 

a csoportokba (8-10 tanuló), már csak azok a tanulók kerülhetnek be, akik az adott 

tantárgyból kiemelkedő teljesítményt tudnak nyújtani.  (felsőfokú tanulmányok 

megalapozása,mentori jellegű foglalkozások)  

 

A délutáni foglalkozások 

A differenciálási lehetőségek egyik sajátos kihasználási módját jelenti az ún. rendszeres 

délutáni foglalkozások köre. A foglalkozásoknak több funkciója is van.  

 Egyrészt erősíteni kívánják a diákok és az iskola kötődését azzal is, hogy a tanulók 

szabadidejében lehetőséget biztosítunk az iskolán belül arra, hogy speciális képességeiket 

fejlesszék.  

 Másrészt a dúsítás további lehetőségeit kihasználva játékos, illetve kötetlenebb formában 

kapcsolódnak e foglalkozások a délelőtti órák tananyagához. (Idegen nyelvi, 

könyvtárhasználati, verseny- és felvételi előkészítő foglalkozások stb.) 

 Minden tanév elején a tanulók igényeinek felmérése alapján alakítjuk ki azt a kínálatot, 

amit a tanulók számára meghirdetünk. A tanulók ezekből a foglalkozásokból szabadon 

választanak, de hangsúlyozzuk, hogy 5-8. osztályban a blokkok közül kötelező kettő. 
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Iskolán kívüli tevékenységek: 

Biztosítjuk a diákok számára, hogy évente több alkalommal  

 kiránduláson vegyenek részt,  

 színházi előadásokra járjanak,  

 kiállításokat tekinthessenek meg, 

 könyvtárlátogatáson vegyenek részt, 

 múzeumokba eljussanak,  

 úszni mehessenek. 

 

Mindezek mellett fontosnak tartjuk a nevelőtestület céltudatos támogatását, a felkészült 

szakemberek munkáját, a szülői házzal való kapcsolatot, rendszeres tájékoztatást. A 

pszichológiai vizsgálatok eredményeiről is tájékoztatást kapnak a szülők.  Természetesen a 

fogadóórák, szülői értekezletek, családlátogatások alkalmasak arra, hogy minél szorosabban 

együtt tudjunk működni a szülőkkel a gyerekek érdekében, a gyerekek sikereiért.  

A Debreceni Egyetemmel szoros kapcsolatban áll az intézményünk: mint felsőfokú oktatási 

intézmény, s mint a Tehetségponttal való együttműködést segítő intézmény. A pszichológiai 

vizsgálatokat és méréseket a Debreceni Egyetem pszichológiai tanszékének munkatársai fogják 

segíteni. 

3.1.10. A program legtávolabbi célja:   

A tehetségcsíráknak, ill. a csírázó tehetségeknek a megfelelő időben való felismerése, arra a 

területre való irányítása, ami érdekli őket, és amiben sikeresek lehetnek, mert azok a gyerekek, 

akik úgy élik meg diákéveiket, hogy hasznosan értelmesen töltik el azokat, társaiknál nemcsak 

boldogabbak, de kapcsolataikban is tartalmasabbak.  

 

Innováció: 

 tehetségkutatás, tehetségfejlesztés 

 differenciált képesség fejlesztés 

 projekt módszerek felhasználása 

 a természettudományi tantárgyak: kémia, biológia, földrajz, fizika természettudományi 

blokkban tanítása 

 mentorálás 

 egyéni fejlesztési terv, egyéni fejlesztési napló készítése a tanulókra 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Kerettantervek tantárgyi felosztása 
 
3.2.1.Tehetséggondozás 
5. osztály 
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Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, kommunikáció 4+0,5=5 óra  

Matematika 4=4 óra  

Idegen nyelv- angol 4=  4óra  

Történelem 2=2 óra  

Természetismeret 2=2 óra  

Ének 1=1 óra  

Testnevelés 2=3 óra + 1 óra úszás 

Rajz 1=1 óra  

Informatika 1=1 óra  

Osztályfőnöki 1=1 óra  

 Kötelező össz: 22,5 óra  

Tanulástechnika, 
képességfejlesztés 

 1 

ÖSSZ: 25 óra 

Mozgáskultúra  0,5 (magyarban) 

  Össz: 2,5 óra 

  25 óra 

 
Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Művészeti Választható: 2  

Természettudományi blokk 1  

Önismeret, önfejlesztés 1  

Projekt 1  

 Össz: 5 óra  

 
Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

Agyagozás (2) 
Énekkar (2) 
Vizuáliskultúra (2) 
Társastánc (2) 
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A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

fizika 
kémia 
biológia 
földrajz 
matematika 
 
Önismeret, önfejlesztési blokk: 

megismerési technikák 
csoportkohézió 
 
A tanuló óraszáma az 5 osztályban 30 óra. 

1. félév: 22,5 + 2,5 + 2 + 2 műv. blokk + 1 önism. 

2. félév: 22, 5 + 2,5 + 2 műv. blokk + 1 ter.tud. blokk + 2 projekt 
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Tehetséggondozás 
6. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, kommunikáció 4 + 0,5=5 óra  

Matematika 4=4 óra  

Idegen nyelv- angol 4=4 óra  

Történelem 2=2 óra  

Természetismeret 2=2 óra  

Ének 1=1 óra  

Testnevelés 2= 3 óra + 1 óra úszás 

Rajz 1=1óra  

Informatika 1=1 óra  

Osztályfőnöki 1= 1 ór  

 Kötelező össz: 22,5 óra  

Tanulástechnika,  

képességfejlesztés 

 1 

öSSZ: 25 óra 

Mozgáskultúra  0,5 (magyar) 

  Össz: 2,5 óra 

  25 óra 

 
Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Művészeti Választható: 2  

Természettudományi blokk 1  

Önismeret, önfejlesztés 1  

Projekt 1  

 Össz: 5 óra  

 
Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

Agyagozás (2) 
Énekkar (2) 
Vizuáliskultúra (2) 
Társastánc (2) 
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A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

fizika 
kémia 
biológia 
földrajz 
matematika 
 
Önismeret, önfejlesztési blokk: 

megismerési technikák 
csoportkohézió 
 
A tanuló óraszáma a 6. osztályban 30 óra. 

1. félév: 22,5 + 2,5 + 2 + 2 műv. blokk + 1 önism. 

2. félév: 22, 5 + 2,5 + 2 műv. blokk + 1 ter.tud. blokk + 2 projekt 
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Tehetséggondozás 
7. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, kommunikáció 4  

Matematika 3+1 =4 óra  

Idegen nyelv- angol 3+1=4 óra  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

2=2 óra  

Történelem 2=2 óra  

Természettudomány 5+1=6 óra  

Ének 1=1 óra  

Testnevelés 2+1= 3 óra + 1 óra úszás 

Rajz 1=1 óra  

Informatika 1=1 óra  

Osztályfőnöki 1=1 óra  

 Kötelező össz: 23 óra Össz:30 óra(magyar vagy 
emberism.) 

Választható blokk   

Idegen nyelv 1angolhoz 

A felsoroltakból 

2 kötelező 

Matematika 1matekhoz 

Magyar nyelv és irodalom 1??? 

Természettudomány 1term.tud.-hoz 

 Választható össz: 2 óra EMBERISMERET??? 1 

 
Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 2 Vizuáliskultúra 
 

2 

Társastánc 2 

Agyagozás 2  

 Össz: 2 óra  

 
Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 
A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 
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Tehetséggondozás 
8. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, kommunikáció 4=4 óra vagy médiával 5  

Matematika 3=4 óra  

Idegen nyelv- angol 3+1=4 óra  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

2=2 óra  

Történelem 2= 2 óra  

Természettudomány 5+1 = 6 óra  

Ének 1= 1 óra  

Testnevelés 2+1 = 3 óra + 1 óra úszás 

Rajz 1=1 óra  

Informatika 1= 1 óra  

Osztályfőnöki 1= 1 óra  

 Kötelező össz: 25 óra ÖSSZ: 30 óra 

Választható blokk   

Idegen nyelv 1 

A felsoroltakból 

2 kötelező 

Matematika 1 

Magyar nyelv és irodalom 1 

Természettudomány 1 

 Választható össz: 2 óra  

 
Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 2 Vizuáliskultúra 
 

2 

Társastánc 2 

Agyagozás 2  

 Össz: 2 óra  
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Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 
 

A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 
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Tehetséggondozás   
9. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, tánc és dráma 4+1  

Matematika 3  

Idegen nyelv- angol 5 + 2 (együtt a 
specesekkel) 

 

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

3  

Történelem 2  

Természettudomány 4 (ide 5  kell)  

Ének 1  

Testnevelés 2  

Rajz 1  

Informatika 2 ( nem, 1.5)  

Osztályfőnöki 1  

 Kötelező össz: 28 óra ÖSSZESEN 30 óra 

Választható blokk   

Humán blokk  

A felsoroltakból 
2 kötelező; 

kéthetente 2 óra 

Matematika  

Idegen nyelv (+2) 

Természettudomány  

 Választható össz: 2 óra  

 

Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 1; kéthetente 2 óra Vizuáliskultúra 

 

2 

Társastánc 2 

Úszás 2  

 Össz: 2 óra  

 Összesen: 32 óra  
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Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 

A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 
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Tehetséggondozás 
10. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Anyanyelv, tánc és dráma 4+1  

Matematika 3  

Idegen nyelv- angol 5 + 2 (speceseknek)  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

3  

Történelem 2 (társadalomism.+1)  

Természettudomány 4 (6 óra kell)  

Ének 1  

Testnevelés 2  

Rajz 1  

Informatika 2  

Osztályfőnöki 1  

 Kötelező össz: 28 óra ÖSSZ: 32 óra 

Választható blokk   

Humán blokk  

A felsoroltakból 
2 kötelező; 

kéthetente 2 óra 

Matematika  

Idegen nyelv (+2) 

Természettudomány  

 Választható össz: 2 óra  

 
Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 1; 
kéthetente 2 óra 

Vizuáliskultúra 
 

2 

Társastánc 2 

Úszás 2  

 Össz: 2 óra  

 Összesen: 32 óra  
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Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 
 
A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 
 
Informatikából 10. évfolyam évvégén ECDL vizsga Start 

Kis érettségi 10. évfolyam végén vizsga a kötelező tantárgyakból  

 magyar nyelv és irodalom,  

 matematika,  

 idegen nyelv  

 történelem 
és a tanuló által választott tantárgy. 
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Tehetséggondozás   
11. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 (fakt)  

Matematika 3 (fakt)  

Idegen nyelv- angol 5 + 2 (spec)  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

3 (fakt)  

Történelem 2 (3 kell) (fakt)  

Természettudomány 4 (biol+kémia) + faktok  

Testnevelés 2  

Rajz 1  

Informatika 2( csak fakt)  

Osztályfőnöki 1  

 Kötelező össz: 27 óra ÖSSZ: 26+ faktok+ 
mentorálás 

Választható tantárgyak (érettségi 
előkészítő) 

  

Magyar nyelv és irodalom  

 

Történelem  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

 

Matematika  

Fizika   

Biológia   

Kémia   

Földrajz   

Informatika   
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Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 1; 
kéthetente 2 óra 

Vizuáliskultúra 
 

2 

Társastánc 2 

Úszás 2  

 Össz: 2 óra  

 Összesen: 32 óra  

Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 
 
 
A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 

 
Mentorálási program: Az érdeklődési körnek megfelelően egy pedagógus 4-5 
tanulót mentorál. 
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Tehetséggondozás   
12. osztály 

Kerettantervi óraháló: Kt. 52§.  

Tantárgy, tantárgy csoport Óraszám (Kt. 52 §) Kiegészítés (Kt. 53. §) 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 1 (fakt)  

Matematika 3+1 óra( fakt)  

Idegen nyelv- angol 5 + 2 spec  

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

3 (fakt)  

Történelem 3 (fakt)  

Társadalomismeret 1  

Filozófiatörténet 1  

Természettudomány 4 (csak 2 biológia)  

Testnevelés 2  

Rajz 1  

Informatika 2 (csak fakt)  

Osztályfőnöki 1  

 Kötelező össz: 30 óra + 3 Összesen: 27 óra+ fakt, 
mentorálás 

Választható tantárgyak (érettségi 
előkészítő) 

  

Magyar nyelv és irodalom 2 

A tanuló  
érdeklődési körének 
megfelelően választ 

Történelem 2 

Második idegen nyelv: választható 
német, francia, finn 

2 

Matematika 2 

Fizika 2 

Biológia 2 

Kémia 2 

Földrajz 2 

Informatika 2 

 



Szabadidős tevékenységek: 

Választható blokk   

Énekkar 2 

Választható 1; kéthetente 2 óra Vizuáliskultúra 
 

2 

Társastánc 2 

Úszás 2  

 Össz: 2 óra  

 Összesen: 32 óra  

 
Művészeti blokk választható foglalkozásai: (2+2 választható) 

 Agyagozás (2) 

 Énekkar (2) 

 Vizuáliskultúra (2) 

 Társastánc (2) 
 
 
A természettudományi blokk tartalmi elemei: 

 fizika 

 kémia 

 biológia 

 földrajz 

 matematika 
 

Mentorálási program: Az érdeklődési körnek megfelelően egy pedagógus 4-5 
tanulót mentorál. 
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X.3.   9.-12 évfolyam 

. A 9. évfolyamtól kezdve biztosított az átjárhatóság, melyet a kerettantervi követelmények 

alkalmazása tesz lehetővé. A tanulók előképzettsége idegen nyelvekből- angol, német, latin-

bővebb az általános iskolát végzett társaikhoz képest. Így az emelt nyelvi oktatásnak a 

követelményeit is ehhez az ismeretanyaghoz alakítják a szaktanárok, természetesen a 

felzárkóztatást biztosítva a különböző előképzettséggel rendelkező tanulók számára.  

 

X.3.2.   Az iskolánk tanulói programjai : emelt angol képzés , emelt német képzés , emelt 

matematika képzés , általános tantervű képzés , belügyi rendészeti képzés. 

 

Tantárgyak / 

évfolyam 
9. 10. 11. 12. 

 
Belügyi rendészeti 

képzés 

  

 K    V K    V K    V K    V  9. 10. 11. 12. 

Magyar ny. és 

irodalom 

 4  4 4     2 4     2  4 4 4 4 

Történelem  2 1,5 3     2 3      2  2 1,5 3 3 

I. id nyelv 

(angol)   

Kezdő 

3      5 3     5 3     5 3      5  3 3 3 3 

              

Haladó 

        3       3 3 3      

II. id nyelv 

(né., fr.,la.)K 

3     5 3     5 3     5 3    5  3 3 3 3 

                 H        3        3 3 3      

Matematika 3     5 3     5 3     5 4     5  3 3 3 4 

Informatika 1,5     -      2 -     2  2 2 1 1 

Bev. a filoz.     1      1 

Fizika 1,5 2 2     2 -     2  1,5 2 2  

Biológia és 

egészségtan 

 1 2     2 2     2   1 2 2 

Kémia 1,5       2 -     2 -      2  1,5 2   

Földünk és 

környezetünk 

2        2 -     2 -      2  2 2   

Ének-zene 1        1    1 1   

Rajz 1        1    1 1   

Testnevelés, 

sport 

 2        2  2 2  2          2 2      2 2  2 2  2 

Osztályfőnöki 1      1  1 1      1  1 1 1 1 

Tantervi 

modulok 

    Komm.   1  

Társ.ism.  1  1   1  1 

Tánc és dráma 1     1  1  

Mozgókép és 

média 

  1       

Művészetek 

Művészettörté

-net 

    

1 
Spec. 

társ.i. 

rendv. 

  4 5 
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Összesen: 27,5  

21 

27,5  

21 

25     

35 

24     

35 

 29            2 29,5    2 31   

2 

30  2 

 

X.3.3. 9-12 évfolyam -  belügyi rendészeti képzés céljai: 

 A rendészeti szakmák iránt érdeklődő tanulóknak – a gimnáziumi közismereti tárgyak 

elsajátítása mellett - olyan speciális ismereteket nyújtani, amelyekkel pályaválasztásuk 

megalapozottabbá válik. Erősödik motivációs bázisuk, ezzel elkerülhetővé válik a hibás 

pályaválasztás, mérsékelhető a későbbi pályaelhagyás. A tanulók megismerik a rendészeti 

szakmákra és életpályákra jellemző munkatevékenységeket, az e területeken dolgozók előtt 

álló perspektívákat. Ezáltal erősödik a rendészeti szervek presztízse, a bűn- és baleset-

megelőzés társadalmi bázisa. A képzésben résztvevők jogi és állampolgári ismeretei 

elmélyülnek, ami megerősíti a felelős állampolgárai magatartást. 

 Olyan képességeket fejleszteni, melyek erősítik a pályaalkalmasságot. Fontos szerepet 

játszik az önismeret és a kommunikációs képességek fejlesztése, a megfelelő 

kondicionáltság kialakítása. 

 A kerettantervben is szereplő olyan tantárgyak speciális tartalmakkal való kiegészítése, 

melyek a rendvédelmi szerveknél is kívánatos és konvertálható ismereteket tartalmaznak 

(idegen nyelv, informatika). 

 Felkészíteni a belügyi rendészeti ismeretek című tantárgyból – mint kötelezően választható 

akkreditált érettségi tárgyból – tehető középszintű érettségi vizsgára. 

 Előkészíteni a rendészeti szakközépiskolákban vagy a Rendőrtiszti Főiskolán folytatandó 

továbbtanulásra. 

 

A rendészeti pályákra felkészítő képzés struktúrája: 

 

A kerettantervben szereplő, megemelt óraszámú tantárgyak: 

 

1. Idegen nyelvek (angol vagy német) 

Célja az idegen nyelvi kommunikációs készség általános növelésén túl olyan témák 

feldolgozása, szituációk gyakorlása, amelyek a határforgalommal, a rendőri tevékenységgel 

függnek össze; sajtócikkek, angol vagy német nyelvű adások feldolgozása, melyek más 

országok rendészeti munkáját mutatják be. 

2. Informatika 

Célja olyan ismeretekre szert tenni, amelyek lehetővé teszik a minél gazdagabb 

információgyűjtést; a hivatalos iratok készítési szabályainak elsajátítását; az OKJ-vizsga 

letételét. 

3. Testnevelés és sport 

Célja a kondicionális képességek növelése, amelyekkel lehetővé válik a rendészeti 

szakközépiskolák vagy a Rendőrtiszti Főiskola fizikai alkalmassági vizsgáján való 

megfelelés; a vízbiztosság elérése két úszásnemben; az önvédelmi és küzdősportok alapvető 

fogásainak elsajátítása. 
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A kerettantervben nem szereplő, a szabadon tervezhető és szervezhető órák terhére létrehozott 

tantárgyak: 

 

1. Kommunikációs gyakorlatok 

Célja a tárgyilagos emberismeret megalapozása; önismeret és önfejlesztés kialakítása; a 

hiteles kommunikáció fejlesztése; a rendészeti pályák gyakorlásához szükséges magatartás 

kialakítása. 

2. Speciális társadalomismeret 

Célja olyan ismeretekkel kiegészíteni a kerettantervi tananyagokat, melyek elmélyültebb 

jogismeretet tesznek lehetővé; pszichológiai és szociológiai összefüggésbe helyezik a bűn 

fogalmát; megismertetnek a bűnmegelőzés lehetőségeivel. 

 

3. Belügyi rendészeti ismeretek 

Célja az egyes rendészeti szervek munkájának megismerése; olyan szakmai ismeretek 

elsajátítása, melyeknek segítségével kialakul, illetve erősödik a pályakép, a motiváció; 

felkészítés a középszintű érettségi vizsgára. 

A tantárgyak a különböző iskolatípusokhoz más-más módon alkalmazkodhatnak. Az 

iskolák számára a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy tanítása kötelező, óraszáma nem 

csökkenthető (de növelni lehet). A tantárgy tantervét indítási engedély beszerzése után lehet 

bevezetni. 

Ez 2003-ban a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola, 

Kollégium és Pedagógia Szakszolgálattól megtörtént. 

 

MAGYARÁZATOK AZ ÓRATERVHEZ 
 

5. osztály: Alapelv, hogy magyar nyelv és irodalom tantárgyakat tanítunk és külön 

osztályzatot adunk félévkor is és év végén is. 

Modulok: 

Tánc és dráma modult ezen az évfolyamon tanítunk heti 1 órában, a 6. osztály 0,5 

óráját felhasználva, ezt az 1 órát az irodalom órához kapcsoljuk. 

A hon és népismeret modult 6. osztályban tanítjuk. 

A technika és életvitel tantárgy az osztályfőnöki és természetismeret órájához kerül 

0,5-0,5 órában. 

 

6. osztály:  

Modulok: 

A hon és népismeretet heti 1 órában /felhasználva az 5. osztály 0,5 óráját a 

történelembe beépítve tanítunk.  

Az egészségtant a természetismeretbe építettük be, így megnöveltük 0,5 órával a 

természetismeret heti 2 kötött óraszámát. 

Az informatika 0,5 órában megmarad, a nem kötelező órakeret terhére 0,5 órával 

megnövelve heti 1 órás tantárgyat szervezünk. 

A technika és életvitel tantárgy az osztályfőnöki és természetismeret órájához kerül 

0,5-0,5 órában. 
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7. osztály: 

Modul: 

Emberismeret, társadalomismeret, etika heti 1 óráját a történelem tantárgyba 

beépítettük, így heti 3 óra a történelem óraszáma. 

A technika és életvitel tantárgy az osztályfőnöki és természetismeret órájához kerül 

0,5-0,5 órában. 

 

8. osztály: 

Modul: 

Mozgókép és médiaismeret heti 1 óráját az irodalom tantárgyhoz kapcsoltuk, így 

heti 5 órás tantárgy lett a magyar nyelv és irodalom. 

Az egészségtan modul heti 0,5 óráját a biológia tantárgyhoz kapcsolva heti 2 órás 

tantárgyat kaptunk. 

 

9. évfolyam: 

Modul: 

Ezen az évfolyamon tanítjuk a tánc és dráma modult heti 1 órában hozzákapcsolva 

az irodalomhoz, beleértve a 10. osztály 0,5 óráját. 

A nem kötelező órakeretből a tanulók csak annyit választhatnak, hogy ne haladja 

meg összóraszámuk a terhelés felső határát. 

 

 

 

 

10. évfolyam: 

Modul: 

A társadalomismeret modult a 9. évfolyam heti 0,5 órájával megnövelve heti 1 

órában hozzákapcsoltuk a történelemhez, így lett heti 2,5 órás tárgy. 

11. évfolyam: 

Társadalomismeret 0,5 óráját a 12. évfolyamon tanítjuk. 

A mozgókép és médiaismeret tárgyat összevonva a 11-12. évfolyam 0,5 - 0,5 óráját 

11. évfolyamon tanítjuk az irodalomhoz kapcsolva. 

A 11.-12. évfolyamon kínálunk fakultációs lehetőségeket, ezek az órák közösen 

szerveződnek az „a” és „b” osztályok számára, annyi óra választására van 

lehetőségük, hogy a 30 kötelező órájuk meglegyen, de ne haladja meg a 33 órát, a 

terhelés felső határát.  

A rendvédelmi „c” osztályok rendvédelmi ismereteket és kommunikációs 

ismereteket tanulhatnak, illetve a terhelhetőség felső határáig választhatnak a többi 

fakultációs tárgyakból. 

12. évfolyam: 

A Művészettörténet külön tantárgy heti 1 órában, érettségire való felkészítés 

felzárkóztatás. 

A társadalomismeret 11-12 évfolyamon jelentkező heti 0,5 - 0,5 óráját 1 órává 

növelve itt, a 12. évfolyamon tanítjuk a történelem tantárgyhoz kapcsolva, így a 

történelem heti óraszáma 4 lett. 
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A fakultációs lehetőségek és a választható óraszámok ugyanúgy alakulnak, mint a 

11. évfolyamon. 

A fennmaradó szabad órakeretet, amelyet nem használtunk fel, szakkörök, 

tehetséggondozó foglalkozások szervezésére használjuk fel. 



Helyi Tanterv a gimnáziumban a 2013/2014-es tanévtől 
(bevezetés felmenő rendszerben 5. és 9. évfolyamon) 

 

 
 

 

XIX.  

Bevezetés 
Középfokú nevelés-oktatás szakasza, gimnázium, 9–12. évfolyam 

 

Célok, feladatok 
A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes 

és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban 

igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a 

társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó 

cselekvésre. 

A gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú 

képzési tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel 

készíti fel tanulóit arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, 

változó, bővülő elemeket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az 

élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 

tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni 

képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez 

elengedhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. 

 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények 

kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló képes elhelyezni a magyarság kultúráját európai kontextusban. Megnevez és felismer 

magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, tudatosul 

benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a magyar, illetve magyar származású 

Nobel-díjasokat, munkásságuk legkiemelkedőbb eredményeit. Tisztában van nemzeti 
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ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával 

való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és vallási 

gyökereken alapuló éves ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról, ismer ilyen 

témájú folklór- és műalkotásokat. Képes felidézni népi kultúránk néhány jelentős elemét, 

jellemzőjét. Értékeli a helytörténeti ismeretek fontosságát, ismeri lakóhelye és iskolája 

helytörténetének, kulturális és természeti örökségének főbb értékeit. Ismeri a nemzeti kultúrák 

jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. Tájegységekhez kötve is 

ismer hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül 

értékeli ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Felismeri az egyetemes emberi örökség 

és az európai kultúra kiemelkedő eredményeit, az ennek megőrzésén munkálkodó 

szervezeteket, a nemzetközi összefogás jelentőségét. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 

példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait 

és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik 

a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre, 

ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit. Érzékennyé válik a helyi 

közösségek problémái iránt, és ismeri beavatkozási lehetőségeit ezek megoldás-keresési 

folyamataiba. Tisztában van a civil társadalmi aktivitás értékével, jelentőségével. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló képes különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Tudatosítja, hogy az 

önismeret természetes szükségleteink közé tartozik, és próbál ismeretet szerezni arról, milyen 

eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy megismerjük, megmagyarázzuk önmagunkat. A 

tanuló tisztában van azzal, hogyan aknázhatja ki saját erőforrásait a mindennapi életben, és 

hogyan létesíthet, tarthat fenn kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat. Rendelkezik a 

harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 

empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Érti az egyén 

felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló tisztában van azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas környezete 

hogyan befolyásolja. Tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi 

életre. Jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes 

önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, 

rangsorolására, megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a 

családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel 

kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat 

szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes 

információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a 

gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban 

betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a 
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szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. A tanuló értelmezi a szülői és 

gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 

döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 

szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, 

képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és 

lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor 

alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a 

gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a 

védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni 

védőoltásokra. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha környezetében, szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy 

csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének 

érzi a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes 

felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért 

helyt is áll. Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben 

kötelessége segíteni. Tisztában van az önkéntességértékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, képes az ezzel 

kapcsolatos különböző szakpolitikák, törekvések és folyamatok egyes hatásainak megértésére. 

Konkrét példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a 

gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Érti, hogyan 

vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, 

és látja ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes 

globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. 

A tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság 

kritériumaira. Érti a hagyományok szerepét a harmonikus és fenntartható életvitel 

megalapozásában. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és 

értelmezni. Ismeri egyes hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények fenntarthatósággal 

kapcsolatos munkáját. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Reális ismeretekkel rendelkezik saját 

képességeiről, adottságairól tervezett szakmájával, hivatásával összefüggésben, továbbá 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Tisztában van azzal, milyen 

személyes tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. 
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Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, 

felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani 

tud. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euroövezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 

megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Felismeri, hogy az egyén életútját a külső tényezők, 

hatások is nagymértékben befolyásolják, alakítják, melyek végig jelen vannak az emberi élet 

során. Érti a gazdasági folyamatok összefüggéseit különböző globális problémákkal is. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 

hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt 

használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, rendszeresen használja az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő 

jegyzetelési technikát hallott vagy olvasott szöveg alapján. Tisztában van azzal, hogy a 

jegyzetelés alkotás, hogy a gondolkodás által a meglévő ismeretekből egy új gondolatot hozhat 

létre. Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási 

stratégiák kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, 

alkalmaz ezt segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában 

feldolgozni és rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás 

folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. A tanuló 

tud különböző természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; 

alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes különböző 

műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárására, értelmezésére és értékelésére. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Felismeri és tudja értelmezni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített üzenetrétegeket. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) 

élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb 

anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Képes a normakövető helyesírásra, 

képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes az anyanyelvhez és az idegen nyelvhez kötődő 
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sajátosságok összevetésére az általános nyelvészeti ismereteinek felhasználásával. Képes nem 

verbális természetű információk adekvát verbális leírására, értelmezésére.   

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet, és törekszik a célnyelvi kultúra 

megismerésére. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani és fejleszteni, képes az idegen nyelvet 

saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. Törekszik arra, hogy egy második 

idegen nyelven is képes legyen az alapszintű kommunikációra, így teljesíti a többnyelvűség 

igényét. Valós élethelyzetekben is tudja használni a nyelvet a produktív készségek (írás és 

beszéd) alkalmazásával is. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi 

szövegekben. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő 

utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési 

körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, 

reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és 

terveket. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 

alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 

különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismeretei birtokában megérti a természettudományos-technikai eredmények 

alkalmazásának szerepét a társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek 

formálódásában. A technikai fejlődés fontosságának felismerése mellett belátja az alkalmazott 

technikák és technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait. Bővülő ismeretei segítségével, 

illetve a megfelelő módszerek, algoritmusok kiválasztásával és alkalmazásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait, felismeri a folyamatok közötti 

összefüggéseket. Természettudományos tanulmányai végére a tanuló képessé válik arra is, 

hogy bizonyos feltételek mellett megfogalmazza a természeti-környezeti folyamatok várható 

kimenetelét. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 

levonni. Képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki műveltségét a 

tanulásban és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Belátja a 

fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát, képes és akar is 

cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre jobban megérti a lokális folyamatok és 

döntések egyes regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A gimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és 

a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információ-megosztásba, képes részt venni az érdeklődési 

körének megfelelő együttműködő hálózatokban a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő 

feladatok, problémák megoldásában. Kialakul a tanulóban az IKT alkalmazásához kapcsolódó 
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helyes magatartás, elfogadja és betartja a kommunikáció és az információ-felhasználás etikai 

elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik 

ezek mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra 

vonatkozó jogi elveket, figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 

konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül 

a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával 

kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) 

kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. A pénz, a 

gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit 

felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét érintő pénzügyi és jogi kérdések 

iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. 

Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció 

jellemzi. 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események önálló feldolgozására, életkorának megfelelő szintű értelmezésére, 

ennek során a művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások 

közötti kapcsolódási pontokat azonosítani, többféle értelmezési kontextusban elhelyezni. A 

tanuló képes képi, plasztikai, zenei és dramatikus megjelenítésre. Képes makettek, modellek 

konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. Hajlandó 

kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

 

 



295 

 

 

A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét 

összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve 

az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció 

folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje 

pozitív,ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, 

készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és 

képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját 

tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

 

Egységesség és differenciálás 
A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, 

amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, 

hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 

módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 

kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 

a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken 

alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló 

csökkentését, megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és 

a kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és 

segíti a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés 

egyéni üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, 

elhagyására vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez 

szükséges kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a 

tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – 

módosulásait. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási 

ütemet biztosít. A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 
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többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá 

a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre 

vonatkozóan A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 

együtt (integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő 

nevelésére, oktatására. 

A hátrányos helyzetű tanulók számára mentori rendszert és tanulást,valamint 

pályaválasztást segítő rendszert működtetünk. 

A mentor legfeljebb 5 hátrányos helyzetű tanulót mentorál. Figyelemmel kíséri 

személyiségfejlődését,tanulmányi fejlődését,kapcsolatot tart a szülőkkel. Megszervezi a 

fejlesztő foglalkozásokat,kezeli a fejlesztési naplót. 

Tevékenységrendszerünk hátrányos helyzetű tanulóink számára:  

 kompetenciamérés tanévenként 2 alkalommal 

 4 alapkészség fejlesztése heti rendszerességgel 

 érettségi előkészítő heti rendszerességgel 

 felkészítés pótérettségire  

 esetmegbeszélések negyedévente 

 Pályaválasztási programok( Nyílt Nap,Workshop,) 

 Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal és az Iparkamarával 

 Öreg diákok klubjának működtetése 

 Szabadidős tevékenységek,közösségfejlesztő foglalkozások(Filmklub, 

Kondiklub) 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 
Intézményünkben a 2013/2014-es tanévtől a nyolc évfolyamos tehetséggondozó képzés és az 

AJKP mellett emelt nyelvi tagozat,emelt természettudományos tagozat,általános tantervű 

képzés és belügyi rendészeti képzés , 2016/2017-től informatika tagozat működik. 

 

1.emelt angol nyelvi tagozat(első idegen nyelv angol) 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma, tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1 1(1)   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1 1 

Ének-zene (szabadon tervezhető órakeretből)     

Tanulás módszertan 1    

Érettségi előkészítő*** 
  3 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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*** 11-12 évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozásokat választanak biológia, fizika, 

földrajz, kémia,történelem,magyar,rajz és vizuális alapismeretek ének tantárgyakból 

 

 

2.emelt német képzés(első nyelv német) 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3(2) 3(2) 3(2) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma,tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1 1(1)   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1 1 

Tanulás módszertan 1    

Érettségi előkészítő***   3 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 11-12 évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozásokat választanak biológia, fizika, 

földrajz, kémia,történelem,magyar,rajz és vizuális alapismeretek ének tantárgyakból 
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3. Belügyi rendészeti képzés 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3 3 3(1) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma,tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1(1) 1(1)   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1 1 

Tanulásmódszertan -pályaorientáció 1    

Társadalomismeret 1    

Belügyi rendészeti ismeretek  2 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 
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4.Emelt természettudományos tagozat 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3 3 3(1) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3(1) 3 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma, tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1 1(1)   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

I (szabadon tervezhető órakeretből)   1 1 

Választható fizika, földrajz, kémia, biológia 2 2 2 2 

Érettségi előkészítő 
  2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 11-12 évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozásokat választanak biológia, fizika, 

földrajz, kémia , történelem,magyar,rajz és vizuális alapismeretek ének tantárgyakból 
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5.Emelt informatika tagozat 

Az emelt szintű képzés céljai 

Az informatika tagozatos oktatási forma a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnáziumban a 2017/2018-as 

tanévben kerül bevezetésre. Megalapításának a célja az volt, hogy az iskola környezetében élő, az 

informatika iránt érdeklődő és tehetséges fiataloknak lehetőséget adjon a kibontakozásra.  

Kiemelt cél továbbá, az ECDL bizonyítvány megszerzése a képzés során legkésőbb a 10. évfolyam 

végéig. 

Az informatika tagozat megfogalmazott oktatási és nevelési céljai időszerűek, összhangban állnak a 

Nemzeti Alaptanterv koncepciójával és — mint az alábbiakból látható — összhangba hozhatók a 

kerettantervi előírásokkal is. 

Az informatika tagozat helyi tanterve emelt szintű oktatási forma tartalmát és követelményeit foglalja 

magában, azaz emelt szintű érettségire készíti fel az ilyen tanulócsoportban tanuló diákokat. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

Ahol a technológia gyors változása, vagy a tankönyvkínálat hiányosságai miatt nem biztosítható a 

megfelelő tankönyv, ott az iskola tanárai által készített, elektronikus formában terjesztett 

dokumentumok, feladatlapok és feladatgyűjtemények pótolhatják a hiányt. 

Tantárgyi óraszámok 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3 3 3(1) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

 
Heti óraszám 

Tantárgy 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

 

Informatika 1+3 1+3 
2+2 

2+2 
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Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma,tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1(3) 1(3)   

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika   1 1 

Informatika (szabadon tervezhető órakeretből)   2 2 

Érettségi előkészítő***   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 11-12 évfolyamon kötelező érettségi előkészítő foglalkozás informatikából, valamint 

választanak biológia, fizika, földrajz, kémia , történelem,magyar,rajz és vizuális alapismeretek 

ének tantárgyakból 
 

 

6. Általános tagozat 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. Idegen nyelv 3(1) 3(1) 3(1) 3(2) 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3(1) 3 3 

Hittan   1  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2(1) 2(1) 3 3(1) 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc/ 

 
1       

Művészetek**Dráma, tánc és mozgóképkultúra     2 2 

Informatika 1(1) 1(1)   

Életvitel és gyakorlat        1 
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Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1 1 

Tanulás módszertan(tantárgykapcsolatos) 1    

Érettségi előkészítő 
  4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 1 2 

*A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 11-12 évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozásokat választanak biológia, fizika, 

földrajz, kémia, történelem, magyar, rajz és vizuális alapismeretek ének tantárgyakból 

 

 
 

7.5-12 évfolyam komplex tehetséggondozó tagozat 
 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4(1) 

 

3(1) 
4 4 4 4 4(1) 

I. idegen nyelvek 3(2) 3(2) 3(1) 3(1) 3(2) 3(2) 3(1) 3(1) 

II. idegen nyelvNémet      2 2  3 3 3 3 

Matematika 4 3 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 3(1) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

  2 2 2(1) 2(1) 3(1) 3(1) 

Hittan 1 1 1 1        

Etika,hittan             1    

Társadalmi, 

állampolgári és 

gazdasági ismeretek / 

Latin örökségünk* 

2 2       

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1  1 2 2 2 

Fizika     2 1(1) 2 2 2   

Kémia     1(1) 2 2 2     

Földrajz     1(1) 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     
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Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1       

        

Dráma és 

tánc/Mozgóképkultúra 

és médiaismeret* 

        1       

Művészetek**             2 2 

Informatika 1  1(1) 1 1 1(1) 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2+2 3+2 3+2 3+2 4+2 4+2 6+2 8+2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 35 36 35 35 

Fizika (szabadon 

tervezhető órakeretből) 
   1     

Kémia (szabadon 

tervezhető órakeretből) 
  1      

Földrajz (szabadon 

tervezhető órakeretből) 
  1      

Matematika (szabadon 

tervezhető órakeretből) 
1 1     1 1 

Ének-zene (szabadon 

tervezhető órakeretből) 
        

Tanulás módszertan 

1 1       

Érettségi előkészítő*** 

      4 4 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 35 36 35 35 

Hittan (nem számít 

bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  

1 1 1 1 2 2 1 2 

 

*  A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 

** 11–12 évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

*** 11-12 évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozásokat választanak biológia, fizika, 

földrajz, kémia, történelem, magyar, rajz és vizuális alapismeretek ének tantárgyakból 

A hatékony tehetséggondozás érdekében a rendelkezésre álló órakeretet 

a 110/2012.korm.rendelet 8.§-a alapján a kékkel jelölt órák számával lépjük át. 
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Mindennapos testnevelés:a diákok számára a 3 testnevelés órán kívül néptánc foglalkozással  

és tömegsporttal biztosítjuk a mindennapos testmozgást. Ezen kívül lehetőségük van tenisz, 

kézilabda, kosárlabda, talajtorna és futball edzéseken részt venni. 

 

Csoportbontások:a csoportokat képességfelmérés után szervezzük, a nyelvi csoportokat több 

osztályból állítjuk össze képesség szerint a csoportlétszámot figyelembe véve. 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

(Gimnázium, NAT 2020) 

 
 

001 Általános tantervű gimnáziumi képzés 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3 3 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 2 kv  

Kémia 1 2 2 kv  

Biológia – egészségtan  3 2 2 kv  

Földrajz 2 1 2 kv  

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek** mozgóképkultúra és médiaismeret      1 

Digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   2+2 kv 4 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 

Digitális kultúra    1 

Történelem  1 1 1 

Matematika 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 34 34 34 34 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 
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002 Emelt szintű angol nyelvi képzés (első idegen nyelv: angol) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 
3+2 3+2 

4+2 

 
4+2 

II. Idegen nyelv 3 3 3+1 3+1 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 2 kv  

Kémia 1 2 2 kv  

Biológia – egészségtan 3 2 2 kv  

Földrajz 2 1 2 kv  

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek**mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
     1 

Digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő***   2+2 kv 4 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 

Digitális kultúra    1 

Történelem  1 1 1 

Földrajz  1   

Matematika 1  1 1 

II. Idegen nyelv   1 1 

Tagozat 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2  34+2  34+2 34+2 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 
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003 Emelt szintű természettudományi képzés 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3 3 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 1  

Kémia 1+2 2 2 kv 2 

Biológia – egészségtan  3 2+1 2 2 

Földrajz 2 1+1   

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek** mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
     1 

Digitális kultúra 2 1 2  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   2+2 kv 4 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

magyar 1  1 1 

történelem  1 1 1 

matematika 1 1 1 1 

kémia   1 2 

emelt óraszám +2 óra term.tud. 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2  34+2  34+2 34+2 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 
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004  Emelt szintű informatika képzés 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3 3 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+1 3 3+1 3+1 

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 2 kv  

Kémia 1 2 2 kv  

Biológia – egészségtan 3 2 2 kv  

Földrajz 2 1 2 kv  

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek** és mozgóképkultúra      1 

Digitális kultúra 2+2 1+2+1 2+2+1 2+2 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő***   2+2kv 4 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 

Szabadon tervezhető órakeret -kémia     

Történelem  1 1 1 

Digitális kultúra  1 1 2 

Matematika 1  1 1 

Tagozat 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2  34+2  34+2  34+2      

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 

  



309 

 

 

005  Belügyi rendészeti képzés 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 3 3 4 4 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 (2 kv)  

Kémia 1 2 (2 kv)  

Biológia – egészségtan  3 2 (2 kv)  

Földrajz 2 1 (2 kv)   

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Dráma és tánc/ 

 
       

Művészetek** mozgóképkultúra és médiaismeret      1 

Digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Belügyi rendészeti ismeretek  2 2+2 2+2 

Pályaorientáció 2  1 1 

Érettségi előkészítő   2+2 kv 2+2? 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 

Pályaorientáció   1 1 

Matematika 1 1 1 1 

Történelem  1 1 1 

Digitális kultúra    1 

Tagozat  2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2 34+2  34+4  34+4 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 
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006  8 évfolyamos tehetséggondozó képzés (emelt angol) 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 3 3 3+1 4 4+1 4+1 

I. idegen nyelvek 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 4+2 4+2 

II. idegen nyelv-

német 
     1 1 3 3 3+1 3+1 

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

Történelem 2 2 2 2 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári 

ismeretek  

 

   1    1 

Hon-és népismeret  1          

Hittan 1 1 1 1     

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1 3 2 2 kv  

Fizika     2 1 2 3 2 kv   

Kémia     1 2 1 2 2 kv   

Földrajz     1 2 2 1 2 kv   

Ének-zene 2 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1    

Dráma és színház     1           

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret* 
              1 

Digitális kultúra 1  1 1 1 2 1 2  1  

Technika és tervezés 1 1 1          

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tanulásmódszertan 1 1       

Érettségi 

előkészítő*** 
      2+2 kv 4 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 2 2 2 2 2 4 5 

Hon-és népism.  1       

Dráma és színház    1     

Tanulásmódszertan 1 1       

Német   1 1   1 1 

Magyar     1  1 1 

Matematika     1 1 1 1 

Történelem 
     1 1 1 
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Digitális kultúra 
       1 

Tagozat (angol 

emelt) 
2 

2 2 2 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28+2 28+2 30+2 30+2 34+2 

34+2 34+2 34+2 

Hittan (nem számít 

bele az órakeretekbe 

a NAT 9.§ 1.a 

szerint)  

1 1 1 1 2 2 2 2 

szabadon tervezhető 

tagozat +2 óraszáma 

kötelezően választható 

 

Tehetséggondozó tagozaton  

1. Az emelt szintű oktatással angol nyelvből megőrizzük a nyolc évfolyamos képzés 

hagyományát, alapvető profilját. 

2. A német nyelvet is megőrizzük második idegen nyelvként 7. osztálytól.  

3. A 11. évfolyamon lehetséges 1 óra Művészetek keretén belül Vizuális kultúra tanítását 

választottuk. 

4. Lényeges szempont, hogy 10. vagy 11.év végén érettségizzen az első idegen nyelvből a 

tanuló, így a terhelése csökken. Illetve előrehozott érettségit tehet 

természettudományokból is. A második idegen nyelv óraszáma lehetővé teszi ebből a 

nyelvből is a nyelvvizsgát, emelt szintű érettségi vizsgát. 

5. A dráma tantárgyat 7.évfolyamon, a hon-és népismeretet 6.évfolyamon tervezzük 

6. 5. és 6. évfolyamon megtartjuk a tanulásmódszertant mint tantárgyat  
 

Minden tagozaton: 

1. A szabadon tervezhető órákkal elsősorban a kötelező érettségi tantárgyakat erősítjük 

2. Diszciplináris bontásban tanítjuk a természettudományos tárgyakat 

3. A Művészetek keretében 11.évfolyamon vizuális kultúrát tanítunk 
 

Általános tantervű osztályokban: 

1. 9.évfolyamon tanulásmódszertan foglalkozást kínálunk szakköri keretben 
 

Belügyi rendészeti tagozaton: 

1.     Pályaorientációs foglalkozást tartunk a szabadon választható órakeret terhére 
 

 

Közgazdasági tagozat 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 
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I. Idegen nyelv 
3 3 

4 

 
4 

II. Idegen nyelv 3 3 3+1 3+1 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 2 kv  

Kémia 1 2 2 kv  

Biológia – egészségtan 3 2 2 kv  

Földrajz 2 1 2 kv  

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek**mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
     1 

Digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő***(2 óra szakmai 

idegennyelv választható fakultációban) 
  2+2 kv 2+2 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 

Digitális kultúra    1 

Történelem  1 1 1 

Földrajz  1   

Matematika 1  1 1 

II. Idegen nyelv   1 1 

Tagozat Gazdasági és pénzügyi kultúra II. 2 2   

Tagozat Közgazdasági pénzügyi alapismeret   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2  34+2  34+2 34+2 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 
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A tagozatot a gazdasági alapismeret érettségire építjük fel, melynek írásbeli feladata egy 

projektmunka elkészítése, ami megkönnyíti a diákok feladatát. Természetesen szóbeli rész is 

van az érettségin. 

 

 

Sporttagozat 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+1 4 4+1 4+1 

I. Idegen nyelv 
3 3 

4 

 
4 

II. Idegen nyelv 3 3 3+1 3+1 

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

Történelem 2 2+1 3+1 3+1 

Állampolgári ismeretek    1 

Fizika 2 3 2 kv  

Kémia 1 2 2 kv  

Biológia – egészségtan 3 2 2 kv  

Földrajz 2 1 2 kv  

Ének-zene 1 1    

Vizuális kultúra 1 1 1    

Művészetek**mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
     1 

Digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és sport 5+2 5+2 5+2 5+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő***(testnevelés/sport) 
  2+2 kv 

4 vagy 2+2 

kv 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5 

Magyar 1  1 1 
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Digitális kultúra    1 

Történelem  1 1 1 

Földrajz  1   

Matematika 1  1 1 

II. Idegen nyelv   1 1 

Tagozat (testnevelés) 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34+2  34+2  34+2 34+2 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  
2 2 2 2 

 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a felnőttoktatásban: (Gimnázium, NAT 2020) 

 

1. év: 9. és 10. évfolyam 

2. év: 11. és 12. évfolyam 

 

kötelező óraszám: 34 óra/hét (35 perces órák tömbösítve) 

tanítási idő: 15.00-20.00 

 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettanterve13 

A középfokú nevelés-oktatás szakasz 

9-12. évfolyam 

 

Tantárgyak 
9.-10. 

évf. 

11.-12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 

I. Idegen nyelv 4 6 

II. Idegen nyelv 2 4 

Matematika 6 6 

Történelem 4 4 

Állampolgári ismeretek - 1 

                                                           
13 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iskolarendszeru_felnottoktatas/9_12_evfolyam 
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Fizika 2 - 

Kémia 2 - 

Biológia – egészségtan  2 - 

Földrajz 2 - 

Művészetek (Vizuális kultúra)  - 1,5  

Digitális kultúra 2 0,5 

Mozgóképkultúra és médiaismeret - 1 

Osztályközösség-építés 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 34 34 

 

A képzés tananyagegységeit, azok tartalmát, célját a 2020-as NAT-hoz illeszkedő 

kerettantervek az iskolarendszerű felnőttoktatás 9-12. évfolyamára szabályozzák.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Az Arany János Kollégiumi Program kerettanterve 
 

 

Célok és feladatok 

 

A Kollégiumi Program egyik célja az, hogy biztosítsa a lehetőséget a hátrányos helyzetű, a 

legszegényebb, legképzetlenebb szülők gyermekeinek, hogy minél többen tanulhassanak az 

előkészítő év elvégzése után nappali tagozaton, érettségit adó középiskolában. 

A Kollégiumi Program másik célja, hogy differenciálással megteremtse az egyéni 

különbségekre alapozott nevelést-oktatást, a Kollégiumi Programban részt vevő tanulók 

számára biztosítsa az optimális komplex személyiségfejlesztést, figyelembe véve előzetes 

tudásukat, képességeiket, érdeklődésüket, igényeiket.  

A Kollégiumi Program kerettanterve a fentiek teljesítése érdekében törekszik az 

alapfokú nevelés-oktatás (7–8. évfolyam) kerettanterve és a Kollégiumi Program kerettanterve 

közötti koherencia megteremtésére. 

A Kollégiumi Program kerettanterve a következőkre helyezi a hangsúlyt: 

(1) a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztésére; 

(2) a multikulturális tartalmak megjelenésére a kerettantervben; 

(3) az önértékelő képesség, a mások értékeléséhez szükséges képességek kialakítására 

(patrónusi, mentori beszélgetések, szöveges, írásos értékelések bevezetése, esetmegbeszélések 

stb.); 

                                                           
14 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iskolarendszeru_felnottoktatas/9_12_evfolyam 

(2021. június 10.) 
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(4) a differenciált tanulásszervezési módszerek megismerésére (kooperatív tanulásszervezés, 

projektmódszer stb.). 

 

A Kollégiumi Program rendszere 

 

A Kollégiumi Program a hátrányos helyzetű tanulók részére szerveződik. A pályázó 

kollégiumoknak rendelkeznie kell egy olyan öt évre szóló, kollégiumi tevékenységek és 

foglalkozások rendszeréből álló kollégiumi programmal, amellyel a programban részt vevő 

tanulók sikeres tanulmányi előmenetele, szociális hátrányainak csökkentése, kulturális 

javakhoz való hozzáférése megoldható. 

A kollégium – ötéves programjának kidolgozásán túl – a 9., előkészítő év megtartását 

vállaló középiskolával együttműködve, az első évfolyam beindítása előtt elkészíti a program 

megvalósítását célzó pedagógiai programját, a középiskola pedig a 9., előkészítő évfolyam 

helyi tantervét, az itt közzétett Kerettantervi ajánlások segítségével.  

A középiskola, a kollégiummal együttműködve, a 9., előkészítő évben a jelen 

kerettantervi ajánlás alapján megfogalmazott helyi tantervében hangsúlyt helyez a felkutatott 

hátrányos helyzetű tanulók motiválására, kompetenciájuk, személyiségük fejlesztésére, pályaorientációs 

foglalkozásokkal segít a tanulóknak a középiskola-választásban. 

A kollégium a 9., előkészítő év folyamán együttműködik a tanulók családjával, és  

azokkal a középiskolákkal, amelyekben a tanulók a tanulmányaikat majd folytatják. 

A Kollégiumi Program keretei között zajló fejlesztés az anyanyelvi, az idegen nyelvi, a 

matematikai, a természettudományos, a digitális, a szociális és a művészeti területeken zajlik, 

segíti a tanulókat a középiskolai követelmények teljesítésében, hozzájárul személyiségük 

fejlődéséhez, és egyéb fejlesztési feladatok megoldásának is alapjául szolgál. 

 

 

 

 

 
Tantárgy Óraszám Megjegyzés 

Magyar nyelv és irodalom 
 

5 

 

Matematika 
 

5 

 

Idegen nyelv (angol/német) 
 

3,5 

 

Dráma 
 

3 

 

Testnevelés és sport 
 

5 

2 néptánc 

Patrónusi foglalkozás 
 

2 

 

Természetismeret 3 
biológia 

 

Szabadon választható tantárgyak 3  

Informatika 
 

1,5 

kötelezően választható 

Életpálya-építés 1,5 
intézményünkben nem 

választható 

Művészetek 1,5 
intézményünkben nem 

választható 

Tanulásmódszertan 1,5 
intézményünkben nem 

választható 

Társadalomismeret  kötelezően választható 
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1,5 

 

Összesen: 29,5 óra 

 

A tantárgyakat és időkereteket tekintve a Kollégiumi Program kerettantervében foglalt tantárgyak egy 

része ajánlott viszonylag magas óraszámmal (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, dráma, 

testnevelés, természetismeret, patrónusi foglalkozás), a heti három órában a kínált öt választható tantárgyból kettő 

választásával  - informatika és társadalomismeret - tesz eleget az intézmény a törvényben kötelezően előírt 

óraszámok teljesítésének. Az 5 testnevelésből 2 óra néptánc foglalkozás. A természetismeret keretében biológiát 

tanítunk. 

A tanulásmódszertant és a vizuális kultúrát a kollégiumi szabadidős keret terhére szervezzük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket a Művelődési és Közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés, körző, vonalzó, számológép, stb.).  

Egységes felszerelés testnevelés órán. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott 

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A pedagógusok a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével is csak olyan tankönyvet, ruházati vagy más felszerelés beszerzését kérhetik a 

tanulóktól, amely minden tanuló számára biztosítható, nélkülözhetetlen az általa tartott 

tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tananyag elsajátításához, és amelyet a 

tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell (a 

minőség, típus és ár megjelölése nélkül). 

A szaktanárok az első félév végén véglegesítik a következő tanévre szóló, az adott tananyag 

tanításához szükséges tankönyveket, melyeket az iskolai tankönyvfelelős a jogszabályban 
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meghatározott időpontra osztályokra lebontva a tankönyvjegyzéket az osztályfőnökök útján 

bocsátja a szülők rendelkezésére. 

A tankönyvrendelés alapján a szülők eldönthetik, hogy kérnek-e a nem ingyenes 

tankönyvekből, s mely könyveket milyen áron vásárolhatnak meg, s milyen könyvet kérnek. 

Ezzel egyidejűleg kapják meg a tájékoztatót, hogy a tankönyvtámogatás mértéke csak a 

támogatott tankönyvek köréből biztosítható, a kedvezményre való jogosultság igazolásához 

mely iratok eredet, vagy másolati példányát kell benyújtaniuk, s mely az az időpont, 

melynek elmulasztása jogvesztő hatályú.  

A kiállított „Nyilatkozat” formanyomtatványt is eddig az időpontig kell az iskola gazdasági 

hivatalához benyújtani, melyen a szülő aláhúzással jelöli meg, hogy mely az a feltétel, 

amelynek alapján jogosult ingyenes tankönyvre. 

Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és 

más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul. 

2. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév 

májusban, illetve beiratkozáskor írásban) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetére a szülők kötelessége. 

3. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 Feleljen meg a keresztény értékeknek. 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének és a kompetencia elvárásoknak is!  

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

4. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használják. 
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XX. A Kollégium Pedagógiai Programja 
 

1. Bevezetés 

 

o A Kollégium szakmai működésének alapdokumentuma e program: ebben határozzuk 

meg azokat a pedagógiai tevékenységi formákat, módszereket és feladatokat, amelyek 

biztosítják a tanulók humánus légkörben való nevelését, személyiségük fejlesztését, 

képességeik és tehetségük felszínre hozását. Tartalmi meghatározója 2011. évi CXC. 

törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) a NAT (202/2007. (VII.31.) Korm.rendelet), a 

36/2009. (XII.23.) OKM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) OM rendelet módosításáról,  az iskolák /az 

anyaiskola és a tanulót küldő iskolák/, a tanulók, a szülők és a munkatársak velünk 

szemben támasztott igényei. A program megvalósításának meghatározója a kollégium 

és környezetének feltételei, a humán és a gazdasági erőforrások, az anyaiskola profilja, 

a kollégium és az iskola hagyományrendszere, szellemisége. 

 

2. Helyzetértékelés 

 

2.1.Társadalmi elvárások 

 

Alapfeladatunk, hogy biztosítsuk a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók 

számára,akiknek lakóhelyén nincs elegendő lehetőség a tanuláshoz, a szabad 

iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, illetve akiknek a család nem tudja biztosítani a 

tanuláshoz szükséges körülményeket – kiemelt tekintettel az AJKP- ban részt vevő tanulókra. 

 A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítjuk a gyermekek optimális testi-

lelki és vallási fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai 

igényeket, valamint az intézményi szokásokat. Törekszünk a vallásos programok megfelelő 

arányú beépítésére. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az egyes 

tevékenységek belső aránya – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életkori 

sajátosságaihoz igazodjanak. 

Feladatunknak tekintjük kiegészíteni az iskolai nevelést, segíteni a tanulók 

személyiségformálását, tanulását, önmegvalósítását. Az 5.-10. évfolyamon kiemelt szerepet 

kapnak a tanulási stratégiák, közösségi szervezés és a mentálhigiénés problémák megoldása. A 

11.-12. évfolyamon differenciált személyiségfejlesztés a fontos a kimeneti cél érdekében. 

Jelentés szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztő tréningeknek, önismeretnek, 

felzárkóztatásnak, melyeket nemcsak csoportfoglalkozások keretein belül valósítunk meg. A 

0.évfolyamon a társadalmi beilleszkedés segítése a cél. Fontos, hogy nagy hangsúlyt fektessünk 

a szabadidős tevékenységre, önképzési lehetőségekre.  

Vállalt feladataink: a kollégium egész évben nyitott arra, hogy hétvégenként és tanévközi 

ill.tanév végi szünetben a férőhelyeket szállásként értékesítse, ami pluszbevételt jelent. 

Rendezvényeknek adunk helyet, részt veszünk a város közművelődési programjain. 

Munkánkat a változó társadalmi elvárásoknak megfelelően végezzük. Segítjük tanulóinkat a 

hátrányos helyzet leküzdésében, esélyt teremtünk azon tanulóink számára, akik más 

körülmények között hátrány-kompenzációra nem lennének képesek, és esetleg a társadalom 

marginális rétegének erősödését idéznék elő. A gyorsan változó társadalom tanulóinktól is 

nagyobb rugalmasságot, alkalmazkodóképességet vár el, ezért tanulóinkat előkészítjük az 

élethosszig tartó tanulásra, a társadalmi mobilitásra. Gimnázium lévén kötelességünk minőségi 
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tudáshoz juttatnunk, és felsőfokú tanulmányokra felkészítenünk kollégistáinkat, fejlesztenünk 

kell a tehetségeket, erősítenünk kell a kulcskompetenciákat. 

 

 

2.2.  A tanulók jellemzői 

 

Az intézmény koedukált költségvetési férőhely 115/ 36 fiú és 79 leány elhelyezési 

lehetőségével/. Sajátosság a nyolcosztályos gimnazisták jelenléte is, ezért pedagógiai munkánk 

során a 10- 18 éves korosztállyal foglalkozunk. Növendékeink a megye 20-30 településéről 

származnak, a legkülönbözőbb felkészültséggel, viselkedéssel és szociokulturális hátérrel. E 

települések nagy része a gazdaságilag elmaradott, hátrányos helyzetű kisrégióhoz tartozik. A 

gyermekeink származási helyének iskolái legalább negyedében a szaktanárok hiányával 

küszködnek. A kollégisták 80 %-a hátrányos helyzetű,  családi háttere instabil. A halmozottan 

hátrányos tanulók között a roma etnikum gyermekei is kollégiumi lakók, akik értelmi, érzelmi 

és erkölcsi szempontból hangsúlyozott felzárkóztatásra szorulnak. A kollégisták többsége igen 

nagy szociokulturális hátránnyal érkezik intézményünkbe, kommunikációjuk az átlaghoz 

képest igen nagy elmaradást mutat, a közösségi normákat nehezen tudják elfogadni. 

A 2005/2006-os tanévtől intézményünkben az Arany János Kollégiumi Program is 

működik, így a jövőben egyre több halmozottan hátrányos helyzetű tanuló lesz a kollégium 

lakója.  

A végzettek 80%-a tanul tovább a felsőoktatási intézményekben. 

 

 

2.3  Személyi feltételek 

 

A kollégiumi tanulólétszámnak megfelelően a pedagógiai feladatokat hat főhivatású 

nevelővel, és egy kollégiumvezetővel látjuk el./ Ebbe beletartoznak az AJKP-ban dolgozó 

nevelők is/. Nagyobb a fluktuáció, mint a gimnáziumban, hiszen az osztott munkaidő, az 

óraszám, az éjszakai munka és a státusz alacsony presztízse miatt továbbra sem népszerű a 

kollégiumi munka. 

Az AJKP jelenlétével nevelőinknek is új kihívásokkal kell szembenézniük, olyan 

pedagógusokra van szükségünk, akik képesek pedagógiai szemléletük megújítására, teljes 

hivatástudattal végzik munkájukat, és hisznek abban, hogy ezeket a tanulókat el lehet juttatni – 

megfelelő fejlesztő munkával – az érettségiig. 

Az AJKP feladatait kollégiumi keretek között kell végeznünk, de a program elvárásaiból 

adódóan ezekkel a kollégistákkal külön pedagógusok foglalkoztatására van szükség – 

programfelelős, programsegítő -, így a várható AJKP-s tanulólétszám növekedésével a  

kollégiumi nevelők létszámát is növelnünk kell. 

A szakos ellátottság - a matematikát kivéve- kedvező. A kollégiumi nevelők innovációs 

készsége elismerést érdemel, ami legtöbbször szaktárgyi továbbképzést, egyetemi 

továbbtanulást és módszertani továbbképzést jelent.  

A kollégiumi nevelők mindegyike részt vett módszertani tanfolyamokon- főként a 

kooperatív technikákat sajátították el -, hiszen ezek segítségével tudnak megfelelő fejlesztő 

munkát végezni. 
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2.4. Tárgyi feltételek, környezeti jellemzők 

A kollégium a város központjában helyezkedik el, közel a gimnáziumhoz.. Az udvara rendezett, 

parkosított.  

Az épület egy részét a MATÁV Rt bérli,de reméljük, hogy a későbbiekben ezeket a 

termeket is a kollégium birtokolhatja – tekintettel a gimnáziumban tapasztalható teremhiányra. 

Szerencsés az iskolán kívül a Művelődési Központ, az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény közvetlen közelsége is. 

Az épület magas földszintjén a fiúkat helyeztük el, egy önálló tanulóteremmel és egy 

társalgóval, míg az emelet jobb- és balszárnyán a leányok laknak, egy nagyobb és két kisebb 

tanulóteremmel, továbbá egy társalgóval rendelkeznek. A magas földszint másik oldalán az 

AJKP-s tanulószoba, egy melegítőkonyha és mosdó található. A két helyiségből álló nevelői 

szoba (pedagógusoknak, éjszakai ügyeletnek, csoportfoglalkozásoknak, stb.) az emeleti részen 

kapott helyet. A szolgálati férőhely egy tizenkét négyzetméteres szobát foglal magába. 

Szárnyanként egy-egy fürdőszoba megfelelő felszereltséggel biztosítja a komfortosságot. A 

folyosók tágasak, minden kollégistának új kollégiumi szekrénye van, melyek egy része a 

folyosón található a hálótermek jobb kihasználása és a zsúfoltság csökkentése miatt. A nagy 

tanulólétszám miatt az elhelyezést a legtöbb szobában emeletes ágyakkal tudjuk megoldani, 

melyeket folyamatosan cserélünk újakra. A felújítás folyamatos, így esztétikus környezet várja 

a tanulókat. Ez arra inspirálja a kollégistákat, hogy fokozottan ügyeljenek környezetükre. 

Délelőttönként a tanulók és a társalgók tanteremként is funkcionálnak az intézményi magas 

tanulólétszám és a kevés tanterem miatt. A délelőtti zavartalan működést a pedagógiai 

asszisztens segíti. 

Az alagsorban műhelyt alakítottunk ki, ahol kézműves foglalkozásokat tartunk, ezen kívül 

kisebb foglalkozótermek és egy konditerem segíti a kikapcsolódást. 

Az olvasási lehetőség a kollégium egyre bővülő könyvtárában, valamint a gimnázium és a 

város könyvtárában oldható meg. Az információszerzéshez az internet is a tanulók 

rendelkezésére áll, a számítógép ellátottságunk pillanatnyilag megfelelő, de folyamatosan 

fejleszteni kell. 

Sajnos nagyon kevés a foglalkoztató termünk, így csak nagyon jól átgondolt szervezéssel 

lehet megoldani a kiscsoportos és egyéni foglalkozásokat. Az AJKP-s tanulók létszámának 

növekedésével pedig mindenképpen új helyiségekre lesz szükségünk. 

A szabadidős tevékenységekhez szükséges közösségi játékokat folyamatosan bővítjük. 

Sportszerek, társasjátékok, televíziók, video-, CD-s rádió-magnók és hifi-tornyok ideális 

számban állnak rendelkezésre. Az asztali foci osztatlan népszerűségű. Az udvaron kosárpalánk 

és kültéri pingpongasztal szolgálja a kikapcsolódást.  

 

 

2.5. Szervezeti jellemzők 

 

A kollégium a gimnáziummal közös igazgatású: az intézmény élén az igazgató áll. A 

kollégium irányítását - más feladatok mellett, helyettesi beosztásban- a kollégiumvezető látja 

el, aki együttműködik a másik igazgatóhelyettessel és az igazgatóval. Így a kollégiumvezető 

informáltsága iskolai ügyekben, valamint az igazgató informáltsága a kollégium ügyeiben 

naprakész. Az iskolai információk egy része – mint a korábbiakban jeleztük- az ott tanító 

kollégiumi nevelőkhöz közvetlenül is eljut. A további tájékoztatást a kollégiumi nevelők a 

kollégiumvezető folyamatos tájékoztatásával naponta megkapják. 

 A kollégiumban dolgozó pedagógusok szakmai irányítása a kollégiumvezető feladata. 
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Átfogó kollégiumi értekezletre, munkamegbeszélésre havonta kerül sor, amikor a 

gimnáziumi és kollégiumi munkaterv havi feladatait, illetve egy-egy aktuális tárgykört 

tekintünk át (tanulmányi és magatartási gondok, az új elsősök beilleszkedése, a felzárkóztatás 

pillanatnyi helyzete stb.). 

A nevelők együttműködése zavarmentes, követelményrendszerük egységes, a légkör 

közvetlen, kedvező. Igyekszünk folyamatos kapcsolattartásra a gimnáziumi nevelőkkel, akikkel 

nemcsak a gimnáziumban, hanem egy részükkel a kollégiumban is találkoznak a nevelők, 

hiszen a foglalkozások egy részét – közös intézmény lévén – a gimnáziumi szaktanárok tartják. 

Az intézményi értekezleteken is együtt dolgoznak a kollégium és gimnázium pedagógusai. 

A kollégiumi munkát „külsősök” is segítik, így népművészek, pszichológus, szociális 

munkás is tart foglalkozásokat. 

A kollégiumban kollégiumi diákönkormányzat működik, melynek működéséért a 

kollégiumvezető a felelős. 

Munkánkat két takarítónő, egy pedagógiai asszisztens és egy karbantartó segíti. 

Fontos elvárás, hogy a kollégium közös igazgatású intézményként ugyanolyan hangsúlyt 

kapjon pedagógiai és gazdasági szempontból egyaránt, mint a gimnázium, hiszen eredményre 

csak egymással szorosan együttműködve, egymást segítve és egymás munkáját kiegészítve és 

megerősítve juthatunk. 

Az ügyvitel lebonyolítása és a gondnoksági teendők biztosítása –lévén közös igazgatású 

intézmény- az anyaiskola feladata. 

Az intézmény / iskola és a kollégium/ önállóan gazdálkodik, amiért a gazdaságvezető a 

felelős. A kollégium anyagi igényeit a kollégiumvezető az intézmény igazgatójával egyezteti, 

a gazdasági ügyintéző pedig gondoskodik annak teljesítéséről. 

 A fenntartói finanszírozás a törvények szerint történik.  

 

2.6.A kollégium kapcsolatrendszere 

 

      Az anyaiskolával való együttműködés természetes, ahogyan erre a szervezeti 

felépítésnél utaltunk. 

A kollégiumi pedagógusok az iskolai nevelői értekezletek, ünnepségek, egyéb 

rendezvények, osztályozó konferenciák, szülői értekezletek és fogadóórák rendszeres 

résztvevői. Az esetmegbeszélések rendszeresek, mivel a kollégiumi nevelők egyben 

szaktanárok is a gimnáziumban. Kiemelten fontos a csoportvezetők folyamatos kapcsolattartása 

az osztályfőnökökkel,ezért fogadóórákon kívül is tartják a kapcsolatot. A gimnázium 

nevelőszobájában elhelyezett kollégiumi faliújság tartalmazza a szaktanárok számára a 

legfontosabb információkat, pl. melyik tanulónak ki a csoportvezetője, így az 

információáramlás igen gyors.  Azt azonban mindenképpen szorgalmaznunk kell, hogy a 

gimnáziumi nevelők nagyobb számban vegyenek részt a kollégiumi rendezvényeken. 

A szülői házzal is közvetlen a kapcsolat: a tanév kezdetekor a kollégiumban szülői 

értekezletet tartunk, majd ezt követően négyszemközti konzultációt. Szándékunk, hogy a 

legrövidebb időn belül birtokoljuk a neveléshez szükséges fontosabb információkat. A tanév 

folyamán egy alkalommal, december első péntek délutánján szülői értekezletet tartunk, ami 

jelentős részben a szaktanárokkal, osztályfőnökkel és kollégiumi nevelőkkel történő dialógust 

jelenti. Ugyanilyen fórum a fogadóóra is, ahová a kollégista gyermekek szüleit is hívjuk. 

Fontosabb kérdésekben – megállapodásunknak és a házirend szabályozásának megfelelően- 

telefonon keresztül kapcsolatunk naprakész.  



323 

 

 

Rendszeres a kapcsolatunk az Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjteménnyel, a Művelődési Központtal, a Lukács Mozgóval és az Apáról fiúra alapítvánnyal. 

E kapcsolatok pedagógiai haszna kézzelfogható, a kollégisták szabadidejének hasznos eltöltését 

segítik, fejlesztik kulturális tájékozottságukat, a város életében való részvétellel előkészítik őket 

a felnőtt életre (beiratkozás a könyvtárba és annak látogatása, a zeneterem eszközeinek 

igénybevétele, rendezvények, körök látogatása, eszközök kölcsönös cseréje, különböző városi 

rendezvények látogatása stb.). 

A Nevelési Tanácsadó segít minket a kollégisták tanulási képességeinek vizsgálatában, 

ezzel megteremtve számunkra és számukra a legmegfelelőbb fejlesztési lehetőségeket. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a hátrányos helyzetű tanulók sokszor igen problémás családi 

hátterének felderítésében, a családdal való kapcsolattartásban segít. 

Az iskolaorvos, a védőnő és a pszichológus a gyermekek egészségének megőrzésében, 

egészséges életmódjának kialakításában segítenek, kapcsolatunk folyamatos (személyes 

találkozó, telefonos kapcsolat, betegkönyv) 

A városi rendőrséggel folyamatos a kapcsolatunk, segítenek kollégistáinkat megvédeni a 

külső atrocitásoktól, ezen kívül – mivel a rendvédelmi tagozaton tanítanak is – nagy 

segítségünkre vannak az állampolgári jogok és kötelességek megismertetésében, a jogkövető, 

törvénytisztelő magatartás kialakításában. 

Az AJKP-s tanulók nemcsak a gimnáziumban tanulnak tovább, hanem a város másik két 

középiskolájában is, így ezekkel az intézményekkel is napi kapcsolatot kell kiépítenünk. 

 

 

3.Elvek 
 

 3.1. Az intézmény alapvető nevelési alapelvei, célja, küldetése 

 

A katolikuskollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára 

– lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a 

keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó jelentősége van 

az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében.  

Nevelési alapelvünk az egyenlőségen, az egymás iránti tolerancián, bizalmon, a hátrányos 

helyzetű tanulók esélyteremtésén alapul úgy, hogy az integrációt segítsük, a keresztény erkölcsi 

normákat közvetítsük annak érdekében, hogy minden kollégista számára – köztük a jelentős 

számú hátrányos helyzetű tanuló számára is – biztosítsuk az őket megillető jogokat. Éppen ezért 

nevelésünkben a szeretet, bizalom és tapintat és következetesség a legfontosabb elv, ezek adják 

minden pedagógiai tevékenységünk és módszerünk alapját. 

 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is 

sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Célunk a kollégisták olyan egészséges személyiséggé formálása, akik kikerülve az 

intézményből sikeres felnőttként tudják kamatoztatni az itt szerzett tudást, olyan erkölcsi 

értékrendszerrel bírnak, amely kisebbrendűségi komplexusok nélküli állampolgárrá formálja 

őket, élni tudnak jogaikkal, a demokrácia, a humanizmus jellemzi őket, nemcsak magyar, 

hanem európai polgárrá is válnak, akik befogadók és elfogadók más nemzetekkel és a 

kisebbségekkel. 
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 3.2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének elvei 

Alapelvünk a tanulók fejlesztésében, hogy optimális feltételeket teremtsünk a művelődéshez, 

az ismeretszerzéshez,a sokoldalú személyiségfejlesztéshez. Életrendben alapelv, hogy 

biztosítottak legyenek az egészséges életvitel feltételei.  A tanulók életszervezésében az 

életkorból és az egyéni szükségletekből indulunk ki. A célok eléréséhez elengedhetetlen a 

nevelőtestület egységessége,  a következetesség és a fokozatosság elvének betartása. Főként a 

hátrányos helyzetű tanulók esetében elengedhetetlen ezen elvek betartása önbizalmuk és 

kitartásuk fejlesztéséhez. 

Figyelembe vesszük a gimnáziumi tanórák, foglalkozások, szabadidős tevékenységek 

rendszerét, ehhez és a tanulói elvárásokhoz igazítva alakítjuk ki a kollégiumi életrendet, a 

tanulási időt és szabadidős tevékenységeket olyan módon, hogy minden kollégista számára 

elérhetővé váljon az ő legoptimálisabb fejlesztése. 

Biztosítjuk a tanulók számára a megfelelő tanulási környezetet, a segítségadás mellett 

igyekszünk kollégistáink önállóságát, kitartását, önálló ismeretszerzésre irányuló igényét 

fejleszteni. 

 

 

3.3. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, az 

önálló életkezdést elősegítő tevékenységek elvei 

 

 A tanítás-tanulásban biztosítjuk az eszközöket, tanári segítséget és a személyre szóló 

hátránykompenzációt. Hátránykompenzációban kiindulási pont, hogy minél alaposabban 

megismerjük a hátrány típusát és a keletkezésének okait. 

Ezek mellett kiemelten kezeljük a fokozatosság és a következetesség elvét nemcsak a 

személyiségfejlesztésben, hanem a tanulásban is. A tehetséggondozásban, tehetségvédelemben 

alapelv, hogy adjunk lehetőséget a tevékenységrendszerben a tehetség megmutatkozásának, 

kibontakozásának 

Pályaorientációban, az önálló életkezdés támogatásában alapelv a tevékenységek differenciálás 

alapján való szervezése. A lehetőségek széles körének megismertetésével személyre szabottan 

kell tanulóinkat segítenünk a tovább tanulásban, illetve a munkába álláshoz szükséges 

kompetenciákat kell fejlesztenünk. 

 

3.4. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési 

és sportolási tevékenységek szervezését meghatározó elvek 

Alapelvünk, hogy tanulóink a számukra legmegfelelőbb módon tudják gyakorolni a sokoldalú 

művelődéshez és az egészséges életmódhoz való jogukat. A közösségi élet fejlesztését 

meghatározó alapelv,hogy motiváló, tevékenységközpontú módszerekkel segítsük a tanulók 

önszerveződő képességét, felkeltsük igényüket a közösségi élet iránt. 

Olyan normarendszer kialakítása, amelyben nincs kirekesztés, fontos az egymás iránti 

tolerancia. 

A tanulók személyiségét figyelembe vevő módszerekkel lehetővé tenni, hogy mindenki 

megtalálja helyét, szerepét, feladatát, és érezze hasznos tagnak magát a kollégiumi 

közösségben. 

A szülők és a partnerszervezetek segítségével a művelődési lehetőségek olyan széles skáláját 

biztosítani, ahol mindenki megtalálja az egyéniségének megfelelő minőségi kulturális 

kikapcsolódást és sportolási lehetőséget, és ezáltal sikerélményhez juttatni tanulóinkat. 
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Alapelv, hogy a minőségi művelődés keretein belül felkeltsük érdeklődésüket a nemzeti 

hagyomány iránti érdeklődésüket, erősítsük nemzeti azonosságtudatukat. 

a. A kollégiumi nevelés célja 

- 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 

- elősegíteni a diákok harmonikus, egészséges fejlődését, képességeik kibontakozását, 

önállóságuk kialakítását 

- olyan magatartásforma kialakítása, amely a demokrácián, az egymás iránti tolerancián 

alapul 

- felsőfokú tanulmányokra és sikeres életpályára való felkészítés való felkészítés 

- a társadalmi élet gyakorlatára való felkészítés 

- az egészséges életmód és ökológiai szemléletmód kialakítása 

- az otthonos, családias légkör környezet megteremtése 

-  

b. A kollégiumi nevelés feladatai a célmeghatározások alapján 

- a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakításának és 

érzelmi-szellemi megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján 

- a hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét 

- a hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 

múltjához 

- a széleskörű műveltség életkorhoz igazodó folyamatos kialakítása 

- motiválás a tudás megszerzésére, a kulcskompetenciák fejlesztése 

- az átlagosnál fejlettebb kognitív képességű tanulók időben történő felderítése, 

képességeik speciális továbbfejlesztése, formálása 

- a képességük alatt teljesítők részére támogatás, az okok feltárása, a fejlesztés irányának 

meghatározása 

- a képességfejlesztés érdekében célirányos foglalkozások szervezése 

- az egyéni kompetenciák fejlesztése 

- a szociális hátránnyal induló tanulók felkutatása, a hátrányok felszámolására való 

törekvés 

- a helyes tanulási módszerek kialakítása 

- a helyes önértékelés képességének fejlesztése 

- az önfejlesztés képességének a fejlesztése 

- kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

- a közösséghez való tartozás érzésének kialakítása 

- a demokratizmus kiépítése és működtetése 

- a DÖK munkájának erősítése 
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- a diákok önállóságának, öntevékenységének fejlesztése 

- a tanulók környezetében levő természeti értékek megismertetése 

- környezettudatosságuk fejlesztése környezetbarát kollégium működtetése 

- a sportolási lehetőségek széles skálájának kialakítása 

- a szabadidő tartalmas eltöltésének terén sportfoglalkozások, kulturális tevékenységek 

és esztétikai érzéket fejlesztő foglalkozások szervezése 

- a pályaválasztás segítése, hiteles információk biztosítása és információszerzés 

lehetőségének megteremtése az aktuális munkaerőpiacról, a továbbtanulás 

feltételeiről, foglalkozások, szakmák megismertetése 

A felzárkóztató program sikeres végrehajtásának az alábbi társadalmi célkitűzések érvényre 

jutását kell biztosítania: 

- a tanulóknak el kell sajátítaniuk az életben való eligazodáshoz, a piacképes szakmai 

végzettség megszerzéséhez szükséges készségeket és ismereteket a tankötelezettség 

teljesítésének érvényre jutása során 

- biztosítani kell a gazdaság munkaerőigényének kielégítését, a pályakezdők piacképes 

tudásának biztosításával, csökkentve ezzel az érintett korosztály munkanélküliségét, a 

munkanélküliség erkölcsileg romboló hatását 

-  

Feladataink a kiemelt területeken: 

 

3.7.1. A tanulási kultúra fejlesztése 

 

A kollégium megfelelő színtér ahhoz, hogy elsajátíttassuk a gyermekekkel a helyes tanulási 

módszereket. Lényeges feladat az, hogy a bekerülő kollégistáknál felmérjük a tanulási 

szokásokat, az önálló tanuláshoz szükséges ismereteket, képességeket. 

 A tanítás- tanulás folyamatában nagyobb gondot kell fordítani a folyamatos ellenőrzésre, az 

egyénre szabott segítségnyújtásra. A kisgimnazisták életkoruknál fogva fokozottabb törődést 

igényelnek a tanulásban is, ezért személyre szabottan segítjük tanulásukat, és kikérdezzük tőlük 

a másnapi leckét, ez alkalmat ad tanulás-módszertani segítségnyújtásra is. 

A fejlesztés érdekében felzárkóztató foglalkozásokat - matematika, magyar nyelv és irodalom, 

angol és német nyelv, történelem illetve igény szerint további tantárgyakból - szervezünk, ehhez 

szakos kollegák segítségét vesszük igénybe. 

Az előrehaladás érdekében fontos a tanulók kommunikációs kompetenciájának fejlesztése, 

amely a tanulás során , de a kapcsolatteremtés, beilleszkedés során is fontos szerepet kap .A 

kollégisták jelentős hányada igen nagy lemaradást mutat ezen a területen. Éppen ezért 

foglalkozásokon kívül a mindennapokban, de tanulásmódszertan foglalkozáson és 

csoportfoglalkozáson – szerepjátékok segítségével- sajátíttatjuk el tanulóinkkal a helyes és 

sikeres kommunikáció alapjait, amelyhez elengedhetetlen az anyanyelvi műveltség, a 

kifejezőkészség erősítése. 

Gimnázium lévén az anyanyelvi műveltség mellett kiemelt szerepe van az idegen nyelvi 

kompetenciák fejlesztésének. Ennek érdekében minden tanult idegen nyelvből lehetőséget 

adunk felzárkóztató illetve fejlesztő foglalkozásokra. Bővítjük könyvtárunkban a szótárak és 

idegen nyelvi oktató programok számát. Ezen kívül az AJKP-s tanulók számára külföldi utazást 

szervezünk és kollégistáink is részt vesznek a cserediák programban. Ezzel diákjaink idegen 
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nyelvi kompetenciáját fejlesztjük. 

Kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében, valamint kooperatív technikákkal segítjük a 

tanulók teljesítményének növelését. A 0.évfolyamosoknak képességfejlesztő foglalkozásokat 

szervezünk, ahol kooperatív technikákkal dolgoznak, illetve tanulásmódszertan 

foglalkozásokkal igyekszünk kollégistáinkat felkészíteni a hatékony és önálló tanulásra.  

Lehetőséget adunk számítógép és a könyvtár használatára digitális kompetenciájuk fejlesztése 

érdekében. Megteremtjük az időnkénti hangos tanulás /memoriterek, idegen szavak/ feltételeit 

is. 

A felzárkóztatás mellett fontos a tehetségek felfedezése, illetve ápolása is. Ennek. érdekében 

szoros kapcsolatot építünk ki az osztályfőnökökkel és szaktanárokkal. De nemcsak mi 

kaphatunk segítséget, hanem széles körű művészeti foglalkozásaink is jó alkalmat adnak 

tehetségek felfedezésére. Ezen kívül fejlesztjük kollégistáink esztétikai- művészeti 

kompetenciáját. 

Támogatjuk tehetséges tanulóink kollégiumon kívüli foglalkozásait is, megadva ezzel minden 

esélyt tehetségük kibontakoztatásához. 

A tehetséggondozást és a hátránykompenzációt is kiscsoportos és egyéni törődés keretében 

szervezzük. 

Tanulóink tanulmányi eredményét a csoportvezetők folyamatosan figyelemmel kísérik, 

megbeszélik a teendőket a szaktanárral, osztályfőnökkel, majd a szülővel és a tanulóval 

egyeztetve megállapodnak a teendőkről, amely lehet folyamatos kikérdezés, plusz szilenciumra 

vagy kötelező felzárkóztató foglalkozásra kötelezés. Félévente nagy ellenőrzésre kerül sor, 

amely során a kollégiumvezetőnek számolnak be a tanulmányi helyzetről, és kollégiumi szintű 

megbeszélés keretében döntenek a feladataikról. 

 

3.7.2.Szociális kompetenciák fejlesztése 

Elsősorban személyes példaadással, a mindennapi munka során, illetve csoportfoglalkozások 

és közösségi rendezvények alkalmával fejleszthetők leginkább. Továbbra is fontos feladat az 

egymás iránti tolerancia, az együttműködő készség javítása. Meg kell teremtenünk az 

összhangot az AJKP-s és a többi kollégista között. Tudatos munkánknak köszönhetően a 

kezdeti nehézségek után ezen a területen jelentős javulást értünk el. Egymás elfogadása. ,a 

társadalmilag elfogadott szokások és minták követése leginkább a közösségi rendezvények, 

kirándulások alkalmával fejleszthető, de folyamatosan jelen van a foglalkozások témái között 

és a mindennapok gyakorlatában is. 

Figyelemmel vagyunk a személyes szükségleteikre és az életkori sajátosságaikra. Ennek 

érdekében Életmód – kört szervezünk. Az életmód-kultúra is vegyes képet mutat: Akik 

komolyan dolgoznak, rendre kevesebb az idejük, amit viszont sporttal, hobbikkal és általában 

tartalmas tevékenységgel töltenek ki. A gyenge és mérsékelt tanulmányi teljesítményre képesek 

gyakran zaklatott életvitelűek. Kitartó, alkotó, aktív kikapcsolódást jelentő tevékenységek 

kínálatával fejleszthetjük életmód kultúrájukat.. Szándékunk, hogy a különböző játékgépeket, 

elektronikus szórakoztató berendezéseket működtető, szeszes italt is árusító egységek 

népszerűségét saját, értelmes kínálatunkkal csökkentsük. A káros szenvedélyek elterjedése a 

kollégisták között a tűréshatáron belül van: a, a droggal eddig még nem kellett „foglalkozni”, a 

dohányzók száma- az országos tendenciához hasonlóan – nálunk is növekszik. 

Ez a probléma leginkább AJKP-s tanulóinkat érinti, ezért számukra szociális foglalkozást 

szervezünk, ahol fejleszthetjük szociális kompetenciáikat, kulturált életmódra nevelünk és 

előtérbe kerül az egészséges életmódra nevelés is.. Segítséget kapnak szuverén világképük 
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kialakításához, illetve fejlesztjük társadalmi , gazdálkodási jártasságaikat és vállalkozói 

kompetenciáikat A vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgálják a kollégiumi rendezvények 

is, amelyek szervezése során megtanulják a szervezést, a gazdálkodást és a megfelelő 

módszerek kiválasztását a cél elérésének érdekében. 

Az önismereti foglakozások keretében megismerik önmagukat, nő önbizalmuk / az AJKP-s 

tanulók, de más hátrányos helyzetű kollégista is önbizalomhiánytól szenved /, ezáltal a támadó 

attitűd helyett sokkal inkább normakövetővé válnak, a közösség értékes tagjai lesznek. Így 

kapnak esélyt arra , hogy a társadalomnak is hasznos tagjaivá válhassanak. 

Az Életmód-kör, a szociális és önismereti foglalkozások, a kollégiumi közösségi élet színterei 

, valamint a csoportfoglalkozások ilyen témájú szerepjátékai fejlesztik szociális, 

kommunikációs és állampolgári kompetenciáikat. 

Különböző művészeti szakkörök működtetésével /Fazekas-kör, gyöngyfűzés, vizuális 

foglalkozás/, kiállítás és színházlátogatással, valamint előadások szervezésével, illetve városi 

kulturális rendezvényeken való részvétellel és Ki mit tud?-okon való szerepléssel keltjük fel 

érdeklődésüket a kultúra, a művészetek és az emberiség globális problémái iránt. Figyelemre 

méltó eredményeink vannak kollégistáink kulturális látókörének szélesítésében, örömmel 

vesznek részt ezeken a rendezvényeken azok is, akik kezdetben idegenkedtek tőle. A roma 

etnikum jelenléte révén igyekszünk diákjainkkal egymás kultúráját megismertetni, ezzel is 

fejlesztve elfogadókészségüket és szociális kompetenciájukat. 

Hagyományőrző foglalkozásaink segítik nemzeti kultúránk megismerését, nemzeti identitásuk 

erősítését. Ezen kívül más népek kultúrájának megismertetésével /pl. kirándulás, vetélkedő/ 

kiemelt helyet kap az európai kultúrkör, az európai lét jelenléte korosztályuk életében, segítve 

ezzel az európai polgár identitásának kialakítását jövőjük érdekében. 

A környezetvédelem- és fejlesztés még nem belső norma a tanulóinknál: erőteljesebb és főként 

hatásosabb pedagógiai munkára van szükség. Folyamatosan igyekszünk erősíteni a 

környezettudatos magatartást, foglalkozások keretében, illetve napi szinten, pl. szelektív 

hulladékgyűjtés megvalósítása a kollégiumban. Ezzel fejlesztjük természettudományos, 

szociális és állampolgári kompetenciájukat. 

Mentálhigiénés kérdésekkel, témákkal ma is gyakorta foglalkozunk, főként csoportos keretben: 

az állandó tanulmányi és magatartási értékelés, önértékelés jól segíti az önismeretet, 

önkontrollt. 

A kollégium környezeti esztétikájának folyamatos fejlesztésével – új bútorok, kiegészítők – 

növeljük komfortérzetüket és fejlesztjük esztétikai igényességüket, illetve a kulturált étkezés. 

öltözködés, tisztálkodás igényét kialakítjuk azon kollégistáknál is, akiknél eddig ez nem vált 

belső igénnyé. 

A pályaválasztással csoportfoglalkozások keretében és ehhez kapcsolódó kirándulások 

szervezésével és pályaválasztási napok látogatásával, igyekszünk felkészíteni kollégistáinkat a 

társadalmi elvárásokra, az egyre nagyobb kihívások elviselésére, és azoknak való megfelelésre 

is. Ehhez nélkülözhetetlen az együttműködés a szülőkkel és az osztályfőnökökkel. 
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  4. A pedagógiai tevékenység szerkezete 

 

A kollégiumi tevékenységek szerkezete igazodik a tanulói összetételhez, fejlesztési 

lehetőségeikhez, a hozzá kapcsolódó módszerekhez. 

A sajátos összetételhez – AJKP jelenléte - igazodva tevékenységi rendszerünk az integráción 

alapul, felhasználva a csoportos és egyéni foglalkozások adta lehetőségeket egyfelől az egymás 

iránti tolerancia erősítéséhez és a hátrányos helyzetből adódó fejlesztési feladatok 

megoldásához. 

Foglalkozásainkon kihasználjuk a kooperatív tanulási módszereket, ezen kívül a hatékony 

tanulás érdekében tanulásmódszertan foglalkozásokat szervezünk. 

 

A vallásosságot elősegítő foglalkozásokon, szentmiséken, lelkigyakorlatokon, közös imákon, 

előadásokon, beszélgetéseken, diákkörökön, továbbképzési lehetőségeken szerepet kap a hit 

alapvető tanításainak elsajátítása, a keresztény értékrendszer megismertetése és gyakoroltatása. 

Minden nevelőtevékenységet áthat a hit és a keresztény erkölcs. 
 

Kötelezően biztosítandó foglalkozásaink 

 

Felkészítő és fejlesztő foglalkozásaink szervezésénél fontos szempont, hogy tanulóink 

igényeljék és elfogadják a segítséget, éppen ezért velük közösen – a csoportvezetők és a DÖK 

– segítségével igyekszünk tanulóink elvárásait biztosítani. A tanuláshoz való pozitív attitűd 

kialakítása, a belső motiváció erősítése csak úgy lehetséges, ha megismerjük tanulóink 

egyéniségét és képességeit.  

Ennek érdekében kompetenciamérést végzünk, támaszkodunk a csoportvezetők, az 

osztályfőnökök, szaktanárok értékelésére és az iskolai pszichológus véleményére. 

 

4.1.1.Ezek alapján jelöljük ki az egyes tanulók számára a foglalkozások kereteit, melyek a 

tanulást segítő foglalkozások esetében lehetnek: 

4.1.1.1.Felkészítő foglalkozások 

- rendszeres iskolai felkészítést segítő foglalkozások szilenciumi keretben 

  Délután három, este egy szilenciumot szervezünk. A szilenciumon való részvételt a kollégiumi 

házirend pontosítja a felmentések, kötelezettségek tekintetében.  

- rendszeres iskolai felkészítést segítő foglalkozások egyéni foglalkozással 

A személyre szabott felkészítő foglalkozásokat a kollégiumi nevelők és a gimnáziumi nevelők 

végzik. 

- differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó, illetve felzárkóztató foglalkozások 

A mérések eredményeként, illetve a tanulmányi eredmény tükrében a tanulókkal és szüleikkel 

megbeszélve szervezzük meg a tehetséggondozó foglalkozásokat / igazodva a továbbtanulási 

elképzelésekhez/ és a felzárkóztató foglalkozásokat 

A foglalkozásokat a kollégiumi nevelőkön kívül gimnáziumi tanárok is segítik, éppen ezért 

minden gimnáziumi tantárgyból meg tudjuk szervezni a felzárkóztató vagy tehetséggondozó 

foglalkozást. 
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. 4.1.1.2.Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások, melyek lehetnek 

- tematikus csoportfoglalkozások a KNOAP előírása szerinti időkereteknek megfelelően. 

A csoportok szervezésénél a 0. évfolyam kivételével az AJKP tanulói és a „sima” kollégisták 

vegyes csoportokat alkotnak az integráció jegyében és a közösségi élet fejlesztésének 

érdekében. 

 

A kollégiumban 37 nevelési héttel (a 12. évfolyamon 33-mal), hetente egy kötelező 

foglalkozással számolunk. Az órakeret 60 %-át ez képezi, a továbbiakat pedig az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a tanulmányokkal, magatartással, a csoport belső életével foglalkozó 

témák képezzék. 

 

TÉMAKÖRÖK 

1. Tanulás 

2. Énkép, önismeret, pályaorientáció 

3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 

4. Környezettudatosság 

5. Testi és lelki egészség 

6. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés.           

Gazdasági nevelés 

7. Hon- és népismeret 

 

- általános csoportfoglalkozások, ahol a kollégiumi élettel a tanulói léttel összefüggő feladatok, 

tevékenységek kapnak helyet. 

Itt nyílik lehetőség a személyiség további fejlesztésére, az egymás iránti tolerancia, a 

normarendszer erősítésére. A foglalkozások célja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi 

élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi együttélés szabályait, a szociális viselkedés 

normáit, a konfliktuskezelő képességet. A tanulók egészségének védelme érdekében hangsúlyt 

kap a prevenciós tevékenység/ baleset-megelőzés, káros szenvedélyek veszélyei /. Lehetőség 

szerint külső előadókkal színesítjük a foglalkozásokat./ drog, dohányzás, önismeret stb./ 

Az általános csoportfoglalkozásokon kiemelt szerepet tulajdonítunk az önismeret, a kitartás és 

önbizalom fejlesztésére. A kollégium speciális helyzetéből adódóan /AJKP/ a közösségi 

szabályok, a tolerancia, egymás elfogadása, megismerése állandó témaként kell, hogy jelen 

legyen.  

 

4.1.2.. Speciális ismereteket adó foglalkozások 

4.1.2.1.A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

Kiemelt szerepe van a kollégium tevékenységrendszerében ezeknek a foglalkozásoknak, hiszen 

elszakadva a szülői háztól nem mindegyik tanuló számára zökkenőmentes a beilleszkedés, 

nagyon gyakran a szülő hiányát a nevelővel való személyes beszélgetés oldja. Különösen 

figyelnünk kell a kisgimnazista kollégistákra, akik kevésbé önállóak, és sokkal több személyes 

törődést igényelnek. Az AJKP-s kollégisták szocializációs hátrányuk leküzdéséhez igényelnek 

sokkal több törődést, és ők azok, akik sokkal nehezebben szakadnak el a szülői háztól. 

 

4.1.2.2. A szabadidő eltöltését segítő foglalkozások 

Kiemelten kezeljük az egészséges és kulturált életmódra nevelést, ezért Életmód –kört 
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szervezünk, ahol a helyes táplálkozással, háztartási ismeretekkel foglalkoznak kollégistáink. 

Ezeken a foglalkozásokon készítjük fel őket a környezettudatos életmódra is. 

A diáksport továbbra is népszerű. heti két alkalommal szervezünk esti sportot a tornateremben, 

ezen kívül használhatják kollégistáink a konditermet is. A sport népszerűsítése érdekében a 

DÖK sporthetet szervez. 

Művészeti szakköreink erősítik multikulturális érdeklődésüket, erősítik 

hagyománytiszteletüket, de lehetőséget adnak kreativitásuk fejlesztésére is. /gyöngyfűzés, 

fazekasság. vizuális szakkör/ 

A kollégisták választása és érdeklődése alapján működhetnek diákkörök: kiállítások 

megszervezése, népi játékok felelevenítése, táncklub, színjátszó kör, számítástechnika –kör 

Tevékenységszerkezetünk a kollégisták igényeihez alkalmazkodik. Minden kollégistának 

közös megegyezéssel alakítjuk ki a napirendjét és heti rendjét fejlesztésének, egyéni igényeinek 

legmegfelelőbb módon. Az így megszervezett foglalkozáson minden kollégistának kötelező 

részt vennie. Részvételét és esetleges hiányzását a foglalkozást tartó nevelők és a 

csoportvezetők ellenőrzik. 

 

4.1.2.3.Keresztény értékrend szerinti szabadidő szervezése 

 

 közös vallásos gyakorlatok: közös imák (reggel, este), közös szentmisék (legalább 

havonta, ha az iskola nem szervezi ezt); 

 a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, 

megszólíthatósággal és a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 

 egyházi év jeles napjairól megemlékezés és gyűjtő munka; 

 vallás-etikai előadások a kollégisták számára; 

 filmklub –mit érdemes nézni, mit nem; 

 kézműves foglalkozás;  

 Vöröskereszt – karitatív tevékenység (pl. Máltai Szeretetszolgálat); 

 speciális diákkörök: bibliakörök, szentek élete, imakörök, egyházi énekek, vallási életet 

elősegítő tevékenységek (imák, szokásrend, hagyományok)  

 

4.2.A kollégiumi élet szervezése 

4.2.1.A kollégiumi élet megszervezése során biztosítjuk kollégistáink számára optimális testi-

lelki fejlődésük kereteit, a napi élet kereteit úgy szervezzük, hogy tevékenységeink a tanulók 

életkori és egyéni sajátosságaihoz igazodjanak. 

A kollégiumi élet megszervezése a kollégiumvezető irányításával, a nevelőtestület segítségével 

és a diákönkormányzat közreműködésével történik. 

Figyelembe vesszük a kollégiumi hagyományokat és nem zárkózunk el újak kialakítása elől 

sem. 

A napirend kialakítása alapvetően az iskolai tanulmányokhoz és az életkorhoz igazodik.  

Az egységes ébresztőn kívül megoldjuk a 0. órások ébresztését és reggeliztetését az ügyeletes 

nevelő segítségével. A többiek reggeliztetése a pedagógiai asszisztens végzi. Biztosítjuk 

tanulóink speciális igényeit az étkezés terén /ételallergiások és vegetáriánusok számára külön 

menü/. 

Igyekszünk oda hatni, hogy minden tanuló reggelizzen a tanítás előtt. 
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Ebédnél a tanulók két menüből választhatnak, a felügyeletet a pedagógiai asszisztens végzi. 

A vacsora többnyire meleg étel. A vacsoráztatást kollégiumi nevelő végzi, a nevelők közötti 

megegyezés alapján, de elsősorban a férfinevelő feladata. A terítésben az önkormányzat által 

összeállított naposi rend szerint végzik a tanulók. 

Az étrend összeállításánál az egészséges táplálkozásra törekvés mellett figyelembe vesszük – 

saját üzemeltetésű konyha lévén – a tanulók igényeit is. A diákönkormányzat folyamatosan 

összegyűjti az észrevételeket és igényeket, ezt jelzi a kollégiumvezetőnek. Ezen kívül 

negyedévente kérdőíves felmérést végzünk, melynek eredményét megkapja az 

élelmezésvezető, a gazdasági irodafelelős ügyintézője és az önkormányzat is. 

Az étkezés mellett biztosítjuk a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, a vizes blokkot felújítottuk, 

higiénikus környezetben tisztálkodhatnak tanulóink. A nagy létszám miatt azonban tusolási 

rendre van szükség, melyet a folyosón található szobák rangidős kollégistái állítanak össze a 

diákönkormányzat jóváhagyásával. 

A lakhatási feltételeknél nemcsak a hálótermek esztétikájára figyelünk, hanem arra is, hogy a 

tanulók kollégiumi bent tartózkodása alkalmazkodjon iskolai órarendjükhöz. Így a reggeli 

ügyeletes nevelő és a pedagógiai asszisztens felügyeletével reggel a kollégiumban maradhatnak 

azok, akiknek nincs 1. vagy 2. órájuk. A bent maradás engedélykérés után történhet. A kérvényt 

a kollégiumvezető bírálja el e kollégiumi nevelőtestület beleegyezésével. 

A délelőtti ügyeletet a pedagógiai asszisztens látja el, ő nyitja és zárja a kollégiumot a tanítási 

órát itt tartó nevelők és az osztályok számára. Ő látja el a beteg tanulók felügyeletét is a 

hazamenetelükig, akik a betegkönyvvel kötelesek az iskolaorvosnál megjelenni, és az orvos 

utasításainak megfelelően cselekedni. A pedagógiai asszisztens bármilyen rendkívüli eseményt 

köteles a kollégiumvezetőnek , távolléte esetén az intézményvezetőnek jelenteni. 

A kisgimnazisták kevesebb óraszáma miatt a nevelői ügyeletet 12.00 órától szervezzük és 22.00 

óráig tart. 22.00 órától az éjszakai ügyeletes reggel 6.00 óráig tart ügyeletet. Sajnos a fiú- és a 

lányrészlegen csak egy nevelő lát el éjszakai ügyeletet. 

4.2.2. A tanulók napirendjét az általános napirendnek és a házirendnek, valamint az egyéni 

foglakozásoknak megfelelően kialakított egyéni napirendnek megfelelően alakítjuk ki. Az 

egyéni napirendet a csoportvezetők napra és órára lebontva tartják nyilván, a tanulók napirendje 

megtalálható a hálószobában kifüggesztve is. A foglalkozásokon való részvétel ill. hiányzás az 

ügyeleti naplóban és a foglalkozási naplóban is nyomon követhető. Ezen kívül az egyes 

foglalkozásokon részt vevők névsora a nevelői és a tanulói faliújságon is megtalálható. 

A szilenciumok foglalkozással történő helyettesíthetőségét a házirend szabályozza. 

A kollégisták elhelyezése a hálótermekben kívánságuk szerint történik. A szobarend érdekében 

szobafelelősi rendszer működik. 

A nap zavartalan lebonyolításához hozzájárul a naposi és a terítősi rendszer, amelynek 

működtetésért a DÖK a felelős, ellenőrzését a kollégiumvezető végzi. A naposok és a terítősök 

feladatát a házirend szabályozza. 

A kezdő kollégisták és a kisgimnazisták általános napirendtől eltérő kimenővel rendelkeznek 

/lásd:házirend/, nincs esti kimenőjük, és a naposi-terítési rendszerbe is később kapcsolódnak 

be. 

A különböző neműek egymás részlegén nem tartózkodhatnak, a közös előtéren is csak a kimenő 

alatt tartózkodhatnak. 

Este 19-45-től pótszilenciumot tarunk. illetve ekkor történik a kisgimnazisták kikérdezése is. A 

kollégiumban tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás,az ellenőrzésben a füst- és 
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mozgásérzékelők segítenek. 

Az esti takarodó 21.30-kor van, 21.00 órától „csendrendelet” lép érvénybe. Fennmaradásra a 

tanuláshoz az ügyeletes nevelő adhat engedélyt. 

A tanulók gyakran vesznek részt a városi rendezvényeken, ilyenkor  rendszeres szabadidős 

tevékenységeikbe betudjuk ezt az időtartamot. 

Fokozottabban jelentkezik ez az AJKP-s tanulóknál, nekik előre tervezett módon vannak 

kirándulásaik, hétvégi bent maradás során egyéb szabadidős tevékenységeik, melyek szintén 

beszámítanak szabadidős óráikba. 

A hétvégi hazatávozáskor kötelesek a tanulók tanítás után a lehetőség szerinti első alkalommal 

hazautazni, ügyeletet 16.30-ig tartunk alkalmazkodva a közlekedéshez. Visszaérkezés a 

kollégiumba vasárnap 17.00 órától történik az AJKP-s tanulók számára, a többiek hétfőn 6.30-

tól jöhetnek. 

A napirend részletes szabályozása a Kollégiumi Házirendben található, amelyet minden 

tanévben felülvizsgálunk, a DÖK-kel  és a nevelőtestülettel egyetértésben fogadunk el. 

 

4.2.3.A nevelők munkájának szervezése: 

A nevelők munkáját úgy szervezzük, hogy a foglalkozáson nem lévő tanulók se maradjanak 

felügyelet nélkül. Az AJKP-ban jelenleg két nevelő dolgozik, az ő munkájukat úgy szervezzük, 

hogy a tanulási időben mindketten, azon kívül pedig egyikük jelen legyen. 

A lány és a fiúrészlegen külön- külön nevelő dolgozik, kivétel a délutáni kimenő ideje, ilyenkor 

ha nincs foglalkozás vagy egyéni törődés, előfordulhat az AJKP-s nevelőn kívül egy nevelő 

jelenléte. 

A nevelők munkaideje  a pontos munkaformákat megnevezve óránkénti lebontásban történik, 

így a nevelők és a tanulók pontosan tudják, hogy mikor kinek mi a teendője /pl.:koll.élet 

szervezése, foglalkozás, egyéni törődés/, ezt az ügyeleti naplóban is adminisztráljuk. 

Tevékenységszerkezetünkhöz jól nyomon követhető adminisztráció kapcsolódik: 

- a pedagógiai programnak megfelelően elkészítjük az éves munkatervet 

- a tanári munkatervet 

- a foglalkozások terveit- nemcsak a kollégiumi nevelők, hanem a gimnáziumi szaktanárok is 

  a foglalkozási terveket a foglalkozási ill. csoportnaplókban tartjuk 

- az AJKP külön programtervet készít 

- a tanulók nyilvántartása a kollégiumi törzskönyvben és a beírási naplóban történik 

- a diákok napirendje külön nyomtatványos egy dossziéban csoportonként ill. a hálószobában  

található 

- a nevelők munkabeosztása heti, napi , óránkénti lebontásban készül el munkaformák szerint 

- a napi tevékenységeket, aktualitásokat az ügyeleti naplóba jegyezzük 

 

 

 

 

5. A belső hagyományrendszer és ápolása. Önkormányzás 
 

Fontosabb hagyományaink: az elsőéveseknek beiratkozáskor bemutatjuk a kollégiumot, ahol a 

szülőkkel együtt megnézhetik a leendő szobájukat, tanulótermüket, étkezdét, stb. a tanév 

kezdetekor Az„új szülőknek” szülői értekezletet tartunk, majd mindegyikőjükkel gyermekük 

jelenlétében elbeszélgetünk a számunkra és a szülőknek is fontos témákról. Az új elsősöket  az 

őszi hónapokban megismertetjük a Városi Könyvtárral, ahová rendre akkor be is iratkoznak, a 
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számítástechnikai teremmel, a Művelődési Ház állandó kiállításával, a Múzeummal, a katolikus 

és a református templommal.  

Hagyományos rendezvényeink: 

Október elején az elsősöknek ismerkedési estet tarunk, ahol bemutatkoznak valamilyen 

produkcióval kollégistatársaiknak .A közös felkészülés segít összekovácsolni a kezdő 

kollégistákat. 

December elején érkezik a Mikulás, s szobáról-szobára járva, a kisgimis krampuszokkal kisérve 

ajándékoznak és virgácsolnak. A téli szünet előtt, ünnepeljük a karácsonyt,ahol a munkatervben 

meghatározott csoport tagjai adnak műsort, a többiek a karácsonyfát díszítik és sütnek-főznek  

Viszonylag új szokás a farsang megünneplése február elején. Egyre többen bújnak farsangi 

öltözékbe, majd az álarcosok felvonulását és értékelését farsangi bál követi. Szintén új 

hagyomány, hogy a fiúk köszöntik a lányokat nőnap alkalmából egy-egy szál virággal vagy 

általuk készített ajándékkal.  

Szintén új, hagyományteremtő rendezvény márciusban a sporthét, ahol a legtöbb kollégista 

indul valamilyen sportágban, illetve az egészséges életmód jegyében helyes életvezetési 

gyakorlatok is vannak. A tavaszi szünet után kerül sor a húsvéti locsolóbálra, majd májusban 

végzős kollégistáinktól köszönünk el. júniusban közös szalonnasütéssel veszünk búcsút 

egymástól.  

Hagyomány a naposi és a terítősi rendszer működése, a heti két esti sportfoglalkozás, a 

szilenciumi idő tanulmányi eredménytől függő beosztása, az elsősökkel - legkésőbb október 

hónapban- történő plenáris elbeszélgetés, ismerkedés, ahol jelen van a kollégiumi testület 

minden tagja. Ugyanígy hagyomány félévkor és év végén - kiscsoportos keretben- a félév, 

illetve az év értékelése, névre szólóan, átfogóan, ahol a csoportvezető tanár és a 

kollégiumvezető is jelen van. 

Az önkormányzati rendszer  folyamatosan működik , a diák-önkormányzati tagok ismerik 

feladataikat, de igénylik a nevelői segítséget is. Képviselik tásaikat, és segítenek a tanulók 

jogainak és kötelességeinek betartatásában a nevelőkkel együttműködve. Év elején begyűjtik a 

tanulói igényeket illetve szervezik az egyre bővülő kollégiumi rendezvényeket. Év közben 

folyamatosan képviselik a kollégisták érdekeit, heti rendszerességgel konzultálnak a 

diákönkormányzatot segítő nevelővel. Élnek véleményezési jogukkal az őket érintő 

kérdésekben, az évi három közgyűlés alkalmával beszámolót tartanak a kollégistáknak. 

Örvendetes, hogy egyre több hagyományos kollégiumi rendezvényünk van, kollégistáink 

igénylik a közös programokat. Továbbra is segítenünk kell őket ötleteik megvalósításában, 

ugyanakkor hagyni kell önszerveződő képességük kiteljesítését, teret adva a DÖK szervező 

munkájának. A közös programok erősítik a közösséghez tartozás érzését, és alkalmat adnak 

kollégistáinknak arra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő feladatot, ahol tehetségét 

kibontakoztathatja illetve kamatoztathatja. 

 

6. A tanulók ellátása, a róluk való szociális gondoskodás. Gyermek- és 

ifjúságvédelem 
 

A gyermek- és az ifjúságvédelem az anyaiskola tevékenységével egybekapcsolt: az ott 

megbízott pedagógus hangolja össze a teendőket. 

Az AJKP jelenlétével a programfelelős is bekapcsolódik ebbe a tevékenységbe, illetve a 

szociális munkás is segít bennünket abban, hogy sokkal szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki az 

adott települések gyermekjóléti szolgálataival, gyámügyi előadóival. 
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A kollégiumon belül oldjuk meg a következő feladatokat: javaslat az osztályfőnöknek 

ösztöndíjra, javaslat az iskola igazgatójának az étkezési térítési díj befizetésének halasztására, 

esetleges törlésére, javaslat az okozott kár megtérítési mértékének mérséklésére és a terhükre 

történt károkozás jogszabály szerinti rendezése. Gondoskodunk –akik ezt igénylik- minimális 

térítés ellenében ágyneműről, ingyenesen kötszerekről és alapvető gyógyszerekről (láz- és 

fájdalomcsillapító), ha ez az utóbbi a gyermek számára a gyógyszertár zárva tartása miatt 

elérhetetlen, illetve nem tudja azt megvásárolni/AJKP/. 

 

 

7.   Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 
 

A gimnázium igénye a törvényekben meghatározottak megvalósítása: segítsen a tanulmányi 

feladatok megvalósításában, működjön együtt az iskolavezetés, a kollégiumi nevelők az 

osztályfőnökök és a szaktanárok, segítsen a kollégium a gyermekek fejlesztésében és az iskolai 

programok megvalósításában. Az együttműködés kiemelten fontos az AJKP-s tanulók 

esetében, hiszen hátrányos helyzetüknél fogva sokkal több segítséget igényelnek mind a 

szaktanárok, mind a kollégiumi nevelők részéről. Ezért az egyéni fejlesztési naplók vezetésének 

rendjén kívül személyes esetmegbeszéléseket tartunk, amelyen részt vesz az osztályfőnök , a 

szaktanár, a csoportvezető, a programfelelős és a kollégiumvezető is. Létrehoztunk egy AJKP-

s munkacsoportot , mely meghatározott munkaterv szerint működik. Ennek a munkatervnek 

kiemelt feladata a gimnáziumi és kollégiumi nevelők együttműködésének javítása. 

A szülői vélemény döntő többsége elégedettséget tükröz: bizalmat szavaznak, együttműködőek, 

támogatóak, készséges partnerek a nevelésben. Különösen nagyra értékelik a felzárkóztató 

tevékenységünket, a humánus, de következetes nevelési technikánkat és a gyermekük sokféle 

gondozását. Ezek a személyes beszélgetések és a név nélküli kérdőívek eredményei alapján 

állapíthatók meg. A kollégiumot – a jótékonysági bál hozzájárulásaként- anyagilag is 

támogatják. 

A szülőkkel való együttműködés formái a már említetteken túl – szülői értekezlet, fogadóóra -  

folyamatos telefonos kapcsolattartás, családlátogatás. Figyelembe vesszük azt, hogy a vidéki  

szülők nem tudnak egy időponthoz alkalmazkodni, ezért a nekik megfelelő időpontban állunk 

a rendelkezésükre, illetve a szülői értekezleteket is így szervezzük. A szülőkkel szemben 

türelemre, segítőkészségre és maximális együttműködésre van szükségünk ahhoz, hogy 

gyermekeiket biztonságban tudják, és elfogadják tanácsainkat. 

A kollégium pedagógusainak igénye, törekvése és gyakorlati munkája egybeesik: a 

gyermekekről való szellemi, fizikai, erkölcsi, mentális és szociális gondoskodás legtöbbször 

lelkiismereti mérce.  

 

 

8. Speciális program 

 

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 
 

Az AJKP igazodik az intézmény – gimnázium és kollégium – alapelveihez, feladatrendszerébe 

beépíti a kollégiumi feladatokat, ezen kívül sajátos, speciális feladat- és tevékenységrendszerrel 

segíti céljai elérését: a tanulók sikeres érettségihez juttatását és támogatását továbbtanulásukhoz 

felsőfokú intézményekben, ezáltal biztosítva társadalmi felemelkedésüket. 

A tevékenységrendszer működtetéséhez kapcsolódó elvárásaink: 

 a kollégium nevelőtestülete elfogadja a halmozottam hátrányos helyzetű tanulókat 



336 

 

 

 képes a tanuló szüleivel, gondviselőivel és a tanulóval alkotó együttműködésre 

 képes komplex műveltségterületi tanulói fejlesztő tevékenységben gondolkodni 

 érti és elfogadja az AJKP és a kollégiumi program prioritásait 

 a tanulók személyiségfejlesztésében, tanulásszervezésében nem zárkózik el az új 

módszerek elől, törekszik a fejlesztő értékelés alkalmazására 

 pedagógiai kihívásként értelmezi a programban való részvételét 

Jelenleg egy programfelelőssel és egy programsegítővel dolgozunk. A vegyes csoportok 

szervezése kapcsán azonban minden kollégiumi nevelő feladata az AJK P-s gyerekek 

gondozása, fejlesztése. A kollégiumi nevelők elfogadják és a fenti elvárások szellemében 

végzik munkájukat. 

A nevelők módszertani kultúrájuk, szemléletmódjuk szélesítésére eddig is részt vettek 

továbbképzéseken, ezt továbbra is folytatnunk kell. 
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Az AJKP fő folyamatai, céljai, indikátorai, működtetése során magvalósítandó 

tevékenységek, tevékenységcsoportok 

 

 

8.1. A  tanulók felkutatásának és beiskolázásának folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményessé

gi 

kritériumok 

BEISKOLÁZ

ÁS 

A tanulók 

felkutatása. 

 

 

 

 

 

 

Családdal 

való 

együttműködé

s 

 

 

 

 

25 fő 

beiskolázása a 0. 

évfolyamon 

 

 

 

 

 

A családdal való 

tartós kapcsolat 

kiépítése 

 

 

 

 

Iskolák 

látogatása, 3 

alkalommal, 

reklámanyag 

készítése 

(elektronikus és 

nyomtatott sajtó) 

 

Telefonos, írott 

és személyes 

kapcsolat 

fenntartása 

 

 

 

 

Autó, 

szórólapok, 

reklámfilm 

készítése. 

 

 

 

 

Telefon, helyiség 

esetleges 

fogadóórákhoz. 

Autó,családláto-

gatás esetére  

 

 

 

ig.helyettes 

koll.vezető 

programfelelős 

csop.vezető 

 

 

 

 

programfelelős 

programsegítő 

 

 

 

októbertől  

januárig 

 

 

 

 

 

 

Folyamatosan 

 

 

 

25 fő 

beiratkozik az 

AJKP-ba. 

 

 

 

 

 

 

Családi okok 

miatt nincs 

lemorzsolódás

. 
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8.2.Felkészítés folyamata az AJKP-ban való részvételre 

 

 

 

 

 

8.3.A tanulói mérés folyamata 

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

SZOCIÁLI

S FEJLESZ 

TÉS 

 

 

 

 

Közösségfej

lesz-tő, 

segítő 

programok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közösségformá-

lás, személyiség 

fejlesztés, a 

társak 

megismerése, 

/elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gólyatábor  

Ismerkedési nap 

/csoport 0..évf./ 

Ismerkedési est / 

Csibebál 

színházlátogatás 

Mikulás est—M. 

Kupa 

Karácsony 

Farsang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyes 

holmik 

Főzőedények, 

evőeszköz. 

ételalapanyagok, 

gázégő, gáz, /fa/ 

bogrács 

Sporteszközök, 

Zenelejátszó 

bérlet,busz 

díszek, jelmezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oszt.f 

Csop.vez /0. évf/ 

 

Csop. vez 

 

pedagógusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug. vége 

Szept. 2. 

hétvégéje 

Okt. eleje 

 

Október 

Bérletek szerint 

Dec. 6 

 

Dec.20 

 

Február 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jól érezze 

magát a 

kollégiumban / 

minél kisebb 

honvágy/ 

Toleráns legyen. 

Elfogadja 

önmagát és 

társait 

Jó fellépés. 

elemi 

viselkedési 

formák 

kialakítása 

kulturális igény 

 

Szocializáci

ós 

programok 

 

Attitűdök 

formálása, 

alakítása 

önkontroll-

csapatjátékok 

 

Tmiklós város 

programjai 

 

Sport 

 

Pénz 

 

 

Labdák,tollas 

felsz aszt.tenisz 

 

 

 Kiírt 

rendezvények 

szerint 

Folyamatos 

 

Önállóság  

 min. a tanulók 

85-90%-ánál 

 

Együttműkö

dés civil 

szervezetekk

el 

 

Ua , mint fenn 

 

AJKP  Ki-mit-

tud  

 

búcsúest 

 

Busz,  

 

 

Ételalapa. nyárs, 

bogrács, stb. 

 

 Ua. 

 

 

Kitartás 

,kötelességtu

dat  

Fejlesztése 

 

az érettségihez 

vezető út 

következetes 

betartása 

 

Rendszeres 

készülés az 

órákra, órai aktív 

részvétel 

/testnevelés/ 

 

 csop. vez 

 

folyamatos 

 

 

Probléma 

(siker) 
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Szociális 

segítség 

nyújtás 

 

Társas 

kapcsolatok 

működtetése pl. 

társa betegsége 

esetén áldozzon 

szabadidejéből 

/ápolás/ 

 

Bizalom játékok 

 

 „szaktanár” 

 

  Tanulási, 

magatartási 

zavarok 

kialakítását 

megelőző 

programok 

 

Rossz szokások 

rögzülését 

megelőzően a 

jók kialakítása 

Egészséges 

személyiség 

kialakítása 

 

Tanulásmódszer-

tan igyak. 

Személyiségfej-

lesztő gyak. 

 

 szaktanár 

 

Folyamatos 

 

 

Önismereti 

technikák 

megismertet

ése, 

Gyakorlása 

 

Reálisan 

határozza meg 

céljait 

 

 

Foglalkozáson 

gyakorlás  

 

 

 

 

 

 

 

Szaktanár 

 

 

 

 

Január 6 / 

0. és 12. évf 

 

 

Előítéletek 

kezelését 

szolgáló 

programok 

 

Előítéletes 

gondolkodás 

felszámolása, 

Kontrolálása 

 

Különböző 

kultúrák  

Bemutatkozása 

pl. 

Jellegzetes 

ételek, 

díszítések,ünnep

ek tánc, 

viselkedési 

normák.  

 

Ruhák, 

díszítések, 

ételalapanyagok, 

főzőeszközök 

zenelejátszók, 

/film/ 

 

Csop. vez.  

 

November 2. 

hete 

 

 

Elfogadási  

és 

együttműkö

dési készség 

fejlesztése 

 

Nem a felelősség 

lepasszolása: 

együtt 

dolgozzanak, a 

másik 

érdekében 

tudjon  

„áldozatot” 

hozni 

 

Szobafelelős 

rendszer  /3 

hetente / 

Csoportos 

foglalkozás, 

közös 

rendezvények, 

film, 

 

Lejátszó, filmek, 

szám. gép 

 

Koll. nev  

 

DÖK 

 

 

Folyamatos 

 
A rendszeres, 

vállalt 

programokon 

100%-os 

részvétel 

 

Min 80 % 

aktívan részt 

vegyen 

Stabil élet és 

napirend 

kialakítása 

 

 

 

 

 

Tartalmasan 

élje a 

szabadidejét is 

 

 

 

 

 

Napirend , 

hetirend 

készítése  célok 

kitűzése az éves 

munkaterv 

elkészítése 

 

 

Lejátszók, 

filmek, internet 

 

 

 

 

 

 

Csop vez 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember vége 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormány

zatiság  

kialakítása 

Ismerjék 

jogaikat, 

kötelességeiket 

és képesek 

legyenek eljárni 

azok 

érvényesítésé-

ben 

Taggyűlés , 

DÖK. 

Közös 

foglalkozások 

Különböző évf-

on 

Szervezeti 

eszközök 

biztosítása 

Koll. vez. 

Dök tagjai 

Koll. diákjai 

Dec.eleje  

Probléma 

(siker) 
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8.4. Az értékelés folyamata: 

 

MÉRÉSEK 

Bemeneti 

szociális és 

kompetencia- 

mérések  

 

A 0. 

évfolyamostanu

lók felmérése 

 

A mérések 

elvégzése és 

elemzése 

 

központi 

eszközrendszer 

igénybevétele, 

papír , 

fénymásolás 

számítógép 

humán forrás  (a 

mérést végző 

pedagógusok) 

 

mérési felelősök 

 

 

 

 

szaktanárok 

 

október .15. 

 
Minden 

9.évfolyamos  

tanuló vegyen 

részt a 

mérésekben 

Elemzések 

elkészítése 

 

Bemeneti, 

félévi és év 

végi 

szintmérés 

tantárgyan-

ként 

 

A tanulók 

tantárgyi 

előmenetelének 

követése 

 

A felmérések 

elvégzése 

minden 

tantárgyból. 

 

papír, 

fénymásolás 

humán erőforrás 

(szaktanárok) 

 

mérési felelősök 

 

október 15. 

félév  

év vége 

 

Minden tanuló 

részt vesz benne 

A bemeneti 

méréshez 

képest pozitív 

változás 

történik a 

tanulók 

képességének 

tükrében. 

 

Kompetencia 

mérések  

 

A tanulók 

kompetencia 

mérése  

 

A mérések 

elvégzése, 

elemzése 

 

számítógép 

papír 

fénymásolás 

humán erőforrás 

 

 három havonta 

 
Minden tanuló 

részt vesz benne 

A bemeneti 

méréshez 

képest pozitív 

változás 

történik 

Szociális 

mérések 
A tanulók 

szociális 

helyzetének és 

érettségének 

felmérése 

A mérések 

elvégzése, 

elemzése 

papír, 

fénymásolás 

humán erőforrás  

 évente Minden tanuló 

részt vesz 

benne. 

Derüljön ki  a 

tanulók 

szociális 

helyzete, 

pozitívumok és 

negatívumok 

egyaránt. 

Felzárkóztató 

foglalkozások 

 

 

A tanulmányi 

problémák 

felmérése az 

adott 

tantárgyból 

 

A mérések 

elvégzése, 

elemzése 

 

papír, 

fénymásolás 

humán erőforrás 

(szaktanárok) 

 

szaktanárok 

 

háromhavonta 

 

Minden 

mérésnél 

pozitív 

elmozdulás 

 

Szociometriai 

mérés 

A személyiség 

fejlettségi 

szintjének 

megállapítása. 

A közösségben 

elfoglalt helye. 

A mérések 

elvégzése, 

elemzése 

 

 

 

 

 

 

tesztek 

papír, 

fénymásolás 

humán erőforrás 

oszt.főnök 

csop.vez. 

Okt.15.15 

félév  

év vége 

 

A tanév végére 

a tanulók 70 %- 

a beilleszkedik 

az adott 

közösségbe. 

Probléma 

(siker) 
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ÉRTÉKELÉ

S 

A tanulók 

folyamatos 

és szervezett 

értékelése , 

ezáltal a 

tanulók 

egyéni 

fejlesztési 

rendszeréne

k személyre 

szabottabb 

és 

hatékonyabb 

kialakítása 

 

A tanulók 

személyiségfej-

lesztésének, tan-

tárgyi 

fejlesztésének 

hatékonyabbá 

tétele 

folyamatos 

munkaszervezés 

1. 

Egyéni fejlődési 

napló készítése 

 

Irattartó mappa, 

lefűzőtasak, 

humán erőforrás: 

csop .vezetők, 

AJKP-ban tanító 

nevelők 

szülők, tanulók 

 

Programfelelős AJKP 

0.évf.:nov.15. 

AJKP 9.évf. -

11.évf. 

      szept.9. 

 

Jól átlátható, 

mindenki 

számára 

elérhető legyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Egyéni fejlődési 

napló 

működtetése 

 

 

 

Irattartó mappa, 

lefűzőtasak, 

humán erőforrás: 

csop.vezetők 

,szaktanárok, 

oszt.főnökök 

 

 

Programfelelős, 

programsegítő 

 

Folyamatos, de 

legalább havonta 

 

 

A naplók jól 

tükrözzék a 

mérések 

eredményeképp

en összeállított 

fejlesztési 

tematikákat 

feldolgozó 

foglalkozások és 

a szaktárgyi 

órák 

tapasztalatait az 

egyes 

tanulókról, 

személyiségfejlő

désüket 

rögzítsék a 

csop.vezetők, az 

oszt.főnökök, és 

a szaktanárok 

 

Megfelelő 

keretben 

történjen a 

tanulók 

fejlesztése 

 

Időben észlelni 

a tanulók 

szükségleteit és 

kijelölni a 

fejlesztés 

kereteit ill. 

annak 

korrekcióját 

 

Az egyéni 

ütemterv 

teljesülésének 

havonkénti 

értékelése, 

szükség esetén 

korrekciója 

 

Humán 

erőforrás: AJKP-

s csop.vezetők, 

oszt.főnökök, 

szaktanárok, 

pszichológus,  

 

Kollégiumvezető

fejlesztő ped. 

 

Folyamatosan 

havonta ill. 

szükség szerinti 

esetmegbeszélés 

 

Jól nyomon 

követhető 

legyen a tanuló 

fejlődési íve 

A szaktanárok 

100%-a végezze 

el az értékelést 

 

Probléma 

(siker) 
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A tanulók 

sikereinek és 

kudarcainak 

megismerése

, 

továbbhalad

ási út 

kijelölése az 

alapos 

kiértékelésü

k által 

A tanuló 

képességeinek 

és 

személyiségének 

alapos 

megismerése a 

fejlesztés 

érdekében 

 

3. 

Részletes 

értékelések: 

Részletes 

szöveges 

értékelés 

tantárgyanként 

két alkalommal 

 

Irattartó mappa, 

lefűzőtasak, 

humán erőforrás: 

-szaktanárok 

 

Programfelelős 

 

Január31-ig 

 

Május 20-ig 

 

Jól nyomon 

követhető 

legyen a tanuló 

fejlődési íve 

A szaktanárok 

100%-a végezze 

el az értékelést 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveges 

személyiségérté-

kelés három 

alkalommal 

 

 

Csoportvezetők Programfelelős 

 

Okt.30. 

Jan.31. 

Máj.25. 

 

Jól nyomon 

követhető 

legyen a tanuló 

fejlődési íve 

A csop.vezetők 

100%-a végezze 

el az értékelést 
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8.5. Egyéni fejlesztés  folyamata és eszközrendszere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

TANULÁS 

SEGÍTÉSE 

foglalkozáso

k, tanulási 

motiváció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megtalálni a 

tanulók 

képességének és 

tantárgyi 

tudásának 

fejlesztéséhez a 

számukra  

megfelelő 

tanulási 

kereteket, a 

megfelelő 

módszereket és 

elnyerni a 

szaktanárok 

odafigyelését, 

növelni  

együttműködési 

készségüket a 

jobb eredmény 

érdekében  

 

 

 

 

Felzárkóztató és 

tehetséggondozó 

foglalkozások 

megszervezése 

 

1. A tanulók 

igényeinek 

felmérése,  

2. Egyeztetés a 

szaktanárokkal 

3. AJKP 0.évf. – 

a felmérések 

tükrében, a többi 

évfolyamon a 

tanulmányi 

eredmény és 

egyéb igények 

alapján 

megszervezett 

kiscsoportos, 

egyéni haladási 

ütemet 

figyelembe vevő 

foglalkozások:m

agyar és idegen 

nyelv, 

matematika, 

történelem, 

kémia, 

tanulásmódszer-

tan 

 

4.Foglalkozási 

tervek 

elkészítése 

 

 

 

Papír, toll, 

magnó, 

megfelelő 

helyiség 

Humán 

erőforrás: 

szaktanárok 

 

 

csop.vezetők 

 

Papír, toll, 

szakkönyvek, 

helyiség 

 Humán 

erőforrás: 

szaktanárok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papír, toll, 

szakkönyvek 

Humán 

erőforrás: 

szaktanárok 

 

 

 

Kollégiumvezető 

 

 

 

 

Kollégiumvezető 

Csoportvez. 

 

 

Kollégiumvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szept.15. 

AJKP 0.évf.  

Okt.15. 

 

 

Szept.15. 

 

 

 

Szept.20. 

 

 

Okt.20. 

 

Szept.30. 

AJKP 0.évf. 

Okt.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt.30. 

 

 

 

 

A tanulók 

100%-a 

számára 

biztosítva van a 

megfelelő 

tanulási keret, 

80%- uk 

eredményesnek 

ítéli 

A megkeresett 

tanárok 90%-a 

vállalja a 

feladatot és 

megérti az 

elvárásokat 

 

A foglalkozások 

hatása mérhető 

legyen a 

tanulmányi 

eredmény 

javulásával a 

tanulók 80%-

ánál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

foglalkozást 

tartó nevelő 

rendelkezzen 

foglalkozási 

tervvel, mely 

tükrözi a 

tanulók 

fejlesztését, a 

kiindulástól a 

lehetséges 

eredményig 
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Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

 

SNI- 

BTMN 

 

1. Tanulási 

nehézséggel 

küzdő 

tanulók 

kiszűrése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A tanulási 

nehézséggel 

küzdő 0. 

évfolyamos 

tanulók 

kiszűrése 

 

 

 

 

2. A tan. neh. 

küzdő 9-10. évf. 

tanulók szűrése 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A bemeneti 

mérések 

elemzése 

2. Pszichológiai 

vélemények 

elemzése 

 

 

 

 

1. Az eddig 

elkészült 

mérések 

elemzése 

2. Pszichológiai 

vélemények 

elemzése 

 

 

 

 

 

papír  

fénymásolás 

humán-erőforrás 

 

 

 

 

 

 

 

papír  

fénymásolás 

humán-erőforrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fejlesztő ped. 

 

 Iskolai 

pszichológus 

 

 

 

 

 

 

fejlesztő 

pedagógus 

iskolapszichológ

us 

 

 

 

 

 

Okt. vége. 

 

Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

Okt.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

tanulóra 

terjedjen ki a 

szűrés. 

Készüljön egy 

lista a tanulási 

nehézséggel 

küzdő 

tanulókról. 

 

Minden 

tanulóra 

terjedjen ki a 

szűrés. 

Készüljön egy 

lista a tanulási 

nehézséggel 

küzdő 

tanulókról. 

 

2.  A 

tanulási 

nehézséggel 

küzdő 

tanulók 

ellátása 

1. A tanulási  

nehézséggel 

küzdő tanulók 

fejlesztése 

1. A kiszűrt 

tanulók 

vizsgálata 

tesztekkel 

 

 

2. Indokolt 

esetben 

felterjesztés 

vizsgálatra a 

nevelési 

tanácsadóba 

 

 

3. A 

szakvéleménnyel 

rendelkező és a 

szakvéleménnyel 

nem rendelkező 

tanulók 

fejlesztése 

 

 

tesztek 

papír 

fénymásolás 

humán erőforrás 

 

 

űrlapok 

humán erőforrás 

 

 

 

 

 

 

feladatlapok 

fejlesztő 

„játékok” 

Sindelár 

tréningprogram 

részei 

papír 

fénymásolás 

számítógép 

fejlesztő 

pedagógus 

 

 

 

 

fejlesztő 

pedagógus 

 

 

 

 

 

 

fejlesztő 

pedagógus 

 

 

Okt. – nov. 

 

 

 

 

 

Nov. 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. – jan. 

 

A tanulási 

nehézséggel 

küzdő tanulók 

90 %- a 

kiszűrésre 

kerüljön. 

 

A felterjesztett 

tanulók 

szakvéleményt 

kapjanak. 

Mentesítés az 

értékelés alól 

(részleges vagy 

teljes) 

 

 

 

A fejlesztés 

megszervezése 

és 

folyamatosságá

nak biztosítása 

minden érintett 

tanuló számára 
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8.6. Pályaorientáció 
 

 

 

 

 

 

 

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

TOVÁBB-

TANULÁS 

Tanulók 

tanulmányai

nak 

folytatása a 

9. 

évfolyamon. 

 

 

 

 

A tanuló 

bekerüljenek a 

választott 

gimnáziumi 9 

vagy előkészítő 

évfolyamokra. 

 

 

 

1.Komp.mérések 

(Szövegértés, 

olv. készség, 

műv. seb.) 

 

2. 

Pályaválasztási 

elbeszélgetés 

 

3.Szülővel való 

megbeszélés 

 

 

 

4. Jelentkezés 

 

 

 

 

 

Központi mérési 

szoftver 

(mérő biztosok, 

tanulók) 

 

Mérési 

eredmények 

Beiskolázási 

prospektus,  

Egyéni Fej. 

napló(EFN)(Kis 

Mihály,, tanulók) 

 

 

Mérési 

eredmények, 

EFN, 

beiskolázási 

prospektus (Kis 

Mihály,tanulók, 

szülők) 

 

Felvételi, 

jelentkezési lap 

 

 

 

Mérési felelősök 

 

Programfelelős 

 

 

 

 

 

Programfelelős 

 

 

 

 

 

osztályfőnök 

 

 

 

Minden év 

okt.15 

 

 

 

 

Aktuális év 

 12. 01. 

 

 

 

 

 

 

Aktuális év 

01.24. 

 

 

 

 

 

 

Aktuális év 

02.10 

 

 

 

A mérés 

megtörtént 

minden tanuló 

esetében 

 

 

A tanulókkal 

közösen lett 

elfogadva a 

tanuló 

jelentkezése 

 

 

 

A tanulók 

szüleivel 

közösen lett 

elfogadva a 

tanuló 

jelentkezése 

 

 

A jelentkezett 

helyre m inden 

tanuló bekerül, 

felvételt nyer 

 

 

Továbbtanul

ásra 

felkészítő  pr

ogram 

 

 

 

 

 

 

 

Középiskolá

kkal való 

együttműkö

dés 

 

 

 

A tanuló 

képességeinek 

és 

érdeklődésének 

megfelelő iskola 

kiválasztása 

 

 

 

 

Folyamatos 

konzultáció 

kiépítése a 

társult 

középiskolákkal 

 

tanulási stílust 

vizsgáló 

kérdőíves 

kikérdezés 

egyéni haladási 

ütemet segítő 
differenciált 

tanulásszervezés 
ECDL,jogosítvány 

megszerzése 

Az iskola 

látogatása, 

tanárokkal való 

kapcsolattartás. 

 

 

papír, toll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon 

 

osztályfőnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programfelelős, 

csoportvezetők 

 

 

január vége, 

illetve tanév 

vége 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatosan 

 

 

A tanuló 

felvételt nyer 

akiválasztott 

iskolába 

 

 

 

 

 

 

A középiskola 

tisztában van a 

program 

céljával, tartja a 

kapcsolatot a 

kollégiummal. 
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Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

 

Részvétel a 

tanuló 

felvételi 

döntésében 

 

 

 

A célzott 

középiskola 

felvételijére 

való 

felkészülés 

támogatása 

 

A tanuló 

képességeinek 

és 

érdeklődésének 

megfelelő iskola 

kiválasztása. 

 

személyes 

beszélgetés a 

tanulóval  

 

kapcsolat a 

tanuló 

osztályfőnökével

,  

 

folyamatos 

konzultáció a 

szaktanáraival és 

a szülőkkel 

 

kapcsolatfelvétel 

a középiskolával 

 

információ 

gyűjtés,  

a tanuló 

tájékoztatása 

 

papír, toll, 

telefon 

 

osztályfőnök 

 

felvételi 

jelentkezés 

időpontja 

 

A tanuló 

felvételt nyer 

akiválasztott 

iskolába 

 

Tanulók 

tanulmányai

nak 

folytatása a 

9. 

évfolyamon 

(Székács 

SZKI, 

Lábassy 

SZKI,) 

 

 

A tanulók 

bekerüljenek a 

választott 

intézménybe 

 

A program 

ismertetése 

Szerződéskötés, 

kapcsolattartás 

 

 

Szerződés 3 

példányban 

(papír, bélyegző, 

toll (Kocsis 

Erzsébet ig., 

Budai Ferenc ig, 

Meseszán János 

ig., 

 

 

Kocsis Erzsébet, 

igazgató, 

Budai Ferenc 

igazgató, 

Meseszán János 

igazgató 

 

 

Dec.. 04. 

 

 

A szerződés 

aláírásra kerül 
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8. 7. Az AJKP folyamatos fejlesztése 
 

 

 

 

  

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

 

EGYÜTTMŰ

- 

KÖDÉS 

a szaktanárok 

és a 

kollégiumi 

nevelők 

között 

 

 

 

A nevelők 

összehangolt 

munkája 

nyomán a 

tanulók 

sokoldalú, 

tudatos 

fejlesztése 

A tanulók 

alaposabb, 

többirányú 

megismerésével, 

a nevelők 

együttműködésé

vel a tanulók 

célirányos 

segítése a 

tanórákon is  

 

 

A nevelők 

együttműködési 

kereteinek 

megbeszélése 

 

 

 

 

Együttműködési 

keretek: 

1.Év eleji 

megbeszélés, a 

tanulók 

feltérképezése 

 

 

 

 

Papír, toll, 

helyiség 

szaktanárok,  

osztályfőnökök 

kollégiumi 

nevelők 

 

 

Papír, toll, 

helyiség 

szaktanárok,  

osztályfőnökök 

kollégiumi 

nevelők 

 

 

 

 

 

 

Programfelelős 

Kollégiumvezető 

 

 

 

 

 

 

Programfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szept.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Szept.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden 

gimnáziumi 

osztályfőnök és 

szaktanár 

ismerje meg az 

osztályában 

tanuló AJKP-s 

tanulókat, 

fogadja el a 

velük való 

bánásmód 

kiemelt 

fontosságát, 

akár a pozitív 

diszkriminációt 

is 

 

 

Probléma 

(siker) 

Cél Tevékenységek Eszközök Felelős Határidő Eredményességi 

kritériumok 

 
 2. Hospitálásra 

épülő 

együttműködés: 

a látogatások 

megtervezése az 

órarend 

függvényében, 

első körben 

szakos-szakos , 

majd különböző 

szakosok 

látogatása 

egymás óráin, 

illetve 

kollégiumi 

foglalkozásokon 

A tapasztalatok 

megbeszélése az 

egyes 

látogatások után 

Órarend, papír, 

toll 

szaktanárok, 

nevelők 

 

Programsegítő 

 

Okt.1-jétől 

folyamatosan, 

min-den 

hónapban a 

beosztás szerint 

Negyedévente 

(nov.30..febr.25. 

máj.30.) összeg-

ző megbeszélés 

 

AZ AJKP-s 

osztályban 

tanítók 

fektessenek fel 

nyilvántartást a 

tanulókról 

 

Módszerek, 

stratégiák 

megbeszélése, 

ötletek gyűjtése: 

a pedagógusok 

80%-a érezze 

szükségesnek és 

eredményesnek 
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8.8. Pedagógiai környezet 

 

Megfelelő, a program iránt elkötelezett pedagógusok segítségével a tanulók tanulásszervezési 

és szabadidős tevékenységének kereteit úgy szervezzük, hogy a programban részt vevő diákok 

fejlődése a leghatékonyabb módon folyjon az adott pedagógiai környezetben. 

Ennek érdekében: 

 kooperatív módszereket alkalmazunk mind a délutáni közös tanulás, mind a 

csoportfoglalkozások során 

 tanulóink megismerkednek a projektmódszerrel, amely a tanórán kívüli 

tevékenységükre is átível 

 tanulás-módszertani foglalkozások segítségével igyekszünk tanulási hatékonyságukat 

növelni 

 mentálhigiénés műhelyt működtetünk, így részt vesznek Életmód-foglalkozáson, illetve 

szociális foglalkozáson (szociális munkás segítővel) 

  a sokszínű tevékenységek között ismeretszerzésük, érdeklődésük felkeltése, kulturális 

művelésük érdekében folyamatosan színházlátogatásokat (színházbérlettel 

rendelkezünk), kirándulásokat és hétvégi fejlesztő programokat (önismeret, 

kommunikáció) szervezünk 

 művészeti körök segítségével - vizuális, agyagozás, gyöngyfűzés – igyekszünk 

kreativitásukat, multikulturális érdeklődésüket felkelteni. 

Az AJKP folyamatos fejlesztése érdekében AJKP-munkacsoportot szervezünk, melynek 

munkájában részt vesz az intézmény igazgatója, a kollégiumvezető, a programfelelős  é s –

  3. 

Csoportvezetők 

részvétele a 

fogadóórákon, 

folyamatos 

kapcsolattartás a 

szaktanárokkal 

 

4. 

Eset 

megbeszélések 

napi szinten 

szükség szerint 

 

 

 

 

 

5. Év végi 

megbeszélés 

/lásd: értékelés/ 

 

Papír, toll 

helyiség 

szaktanárok, 

csop. vezetők 

 

 

 

 

Helyiség, 

szaktanárok, 

csop.vezetők 

 

 

 

 

 

 

 

Helyiség, 

szaktanárok, 

csop.vezetők, 

oszt. 

főnökök 

 

Kollégiumvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Programfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumvezető

, 

programfelelős,p

rogramsegítő 

 

minden hónap 

első keddje 

16.30-17.30 

 

 

 

 

 

szükség szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún.első hete 

 

 

Fogadják el a 

szaktanárok az 

érdeklődést, 

legyenek 

együttműködők 

 

 

 

Alakuljon ki 

igény a 

problémás 

esetek 

megbeszélésére 

a kötelezően 

előírtakon kívül 

a szaktanárok 

legalább 80%-

ánál 

 

Vegyen részt 

minden érintett 
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segítő,  az AJKP-s csoportvezető, valamint a gimnáziumi nevelők képviselője. A munkacsoport 

minden tanév elején elkészíti munkatervét, mely meghatározza a tanév feladatait  a program 

céljainak megvalósítása érdekében. A konkrét tevékenységek mellé felelősöket jelöl ki, így a 

fenti táblázat felelőseihez még további felelősök csatlakoznak az adott tanévre. 
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8.9 Az AJKP kapcsolatrendszer működtetése 

 

Külső kapcsolatrendszere: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJKP 
tanuló

OFI

szociális 
munkás

Gyerme
kvédelm

i 
szolgála

t

Ált.iskol
ák

Gyerme
kjóléti 

szolgála
t

Mentor

OOIH

család

IPR 
iskolák

AJKP 

iskola 

Közép 

Iskolák 

CKÖ 

Alapí

tvány

ok 

Pedagó

gusok 

Nevelési 

Tanácsad

ó 

OK

M 

önkormá

nyzat/fen

ntartó 

Iskolao

rvos, 

védőnő 
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Belső kapcsolatrendszere: 

 

 

 
 

 

 

8.10. A program intézményi rendszerbe illesztése: 

 

Az AJKP szerves része a kollégiumi programnak, ezért az ott meghatározott elvek az AJKP-s 

tanulókra is vonatkoznak, az integráció jegyében ugyanúgy részt vesznek a kollégium életében, 

mint társaik. Megsegítésükre, esélyeik kiegyenlítésére fejlesztésük kiegészül az AJKP-ra 

tervezett programunkkal. 

Ez a program része a kollégiumi programmal együtt az intézményi pedagógiai programnak, 

illeszkedik az IMIP-hez, SZMSZ-hez, Házirendhez és az intézményi Esélyegyenlőségi 

Tervhez. 

 

9.   A minőségfejlesztési munka 

9.1. A minőségfejlesztési munka az intézmény minőségbiztosítási programjának megfelelően 

történik. 

A belső és külső vizsgálatok és mérések, valamint az értékelés az itt meghatározott eljárásrend 

szerint zajlik a kollégiumban is. A mérésekhez azonban a kollégiumi munkához illeszkedő 

mérőlapokat állítottunk össze. Ezek a mérő és értékelő lapok a kollégiumi pedagógiai program 

céljaihoz, feladataihoz, tevékenységszerkezetéhez illeszkednek. Figyelembe veszik a 

kollégiumi nevelő munka sajátosságait. /pl. csoportvezetés, fejlesztő munka, a nevelő 

személyisége a nevelőmunka eredményességében stb./ 

9.2. A nevelés eredményességének alapja a következetes nevelőmunka. Kitűzött céljainkat  

csak feladataink tudatos munkával, nagy pedagógiai tudással történő elvégzésével érhetjük el. 

Eredményesnek értékelhetjük munkánkat, ha a mérések pozitív visszajelzései mellett 

AJKP

igazgató

programs
egítő

kollégiu
mvezető

programsegítő 
pedagógusok

szociális 
munkás

csoportv
ezető

programf
elelős

mentor

tanuló

DÖK

Patrónus
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legfontosabb kitűzött céljainkat elérjük, és fejlesztő munkánknak látható eredménye van a 

kollégisták körében és az érettségire: 

- tanulóink bemeneti méréséhez képest fejlődést tapasztalunk személyiségfejlődésükben 

-  megismerik és elfogadják a társadalmi normákat, felkészülnek  és képesek az önálló felnőtt 

létre 

- tanulási és gondolkodási kultúrájukat olyan szintre fejlesztjük, hogy alkalmasak legyenek 

érettségit szerezni és igényük legyen a továbbtanulásra 

-  kollégistáink képesek a számukra megfelelő pályaorientációra  

Évfolyamonkénti lebontásban irányadóak az alapprogram 3.sz. mellékletében megfogalmazott 

követelmények, illetve a pedagógiai programunk 2.1. pontjában megfogalmazott feladatok. 

 A lemorzsolódást igyekszünk csökkenteni, de legalábbis az eddigi eredményeinket tartjuk, és 

az AJKP megjelenésével sem csökken 20% alá. 

 

9.3. Eredményeink 

Több mint ötven év alatt 1200 érettségizett tanuló hagyta el a kollégium falait, akik ma döntő 

többségükben az élet különböző területein eredményesen dolgoznak és igen büszkék kollégista 

voltukra, amit a Jubileumi évkönyv is bizonyít. Kollégistáink gimnazista társaiknál is jobban 

megtanultak csoportban, közösségben élni, a tolerancia életelemükké vált, ízelítőt kaptak abból 

az erőből,melyet a kollégiumi közösség adott számukra ahhoz,hogy később a felnőtt létben is 

megállják a helyüket. 

Fő erényünk, hogy barátságos, szeretetteljes környezetet biztosítunk számukra, maximálisan 

kihasználjuk lehetőségeinket személyiségfejlesztésükben. Segítjük képességeik 

kibontakoztatását, segítjük helyes énképük kialakítását.  

 

9.4.  További feladataink 

Folytatni kell az épület felújítását, a bútorzat cseréjét, az udvar parkosítását. A bútorzat cseréjét 

részben az eszköz-felszerelési pályázatokból, részben saját költségvetésből fedezzük. Szükség 

van a nyílászárók ,a bejárati ajtó és a feljárati lépcső felújítására is.  Az udvar további rendezése 

minimális saját erőből megoldható. 

Támogatni kell és ösztönözni kell a kollégiumi nevelők továbbképzését. 

Továbbra is széles körű segítséget kell adni a helyes tanulási módszerekben, a 

pályaválasztásban. Mindezekre a kötelező csoportfoglalkozási témák jó lehetőséget 

biztosítanak. A megfelelő tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat  meg kell 

szervezni, ami a költségvetésből fedezhető. Nagyobb súlyt kell helyezni a gyermekek 

kommunikációjára, a korszerű világképhez szükséges tevékenységek kínálatára. Be kell építeni 

a tudatos környezetvédelmet, ami mindennapos gyakoroltatást, meggyőzést feltételez, 

ugyanígy az ökonómia-technológiai kultúrát is. További erőfeszítéseket teszünk olyan 

eszközök beszerzésére, programok biztosítására, amelyek kollégiumon belül értelmes időtöltést 

jelent számukra. Háttere szervezéssel és pályázati eszközökkel megoldható. A kollégisták 

tanulmányainak támogatását, a hátránykompenzációt, a tehetségesek felkarolását az 

eddigiekhez hasonlóan, de folyamatos módszertani megújulással végezzük. A számítógép-

parkunkat  és a könyvtárat tovább kell fejleszteni. 

Tovább kell javítanunk együttműködésünket a gimnáziumi nevelőkkel, amelyre az utóbbi két 

tanévben egyre több kezdeményezés történt, egyre jobb eredményekkel. 
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10.Az intézmény jövőképe 

A gimnáziumi beiskolázást tekintve a kollégiumra továbbra is szükség lesz. Az eddigiekhez 

képest még nagyobb szakmai elhivatottsággal kell munkánkat végeznünk, hiszen az AJKP 

tanulóinak megjelenése sokkal szélesebb módszertani kultúrát igényel. Erre a lépéseket a 

módszertani képzéseken való részvétellel megtettük, a megszerzett tudást a mindennapokban is 

alkalmaznunk kell. A kollégiumi diákok sokszínűségét a kisgimnazisták tovább bővítik, hiszen 

a gimnázium elnyerte a „Tehetséggondozó középiskola „ címet, és a 2009/2010-es tanévtől 

tehetséggondozó osztály indult 5. osztályosoknak. Eddig is voltak diákjaink az 5.-8. osztályos 

korosztályból, a tehetséggondozó osztályok beindulásával számuk emelkedhet 

A megfelelő nevelőmunka feltételeit is meg kell teremtenünk, hiszen az AJKP-s évfolyamok 

megjelenésével a tanulók elhelyezése problémás lehet, eddig két új hálótermet nyitottunk meg, 

de újabb helyiségeket kell biztosítanunk, vagy a „sima „ kollégistákat el kell utasítanunk, holott 

eddig minden jelentkező felvételét megoldottuk. 

Ugyanakkor látnunk kell, hogy nemcsak az AJKP-s tanulók hátrányos helyzetűek, hanem a 

többiek is az elmaradott régiókból, zömmel hátrányos helyzetű családokból érkeznek hozzánk, 

akik számára a kollégium az egyetlen lehetőség arra, hogy nyugodt környezetben tudjanak élni 

és tanulni. Őket a gimnázium a kollégiummal együttműködve tudja felkészíteni a sikeres 

érettségire, a továbbtanulásra. 

A kollégium szellemisége az egész intézmény szellemiségét is meghatározza. 

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 szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc 

boldogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan 

szólhatnak az ő nyelvükön is. 
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     I.sz. melléklet 

 

A kollégiumi foglalkozások témakörei 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

 

TÉMAKÖR 
1-8. 

évfolyam 

9.  

évfolyam. 

10.  

évfolyam 

11.  

évfolyam 

12.  

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 
 

Tanulás 3 4 3 3 1 1 

 

Énkép, önismeret, 

pályaorientáció 
3 3 3 4 3 2 

 

Európai 

azonosságtudat. 

Egyetemes kultúra 

3 3 3 2 4 5 

 

Környezettudatosság 2 2 2 2 2 3 

 

Testi és lelki 

egészség 
4 4 4 4 4 4 

 

Felkészülés a felnőtt 

szerepeire. Aktív 

állampolgárságra, 

demokráciára 

nevelés.  

Gazdasági nevelés 

3 3 3 3 3 2 

 

Hon- és népismeret 4 3 4 4 3 3 

 

Összesen 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

1. Tanulás 

A kollégiumba érkező tanulók jellemzően sok iskolából, különböző méretű és társadalmi 

összetételű településről, eltérő családi környezetből jönnek. Attitűdjeik, életviteli és tanulási 

módszereik és tanulásuk hatékonysága is eltérő. Mivel a tanuláshoz tartozó képességek 

legtöbb összetevője tanítható, a rendszeres tanulás módszertani foglalkozások 

eredményeképpen a tanulók szert tesznek a tanulás szervezésében a fokozatos önállóságra, 

a sorrendiség felállítására. 

A kollégiumi tanulás módszertani foglalkozások közvetlenül az iskolai órákra való 

felkészülést, az iskolai tanulás hatékonyságának növelését, de távlatosan a sikeres 

pályaválasztást, a világban való eredményesebb tájékozódást szolgálják. Segítik a 

kollégistákat abban, hogy idejüket, erejüket jól be tudják osztani, szervezni tudják 

kollégiumi életüket, hatékony, célszerű, feladataikhoz, életrendjükhöz igazodó fontossági 

sorrendet tudjanak felállítani tevékenységeik és a tanulnivalók között. Elősegítik, hogy a 

kollégisták kialakítsák magukban annak tudatát, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, 
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a gyakorlás, alapja az iskolai sikernek, ugyanakkor előkészít a továbbtanulás bármely 

irányára, valamint a felnőtt életre. Kialakítják az önálló tanulás, a közösségben való tanulás 

módszereit, felkészítenek az önművelésre és önnevelésre. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak a fejlesztése a kollégiumban magába 

foglalja az egyénhez igazodó korszerű tanulási stratégiák, módszerek, eljárások kiépítését, 

az értő olvasás fejlesztését, ideértve a képi olvasás és a digitális olvasás képességeit, az 

emlékezet erősítését, a célszerű tudás kialakításához szükséges módszerek kialakítását, az 

önnevelés igényének kialakítását, az életen át tartó tanuláskihívásának, gondolatának 

elfogadását. 

A tanulás módszertani foglalkozások hozzájárulnak az önművelés igényének fejlesztéséhez, 

kibontakoztatásához, az önálló ismeretszerzéshez kötődő pozitív attitűd kialakításához, az 

iskolai és iskolán kívüli tanulás jelentőségének felismeréséhez. A foglalkozások elősegítik, hogy a tanulók 

tudásuknak megfelelő szinten tudjanak és akarjanak teljesíteni, e tudást kívánják továbbfejleszteni. 

1.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje meg - és előbb tanári segítséggel, majd önállóan - alkalmazza a kollégiumi tanulás 

folyamatában használatos, az életkori sajátosságaihoz igazodó, egyénre, csoportra szabott, 

hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

Tudjon a tanulnivalók között - képességeivel, érdeklődésével, pályaképével, illetve az 

objektív követelményekkel egyaránt harmonizáló - fontossági sorrendet felállítani. 

Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási 

technikákat. Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 

Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait, és fogadja el a könyvtárban való 

viselkedés normáit. 

Tudja igénybe venni az iskolai könyvtár, a digitális információhordozók által biztosított 

szolgáltatásokat. 

Tudja megkülönböztetni az alapvető dokumentumfajtákat. 

Legyen képes ismereteket meríteni nyomtatott és audiovizuális dokumentumokból, valamint 

az Internetről, tömegkommunikációs műsorokból. 

Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy írásban 

beszámolni. Legyen képes munkáját értékelni. 

Időkeret: 3 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Tanulási módszerek elsajátítása és 

alkalmazása 

Tanulási módszerek a kollégiumban. Egyéni tanulás. 

Tanulás közösségben. Segítő tanulás. Ellenőrzött 

tanulás. 

Különböző tanulási technikák, módszerek (pl. 

jegyzetkészítés, szövegolvasás, szövegírás, 

lényegkiemelés), tanulási stratégiák megismerése, 

felismerése saját tanulási stratégiájának megismerése és 

elsajátítása.  

A módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-

specifikusan. 

A tanulás egyéb feltételei (időterv, taneszközök, 

motiváltság, tanulási sorrend stb.). 

A feltételek fontossága, kipróbálása a gyakorlatban, 

egyéni sajátosságok megbeszélése. 
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Könyvtárhasználat, 

dokumentumismeret 

Könyvtárhasználati ismeretek. 

Képi jelek, ikonok, diagramok olvasása. 

Dokumentumismeret, nyomtatott dokumentumok 

ismerete és alkalmazása. 

Tájékozódás a könyvtárban (segédkönyvek, katalógus, 

kézikönyvtár). 

Az ismeretek elsajátítása és a készségek kialakítása 

feladatok segítségével a gyakorlatban. 

A szellemi munka technikái. 

Különböző témák feldolgozása egyes könyvtári 

segédeszközök és dokumentumok segítségével 

(könyvek, folyóiratok, videó, CD-ROM, Internet stb.). 

1.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

Ismerje meg és alkalmazza a kollégiumi tanulás folyamatában használatos, az életkori 

sajátosságokat figyelembe vevő, egyénre, csoportra szabott, hatékony tanulási eljárásokat, 

módszereket. 

Tudjon a tanulnivalók között fontossági sorrendet felállítani. 

Tudja - segítséggel - szervezni az idejét, a tevékenységeit. 

Gyakorolja a szövegértő olvasást, az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő tanulási 

technikákat. Tanulja meg a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, mondanivalók szabatos 

szóbeli és írásbeli megfogalmazását. Váljon képessé arra, hogy az iskolai ellenőrzés és 

értékelés során eredményesen tudjon teljesíteni. 

Gyakorolja a szakmatanulásra, a továbbtanulásra, a való életre felkészítő technikákat, 

módszereket. Tudjon szelektálni az információk rendszerében. 

Használja rendszeresen a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket. 

Használja rendszeresen a könyvtárat, és igényelje szolgáltatásait. 

Iskolai feladataihoz és egyéni problémái megoldásához tudja kiválasztani a szükséges 

dokumentumtípust és legyen képes gyakorlati felhasználására. 

Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett információkat, és szóban 

vagy írásban számoljon be a megoldásokról. 

Rendszeres könyvtári munkával is fejlődjenek hatékony tanulási módszerei és önművelési 

szokásai. 

Szerezzen tapasztalatokat a legújabb technológiákon, így az Információs és 

Kommunikációs Technológiákon (IKT) alapuló információhordozók használatában, 

alkalmazza azokat. 

Időkeret: 

 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

 

4 óra 3 óra 3 óra 1 óra 1 óra 
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Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Tanulási módszerek elsajátítása és 

alkalmazása 

A kollégiumi tanulás jellemzői. Különböző tanulási 

módszerek a kollégiumban. Tanulószobai tanulás. 

Egyéni tanulás. Segítő tanulás. Az eredményes tanulás. 

Tanulás a közösségben. Kooperatív tanulás projekt. A 

módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-

specifikusan. 

A tanulási szokások tudatos alakítása, korrekciója. 

Gondolkodás. Emlékezetfejlesztés. Koncentráció. 

Ismétlés. Gyakorlás. Kreatív írás. Olvasásfejlesztés. 

Szövegértés-fejlesztés. Beszédművelés. 

Ismeretek ellenőrzése. 

Tantárgyak fontossági sorrendje a tanuló számára. 

A felkészülés módszerei az iskolai feladatok 

teljesítésére. 

A tanulás motiváltságának felmérése, alakítása. Az 

önművelés igényének kialakítása. Sajátos 

érdeklődésnek megfelelő tanulási teljesítmény 

(prezentáció, kiselőadás, internet-közlemény, 

kollégiumi újság, kollégiumi rádió stb.) 

A szakmai és érettségi vizsgák főbb szabályai, 

követelményei, a szakmai vizsgákra, az érettségire 

való felkészülés módszerei. 

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályai, 

követelményei, a felkészülés módszerei. 

A követelmények megismerése, a módszerek 

(tételvázlat, tételkifejtés, teszt- és esszéfeladatok, 

szóbeli feleletek stb.) gyakorlása valóság-közeli 

szituációkban. 

 

Könyvtárhasználat, 

dokumentumismeret 

Az eddig megszerzett könyvtári ismeretek 

rendszerezése a tanulók aktuális érdeklődéséhez 

igazodva. 

Gyakorlatok a könyvtárhasználatban, önálló egyéni 

munkák (kiselőadás, házi dolgozat, érettségi és felvételi 

feladatok) kidolgozása. 

A különböző dokumentumfajták (könyv, 

sajtótermékek, audiovizuális dokumentumok, digitális 

adathordozók) szerepe a szaktárgyi ismeretszerzésben, 

valamint a köznapi élet egyéb területein. 

Dokumentumfajták felhasználása a gyakorlatban. 

Az információfeldolgozás fázisainak (anyaggyűjtés, 

rendszerezés, értékelés, közlés) technikáinak 

(irodalomjegyzék, jegyzetelés, cédulázás, vázlat) 

módszereinek és etikai szabályainak elsajátítása a 

gyakorlat segítségével. 
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Informatikai és számítástechnikai 

ismeretek 

Informatikai és számítástechnikai ismeretek 

gyakorlása, felhasználása a kollégiumban. 

Internethasználat. Multimédia. ECDL vizsgára való 

felkészüléshez segítés, gyakorlás. 

IKT technológiák. 

 

Könyvtári informatika 

Könyvtártípusok. Dokumentumfajták. 

Katalógustípusok. Önálló kutatás megfelelő 

információhordozók kiválasztásával. 

 

 

2. Énkép, önismeret. Pályaorientáció 

Az általános és középfokú iskolai korosztály érzékeny minden őt érő érzelmi és mentális 

hatásra. E hatások feldolgozásában a kollégistának a család helyett vagy mellett a kollégiumi 

közösség nyújt segítséget. Az önismereti foglalkozások elsősorban e hatások feldolgozását 

segítik elő, azért, hogy támogassák az identitás megerősítését és a mentálhigiéné ápolását, 

fejlesztését. Az önismereti foglalkozások célja a kollégista személyiségének, jellemének, 

aktuális pszichés állapotának megismerése és fejlesztése egyénileg és csoportban. 

A pszichés történések tudatosítása, önmaguk mélyebb ismerete elősegíti az alkalmazkodást, 

beilleszkedést, saját helyük felismerését szűkebb és tágabb környezetükben, felkészít a 

konfliktusok megoldására, az önbizalom, az önértékelés, a pályakép felépítésére, az 

önmenedzselés megalapozására. 

Az önismeret és egyéni fejlesztés mellett fontos az egyéni és közösségi motívumok, a 

célrendszer és értékrend megismerése, alakítása, a kollégista társadalmi orientálódásban 

való segítése, az egyéni törekvések és közösségi érdekek, lehetőségek egyeztetése, az 

érdekvédelmi és érdekegyeztetési technikák gyakorlása is. Mindezzel elsősorban a fiatalok 

önismeretének és erkölcsiségének alakulásához járul hozzá a kollégium. 

Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az elsajátított tudást, 

készségeket, a tanulást segítő attitűdjüket, motívumaikat a nevelés egész folyamatában 

gondoskodni kell arról is, hogy kompetensnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és 

életpályájuk alakításában. 

A pályaorientáció a felnőtt lét szerepeire való felkészítés egyik fontos eleme. Célja, hogy 

segítse a tanulók kívánatos és lehetséges további iskola- és pályaválasztását az önismeret, a 

pályaismeret és a társadalmi kihívások, a gazdasági helyzet tükrében. Tudatosítani kell a 

tanulóikban, hogy életük során többször kényszerülhetnek pályamódosításra. A 

kollégiumnak lehetőségeihez képest átfogó képet kell nyújtania a munka világáról, és olyan 

tevékenységeket kell felkínálnia, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a tanulók képességeiket 

kipróbálhassák. 

2.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje meg a személyiség jellemzőit, az ember tulajdonságait, tudatosítsa, hogy a családi, 

az iskolai, a kollégiumi közösség milyen teljesítményeket, jellemzőket vár el tőle, miképp 

egyeztethetők össze az eltérő szereplők által közvetített elvárások. 

Törekedjen önmaga tulajdonságainak, képességeinek megismerésére, fejlesztésére. 

Tudja, mit tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért, kollégiumáért. 

Felelősen teljesítse kollégiumi és iskolai megbízatásait. 

Értse, miért van szükség az alapvető magatartási szabályok megtartására. 

Törekedjen a konfliktusok vesztes nélküli megoldására, kerülje az agressziót. 

Legyen nyitott az értékek felismerésére és elfogadására, tolerálja mások értékeit. 

Tudatosuljon a tanulóban a pálya és a személyiség megfelelésének jelentősége. 
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Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit. 

Időkeret: 3 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Ki vagyok én? 

Önismereti kompetenciák fejlesztése. 

Az ember személyiségjellemzői, szomatikus, mentális és 

pszichés tulajdonságai. 

A személyiségprofil összetevői, tartalmai. 

Értelmi képességeink (adottságok, tanulás, gondolkodás, 

intelligencia, kreativitás). 

Érzelmeink és indulataink (félelem, harag, agresszió, 

részvét, öröm, szeretet, empátia, tolerancia). 

Belső mozgatóerőink (élettani, biztonsági, értelmi 

szükségletek, a szeretet és a megbecsülés szükséglete, a 

szépség, a rend és az önmegvalósítás iránti igény). 

- Történetek értelmezése, beszélgetések másokról 

(irodalmi és művészeti példák) és önmagunkról. 

- A lelki folyamatok megfigyelése és megjelenítése 

szóban, írásban. 

 

Az egyén és a társadalom 

Az egyén helye a társadalomban. Egyén, család, 

közösség. 

A konfliktuskezelés és lehetőségei. 

Az érzelmek, az érzelmek szerepe. 

A motiváció és az értékrend. 

 

Pályaorientáció 

A képességek (pl. nyelvi kifejezőkészség, számolási 

képesség, kézügyesség, fizikai teherbírás, 

ötletgazdagság, kapcsolatteremtési képesség) 

meghatározása, felismerése. 

A különböző képességek meghatározása és 

megismerése különféle eljárások (vizsgálati módszerek) 

és szituációk segítségével. 

Érdeklődési területek ismerete. 

Az érdeklődés szerepe a pályaválasztásban. 

2.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

Ismerje az emberi tulajdonságokat, tudja mérlegelni, elemezni döntéseit. 

Legyen képes bemutatni néhány fontosabb vállalt, illetve elutasított erkölcsi felfogást, 

valamint tudjon érvelni ellenük vagy mellettük. 

Ismerje az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat és 

erényeket. 

Legyen tudatában a gondosan kiválasztott és mély kapcsolatok értékének. 

Legyen képes fontos helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére. 

Legyen képes a másik ember, másik embercsoport személyiségének tiszteletére és 

megértésére, a helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására. 

Törekedjen a felelősségteljes nemi magatartás kialakítására, megőrzésére. 

Tudjon érvelni saját meggyőződése mellett, legyen képes mások meggyőződését 

tiszteletben tartani. 
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Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, felismerni 

saját képességeit, és kipróbálni azokat a valóságban. 

Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. 

Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit. 

Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is 

van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, 

munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

 

 

Időkeret: 

 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

 

3 óra 3 óra 4 óra 3 óra 2 óra 

 

 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Ki vagyok én? 

Reális, pozitív, fejlesztésre kész énkép. Személyiségprofil. 

Személyiségjellemzők. Jellem. Megjelenés. Magatartás. 

Viselkedés. 

Kapcsolatok (család, barátság, egyéb érzelmi kapcsolatok) 

és a kapcsolódás formái és módjai (pl. rokonszenv-

ellenszenv, őszinteség-hazugság, alkalmazkodás-

önállóság, előítélet-nyitottság, gyávaság-bátorság). 

 

Az egyén és a társadalom 

Az emberi megnyilvánulások értelmezése és elemzése az 

életből és műalkotásokból vett példák segítségével. 

Értékek, értékrendek, erkölcsi tulajdonságok. 

Egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek 

felismerése, érvelés, vitatkozás ellenük vagy mellettük. 

Erkölcsi normák változásainak megismerése - 

gyűjtőmunka a könyvtárban, az interneten, csoportos 

kutató - és projektmunka során. 

 

Pályaorientáció 

Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek 

feltárása (motiváció, érdeklődés, képességek, környezet 

stb.). 

Tájékozódás a pályaválasztás, pályaismeret 

dokumentumaiban, ismeretforrásaiban, eligazodás a 

pályaválasztási alapfogalmakban. 

Az álláskeresés folyamata és technikái. 

A munkavállaló jogai, kötelességei. 

Azon technikák elsajátítása, amelyek megkönnyítik az 

álláskeresést, illetve erősítik a munkaerő-piaci 
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alkupozíciót, dokumentumok megismerése, 

megalkotása és szituációk eljátszása segítségével. 

Hivatás és hivatástudat. Felkészülés az esetleges 

pályakorrekciókra. 

Az egész életen át tartó tanulás fogalma, fontosságának 

felismerése. 

3. Európai azonosságtudat. Egyetemes kultúra 

A foglalkozások segítik a diákokat abban, hogy szabadon gondolkodó és a korszerű nemzeti 

hovatartozást vállaló, de az európai hagyományokat is ápoló, öntudatos polgárrá váljanak. 

Más népek és nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerésén keresztül elsajátítják a 

humanista és globális szemlélet- és gondolkodásmódot, erősödik európai identitástudatuk. 

Megismerik, mit jelent magyarnak lenni, mint európai, és európaiként magyarnak lenni. 

A tanulók megismerik az egyetemes emberi civilizáció legnagyobb hatású eredményeit, az 

embereket veszélyeztető kihívásokat. Nyitottá és megértővé válnak a különböző szokások, 

életmódok kultúrák, vallások iránt. Információkat szereznek az emberiséget foglalkoztató 

közös, globális problémákról, elköteleződnek a fenntartható fejlődés, a prevenció pártján. 

Az alapprogram meghatározza, hogy a kollégisták személyes élményeik, egyéni és/vagy 

csoportos alkotófolyamat, befogadás során találkozzanak esztétikai értékekkel, legyenek 

képesek átélni a művészeti alkotások által közvetített érzelmeket, indulatokat, gondolatokat. 

Formálódjék a műalkotások megismerése által tárgy- és környezetkultúrájuk, fejlődjön 

véleményalkotó képességük. 

A kollégium alkotóhelyzetek biztosításával ösztönözze a tanulókat személyes elképzeléseik 

kifejezésére a művészi kommunikáció segítségével. Tegye lehetővé a tehetséges kollégiumi 

tanulók számára alkotások (irodalmi, képzőművészeti, nép- és iparművészeti, fotó, film, 

internetes objektiváció, blog, weboldal) készítését, produkciók (zenei, tánc és dráma, egyéb 

színpadi előadó-művészet) létrehozását és bemutatását. Nevelje a művészi kifejezés által 

nyitottságra, toleranciára, az értékek élményeken és belátáson alapuló megbecsülésére. 

Ösztönözze a tanulókban a bátor, találékony gondolkodást, új kérdések felvetését, az ötletes, 

eredeti kifejezésmódokat, értelmezéseket. Támogassa a mindennapi tevékenységek során az 

esztétikus, harmonikus tárgyak, eszközök, anyagok választását. Segítse az egyéni ízlés 

alakulását. Mutasson példát a szélsőségektől tartózkodó, divatos testkultúrára, öltözködésre, 

ízléses, igényes belső és külső téralakításra, lakberendezésre, tárgyhasználatra. 

A művészi kommunikáció különböző formái mellett a gondolatok kifejezésének, közlésének 

egyéb eszközeit is tanulják meg alkalmazni, s az legyen hozzáférhető a tanulók számára. 

Külön figyelmet kell fordítani a könyvtár és információs forrásközpont céltudatos 

használatára való felkészítésre, az önművelés támogatására. Váljon a műveltség 

életvitelüket meghatározó erkölcsi értékké számukra. 

A fejlesztés során a tanulók ismerjék meg az európai kulturális hagyományokat és 

örökségeket, fogadják el és tartsák tiszteletben az egyetemes emberi jogokat, más népek 

nemzeti érzéseit, kultúráját. Váljanak érzékennyé, nyitottá a globális problémák iránt. 

3.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje meg a kollégista az Európai Unió történetét, a főbb európai kulturális 

hagyományokat. Legyenek nyitottak az Európán kívüli más kultúrák iránt is. 

Kapcsolódjon be a kollégiumi kulturális és művészeti tevékenységekbe. 

Váljon egyre tudatosabbá, gazdagabbá a művészetről, az esztétikai élményről való 

gondolkodása. Ismerje fel az alapvető (irodalom, dráma, tánc, bábjáték, képzőművészet, 

design, zene, film) művészeti ágakat. Ismerkedjen a különböző művészeti ágak alkotásaival, 

ismerje azok legfontosabb kifejező eszközeit. Legyen érdeklődő és nyitott a különböző 
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korok stílusai és kifejezőeszközei iránt, keresse bennük a mának szóló üzenetet, s egyre 

jobban értse a keletkezés korának sajátosságait. 

Alakítson véleményt művészeti alkotásokról. Válasszon ízlésének megfelelően, egyre 

tudatosabban a rendelkezésére álló tárgyak, anyagok eszközök között, törekedjék 

környezetében a tárgyak, terek, színek, formák harmóniájának megteremtésére. 

Tehetségéhez és alkotókészségéhez mérten vegyen részt valamilyen alkotókör munkájában, 

egyéni vagy közös produkcióban. 

Vegyen részt a kollégium diákhagyományainak ápolásában, fejlesztésében. 

Alakuljon ki igénye az érdeklődésének megfelelő ismeretek önálló bővítésére. 

Tegyen kísérletet a világban történt események megértésére. Ismerje a könyvtár 

működésének a céljait. Ismerje a könyvtárban követendő viselkedési normákat. Tudja 

kezelni az egyszerű katalógusrendszert, ismerje és használja a könyvtár nyújtotta 

lehetőségeket. 

Időkeret: 3 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Európaiság  

Az európai kulturális hagyományok. 

Mit jelent európainak lenni? 

Az Európai Unió kialakulása 

Az Európai Unió tagállamai 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 

 

Mindennapok művészete 

Mi a szép? Miért tetszik? Mi a divatos? Mi az ízléses? 

Mi a művészi? 

Ismerkedés környezetünk használati tárgyaival, 

műalkotásaival. 

Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita. 

Szabadidő tervezés műsorfüzet segítségével. 

Zenehallgatás. Tárlat-, kiállítás-, múzeumlátogatás. 

Színház-, bábszínház-, cirkusz-, koncertlátogatás. 

 

Az alkotás öröme 

A kollégium külső és belső terei. 

Tervezés, modellezés. 

Ritmizálás, éneklés, zenélés. 

Részvétel közös produkciókban. 

Irodalmi alkotás. 

Saját médiatermékek (pl. újság, faliújság, plakát, rádió- és 

fotóriport, videofilm, internetes honlap) előállítása. 

Egyszerű dramatikus eszközök készítése, használata, 

drámamódok alkalmazása, közös dramatikus produkciók. 

Képzőművészeti alkotás. 

Kiállítás, előadás, tárlat létrehozása. 

A kollégiumi hagyományok. 

A követésre méltó diákhagyományokhoz kapcsolódó 

rítusok, szertartások, ünnepek lebonyolítása. 

 

A műveltség értéke 
A magyar és az egyetemes kultúrtörténet értékeinek 

megismerése. 
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Alkotóköri, önképzőköri munka. 

Ismeretterjesztő előadások, bemutatók szervezése, 

azokon való részvétel. 

Találkozás a kultúra hazai, illetve a településen élő jeles 

képviselőivel. Műveltségi játékok, vetélkedők. 

Tematikus vetélkedők, pályázatok. 

Diáklevelezés 

 

A gondolatok közlése 

Napi szintű tájékozódás és beszélgetés a világban 

történtekről. 

Hírközlő média figyelése. 

Megbeszélés, véleménycsere. 

A könyvtárkultúra ismerete. 

A szoros abc megismerése. 

Egyszerű katalógusok használata. 

Ismerkedés a közkönyvtár által nyújtott lehetőségekkel. 

 

 

Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása,  

felhasználása. Informatikai ismeretek gyakorlati  

alkalmazása 

 

 

 

3.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

Szerezzen ismereteket az Európai Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról, 

intézményrendszeréről, az uniós politikáról. Ismerje hazánknak az Európai Unióban 

betöltött szerepét, politikai, gazdasági szerepvállalását, lehetőségeit, az egységes európai 

felsőoktatási térség jelentőségét, a nemzetközi diákcserék szervezeteit (Erasmus, 

Socrates) 

Ismerkedjen meg érdeklődésének megfelelően minél több műalkotással, váljék nyitottá a 

különböző kifejezésmódok iránt, ossza meg élményeit kortársaival. 

Szerezzen művészi élményeket, és tapasztalja meg az esztétikus alkotásokban és 

produkciókban rejlő örömöket. Készüljön fel a katartikus élmény érzelmi és szellemi 

fogadására. Értse a művészetek sajátos kommunikációs nyelvét. Alakítsa ki saját ízlését, 

önálló véleményét az egyes alkotásokról. 

Vegyen részt érdeklődésének megfelelő művészeti tevékenységben. Legyen nyitott a 

kulturális és művészeti élmények befogadására. 

Ismerkedjék népi kultúránkkal, a népművészettel, a hazánkban élő kisebbségek és 

migráns csoportok néphagyományaival. 

Lehetőségei szerint keressen kapcsolatot kortársalkotókkal, alkotó kortársakkal. 

Informatikai és számítástechnikai ismeretek gyakorlása és felhasználói alkalmazása a 

kollégiumban. Ismerje a felhasználás szabályait, a szerzői jog fogalmát. 

Fejlessze idegennyelv-tudását, lehetőség szerint olvasson idegen nyelven írott 

információs anyagokat. 

Ismerje meg azokat a (pl. munkavállalási) lehetőségeket az unión belül, amelyek fontosak 

lehetnek további életpályájára nézve. 
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Időkeret: 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

 

3 óra 3 óra 2 óra 4 óra 5 óra 

 

 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Európaiság 

Az Európai Unió működése, alkotmánya, a működés 

főbb szabályai, 

Magyarországnak az Európai Unióban betöltött szerepe, 

lehetőségei, a csatlakozás hatásai és a tagsággal 

összefüggő lehetséges kihívások, 

A csatlakozás hatásai az egyén szempontjából, 

lehetőségek és kihívások az életpálya alakításában. 

 

Külföldi kapcsolatfelvétel  

 

Idegennyelv-tanulás 

 

Mindennapok művészete 

A művészet és a valóság. 

A művészi ábrázolásmód formája. 

Az egyéni ízlés, a közízlés és a művészi ízlés. Az 

esztétikum. 

Előítélet, tetszés. Divatok, hóbortok. 

Ismerkedés a művészet sajátos kommunikációs 

formáival és csatornáival. 

Beszélgetés, vélemények megfogalmazása, vita. 

Műelemzés, kritika megbeszélése. 

A katartikus élmény jellemformáló ereje. A példa és 

minta. 

Kulturális események, rendezvények, produkciók során 

élmények megszerzése, megosztása társaikkal. 

Közízlés, csoportkultúrák, szubkultúrák, különös 

tekintettel az ifjúsági szubkultúrákra, egyéni ízlés. 

 

Az alkotás öröme 

Harmónia és diszharmónia megkeresése és létrehozása a 

művészeti alkotásokban és a valós világban. 

Tudatos térformálás, lakberendezés. 

Művészi alkotások létrehozása. 

Alkotó hangulat biztosítása, alkotásra ösztönző helyek 

kialakítása. 

Tehetségnek megfelelő egyéni alkotások létrehozása és 

bemutatása. 

 

Egyetemes műveltség 

A magyar és az egyetemes kultúra kimagasló 

személyiségei. 

Európai kulturális hagyományok Ismeretterjesztő 

előadások, bemutatók szervezése, azokon való részvétel. 
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Találkozás a kultúra jeles képviselőivel. 

Korszerű kommunikációs eszközök használatával 

ismerkedés a világ kulturális életének eseményeivel, 

azokkal interaktív kapcsolatok kialakítása. 

4. Környezettudatosság 

A kollégiumokban folyó környezeti nevelés célja, hogy felkészítsen a fenntartható fejlődés 

fontosságának a felismerésére, a környezettel kapcsolatos harmonikus életvezetésre. 

Mutassa be a kollégium a természet és az emberi környezet értékeit, esztétikumát, az ember 

és környezete harmonikus kapcsolatának lehetőségeit, és törekedjen arra, hogy mindezt 

örömforrásként élhessék át. Képessé kell tenni a kollégistákat a környezetet terhelő 

tevékenységek felismerésére, ezek csökkentésére, a környezeti problémák és konfliktusok 

kezelésére, lehetőség szerinti megoldására. Ehhez ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és 

alkalmazható ismeretekre van szükség. Ösztönözni kell a kollégistákat a környezet 

védelmére, arra, hogy tartózkodjanak környezetük káros terhelésétől, utasítsák el mindazt, 

ami környezetünk állapotát rontja. Egyértelművé kell tenni, hogy környezetünk használata 

életvezetésünk meghatározó része, a környezetünkkel való kapcsolatunk jelentősen 

befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, minőségét. Törekedni kell a kollégista pozitív 

jövőképének kialakítására. 

A kollégium elősegíti a tanulók környezettudatos (környezetért felelős) szemléletének, 

magatartásának kialakulását, melyet a környezettel való harmonikus együttélés 

megteremtésére való törekvés jellemez, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, és 

a fenntartható fejlődést. 

4.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Váljon a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt. Legyen képes a környezet 

sajátosságainak megismerésére, vegye észre a környezetben lejátszódó kedvező és 

kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. 

Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, fenntartható, 

harmonikus működését. Jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek megőrzésére. 

Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények környezetkímélő életmódhoz 

szükséges szokások. Legyen mozgósítható a környezet védelmét célzó közös cselekvésre. 

Vegyen részt helyzetének megfelelő környezetvédelmi akcióban, s erről tudjon számot adni. 

Időkeret: 2 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Környezetünk állapota 

A kollégium külső és belső környezete. 

Az élő környezet alakítása, védelme, növény-, 

kertgondozás, faültetés, kedvtelésből tartott állatok 

gondozása, részvétel a vadon élő állatok (pl. madarak, 

denevérek) védelmében. 

A kollégium működése és környezetvédelem. 

Környezetet feleslegesen terhelő tevékenységek (pl. 

termékek, anyagok pazarló felhasználása, 

energiafogyasztás). 

A hulladék kezelése. 

Vásárlási, fogyasztási szokásaink. 

Igények és szükségletek. 

Környezetbarát termékek. 
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Közös felelősségünk 

Részvétel környezetvédő tevékenységekben (pl. 

parkosítás, környezettakarítás, természeti és kulturális 

örökség védelme, gondozása szakember vezetésével). 

Közvetlen környezetünk állapota. 

Veszélytérkép-készítés. 

Hol vannak a településen problematikus, veszélyeztetett, 

szennyezett helyek, hol vannak értékes, védelemre, 

megőrzésre érdemes helyek, épületek. 

Kapcsolatok építése helyi környezetvédő, településvédő 

civil szervezetekkel. 

4.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

Váljék a kollégista érzékennyé környezete állapota iránt, legyen képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet 

szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is 

figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. Ne hagyja figyelmen kívül 

személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat. Részesítse előnyben a 

természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára. Legyen felkészülve arra, 

hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése, utasítsa el a 

szándékos környezetrombolást. Készüljön fel a környezeti problémákkal összefüggő 

konfliktusok kezelésére, amelyek során váljon maga is kezdeményezővé. Tekintse 

kötelességének a környezet védelmét. 

 

 

Időkeret: 

 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

 

2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 3 óra 

 

 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

 

Környezetünk változása. 

Hogyan változott a település? Milyen előnyök és hátrányok 

származtak a környezeti változásokból? 

Hogyan változik környezetünk élővilága? 

Hogyan változott életünk minősége? Javulás és romlás 

mérlege. 

A Föld, mint globális rendszer. 

Hogyan keletkeznek globális környezeti problémák. Ki a 

felelős? Mit tehet az egyén? 

Hazai természeti értékeink és a tárgyi környezet értékeinek 

megóvása. 
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Ismerkedés nemzeti parkjaink, a magyar világörökség és a 

település értékeivel. 

 

Közös felelősségünk 

Azé a felelősség, aki dönt? 

Tudatosítani kell, hogy mindenkinek a maga 

közösségében kell megtennie az első lépéseket, vállalnia 

döntése következményeit. 

A tanuló felelősségvállalása a kollégium környezetének 

állapotáért. 

Környezettudatos vásárlás, fogyasztás gyakorlása. 

A termékek életútjának követése. 

Lehetőség és cselekvés. 

Mit tehetnék, és mit teszek? 

Mi befolyásolja döntésemet? 

Hogyan tervezem saját jövőmet? 

Kapcsolat építése a kollégium döntéshozóival, 

környezetvédő szervezetekkel, mozgalmakkal. 

5. Testi és lelki egészség 

A foglalkozások célja, hogy felkészítse a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli 

szokások tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére. 

Alakuljon ki az egyéni és a kollégiumi közösségi életritmushoz igazodó napirend, legyenek 

képesek tevékenységeiket egészséges, nyugodt körülmények között folytatni. A kollégium 

különböző tereinek rendezésével, csinosításával, díszítésével készüljön fel a lakókörnyezete 

esztétikus és kellemes kialakítására. 

A nevelés során segíteni kell a kollégistát problémái megoldásában, konfliktusai 

kezelésében, válsághelyzetben támaszt szükséges nyújtani számára. Módot kell adni arra, 

hogy elsajátíthassa a mindennapi élet során adódó ügyei intézésének, érdekei 

érvényesítésének jogszerű és alkalmas módjait. 

A diákokat segíteni kell abban, hogyan kerülhetik el a környezet egészséget, biztonságot 

veszélyeztető helyeit, helyzeteit. Megfelelő ismereteket kell közvetíteni ahhoz, hogy 

elutasíthassák a szenvedélybetegséghez, a káros függőséghez vezető szokásokat. 

A kollégium a biztonságos és befogadó környezet kialakításával hozzájárul a tanulók 

kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődéséhez. 

A tanulók a kollégiumi életben képessé válnak a harmonikus és konstruktív életvitel 

szokásrendszerének kialakítására, elsajátítják az ehhez szükséges ismereteket, készségeket, 

ismereteket, készségeket. Kialakul a sportoláshoz, mozgáshoz való pozitív viszonyuk. 

5.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje és sajátítsa el az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, a 

kollégiumban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismerje és kövesse az illemszabályokat, s 

lépjen fel egyre bátrabban, élve a demokratikus eljárásokkal kortársai közt, e normák 

érvényesítéséért. Ismerje fel és legyen képes csökkenteni, elkerülni a környezetében a 

veszélyeztető tényezőket. 

Rendelkezzen megfelelő empátiával embertársai iránt. Ismerje a döntés és felelősség 

fogalmát, ezek jelentőségét, és ennek tükrében alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. 

Tartsa tiszteletben és fogadja el a nemzeti vagy etnikai, kisebbségi azonosságtudat létét és a 

másságot. 

Életkorának megfelelő szinten ismerje a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját. 

Rendelkezzen az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Alakítsa ki a 
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személyiségének megfelelő humánus magatartást az önkritika és a környezeti visszajelzések 

egységében. Találja meg az egyéniségének megfelelő helyet a csoportban. Legyen képes 

elemezni, feltárni a jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. 

Ismerje a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítsa 

tevékenységét. Ismerkedjék meg az alapvető emberi és szabadságjogokkal, 

kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Ismerje fel a súlyos 

problémahelyzeteket, és ezek megoldásához tudjon megfelelő segítséget kérni. 

Ismerje a különböző tisztségek, megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget. Legyen 

tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. 

Legyen jártassága az egyszerű háztartási eszközök célszerű használatában. Tudjon 

gazdálkodni élethelyzeteinek megfelelően. 

Időkeret: 4 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Társas kapcsolataink 

Beszélgetés, kapcsolatépítés, közösségépítés. 

Az érthető közlés megtanulása. 

Figyelem másokra. 

A problémák megoldásának módszerei, a döntéshozatal. 

Konfliktuskezelés. 

Mások elfogadása, a másság elfogadása. 

Tematikus beszélgetések, közösségépítő drámajáték. 

Segítség kérése, segítség nyújtása. 

 

Élet a kollégiumban 

Helyem a kollégiumban. 

Ismerkedés a kollégium szociokulturális környezetével. 

Közösségi szerepek vállalása. 

Önálló feladatok elvégzése. Önértékelés, értékelés. 

Kiben bízhat, kihez fordulhat problémáival, kitől kérhet 

tanácsot, segítséget. Veszélyes helyzetek felismerése, 

megoldása. 

Jogok, kötelességek, kötelezettségek, felelősségek. 

A diákönkormányzat munkája. 

Többségi és a kisebbségi léthelyzetek a mindennapi 

életben. 

A kisebbségek életének megismerése. 

Bemutató a kisebbségek által képviselt sajátos 

értékekből. 

Kapcsolatok a fogyatékkal élő embertársakkal. 

 

Testi, lelki egészségünk 

Balesetek, veszélyhelyzetek elkerülése. 

A biztonságot veszélyeztető helyek és helyzetek 

megbeszélése. 

Személyi higiénia. 

A helyes testápolás elsajátítása. 

Egészséges napirend összeállítása. 

Testi és lelki változások a serdülőkorban. 

A növekedésből adódó változások, a tartáshibák 

korrigálása, mozgásszervi deformitások megelőzése. 
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A serdülő lányok és fiúk testi, lelki, érzelmi különbségei 

és hasonlóságai. 

Beszélgetés a kamaszkorban átalakuló kapcsolatokról. 

Szeretetről és szerelemről. Az egészséget károsító 

szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer 

fogyasztás, egészségtelen táplálkozási szokások, 

játékfüggés stb.) kialakulása, veszélyei, felkészítés az 

elutasításukra. A virtuális világ hatása a viselkedésre, 

életmódunkra. 

5.2. Fejlesztési követelmények 

9-14. évfolyam 

Legyen alapvető ismerete az emberi szervezet működéséről, a testi és lelki fejlődés és 

változás természetéről. Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a betegségeket. 

Tudjon a balesetek megelőzésének módjairól, az egészségkárosító szokások és szenvedélyek 

kialakulásának megelőzéséről. 

Legyen tisztában a kollégista azzal, hogy az ember magatartását szocializációja, társas 

környezete hogyan befolyásolja. Rendelkezzen megfelelő önismerettel, fejlődjön erkölcsi 

tudata, ítélőképessége, szociális képessége. Rendelkezzen a harmonikus társas kapcsolatok 

kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával. Jellemezze ez a tőle 

különböző, pl. sérült embertársaikkal való kapcsolatát is. Készüljön tudatosan az örömteli 

párkapcsolatra, a családi életre. 

Legyen jártas a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, alakítsa ki egyéni, 

eredményes munkamódszereit. Ismerje meg a háztartásban, közvetlen környezetében 

alkalmazott, felhasznált anyagokat, különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra. 

Legyen képes önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni. Ismerje meg a 

takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Legyen képes munka- és szabadidejét 

tudatosan szervezni, ezeket a leghatékonyabban kihasználni. Legyen képes szükségletei 

tudatos rendszerezésére, rangsorolására. 

Váljon igényévé környezetének tisztántartására, szépítésére - a személyes higiéné. Legyen 

tájékozott az elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Időkeret: 4 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

 

Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. 

Élethelyzetek megbeszélése, dramatizálása. 

Irodalmi alkotásokban, filmekben ábrázolt konfliktusok 

elemzése. 

Konfliktusok, válsághelyzetek megoldásának keresése. 

Érdekütköztetés módjai. Emberi játszmák elemzése. 

Nemi szerepek, barátság, partnerkapcsolatok. 

Beszélgetés a témáról a művészetek tükrében. 

Szerepjátékok, szituációs játékok. 

A szülői felelősség, kapcsolatok a családtagok között, a 

családi élet szervezése (szerepek, feladatmegosztás). 

 

Élet a kollégiumban 

Harmonikus kapcsolatainkat építő közösségi 

szokásaink. 

Környezetünk és közérzetünk. Felelősségünk magunk, 
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társaink és környezetünk egészségéért, testi, lelki és 

közösségi „jólétéért”. 

Szabadidő tervezés, szervezés. 

 

Testi, lelki egészségünk 

A betegségek megelőzése, betegápolás. 

Környezetünk, a háztartás egészséget fenyegető 

veszélyforrásai. 

Mi a teendő veszélyhelyzetben, katasztrófa esetén. 

Elsősegélynyújtás, önmentés. 

A szűrővizsgálatok. 

Az önvizsgálat. 

Rekreáció, séták, kirándulás. Kondicionáló tornák, tánc. 

Relaxációs technikák megismerése és tanulása.  

Szexuális felvilágosítás 

Függőséghez vezető lépések, szokások megelőzése. 

 

 

6. Felkészülés a felnőtt szerepre. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

A kollégiumban a közösség életében való részvétel a kortárs közegben meghatározó élmény. 

A kollégista saját értékeiről - a család mellett - a kollégiumi egyéni vagy csoportos 

foglalkozásokon kap visszajelzést, ebben a közegben szerez szociokulturális tapasztalatokat, 

alakul személyisége. 

Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek megfelelő beállítottság és motiváltság 

szükséges. A témakör feldolgozása elősegíti, hogy az egyén megtalálja helyét, szerepét, 

feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi közösségben. A foglalkozások segítik a 

kollégista beilleszkedését környezetébe, felkészítik a felnőtt lét szerepeire. Olyan szociális 

motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely alapvetően segíti a 

társadalomba történő beilleszkedést. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének 

fontos részét képezik a gazdasággal, a tudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség 

erősítésével kapcsolatos területek is, ezért szükséges a gazdálkodáshoz, a munkaerőpiachoz, 

a vállalkozáshoz fűződő ismeretek átadása. 

A foglalkozások során a kollégista megismeri és gyakorolja a kollégium, az iskolai és a helyi 

társadalom közössége nyújtotta jogokat és kötelességeket, megtapasztalja a felelősség és a 

döntés súlyát, következményeit. Elsajátítja a társadalmi érintkezés alapvető szabályait. 

Felkészül az önálló életvitelre, az önellátásra, a családi életre, valamint - nemektől 

függetlenül - a családi munkamegosztásra, ezzel együtt a háztartási gazdálkodásra, a családi 

pénzgazdálkodásra. A párválasztással, barátsággal, szerelemmel, családteremtéssel, a 

gyermekgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos ismeretek is fontos szerepet kapnak. 

A témakörök feldolgozása során legyen képes eltérő szempontok mérlegelésére, erősödjön 

szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége, különösen az érvelés, vitatkozás tekintetében. 

A kollégiumban célként fogalmazható meg a társadalom szerkezetének és működésének 

megértése. A kollégiumi lét a társadalmi tevékenységek megismerésének, a felnőttkori 

polgári létnek, a rugalmasságnak, a toleranciának, az együttműködésnek, továbbá az 

agresszió elutasítása gyakorlásának kiváló terepet biztosít. 

6.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje, fogadja el és kövesse a kollégista az alapvető illemszabályokat és a 

kapcsolatteremtés elfogadott formáit, vegyen részt környezetében ilyen szabályok 

értelmezésében, alakításában. 
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Legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet 

különféle színterein. 

Ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat is, és ennek tudatában 

alakítsa tevékenységét. 

Vállaljon feladatokat a közösségben. 

Legyen tisztában a vállalt feladatok céljával, tartalmával, felelősségével, legyen képes 

hiteles önértékelésre, mások igényes értékelésére. 

Törekedjen a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés technikáit. 

Tartsa tiszteletben, hogy környezetében eltérő nemzeti és etnikai kisebbségi 

azonosságtudattal és kulturális szokásokkal is élhetnek mások. 

Ismerkedjen az alapvető emberi és szabadságjogokkal, kötelezettségekkel, és az őket 

megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. 

Időkeret: 3 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Én és a család 

A család története - családi történetek. 

Családfa készítése, családi történetek gyűjtése. 

A család típusa, szerkezete, működése. 

Szerepek és szabályok a családban. 

Saját tapasztalatok feldolgozása; beszélgetések, 

szituációs játékok vita segítségével. 

 

A kollégium és az iskola 

Jogok és kötelességek. 

A kollégiumi és az iskolai közösség írott és íratlan 

törvényei, szabályai. A szabályzatok, szabályok 

megismerése és megvitatása problémahelyzetek 

segítségével. 

Alapvető illemszabályok. 

Szociális készségek (empátia, kooperáció, 

kommunikáció). 

Gyakorlás szituációs játékok és csoportépítő tréning 

segítségével. 

 

 

A másik ember megismerése. 

Többségi és kisebbségi léthelyzetek a mindennapi életben. 

Alá- és fölérendeltségi kapcsolatok. 

Irodalmi példák és saját élmények feldolgozása különböző 

kifejezési formák segítségével. 

 

A háztartás 

Szerepek, feladatok a családban. 

Házimunkák célszerű tervezése. 

Időterv készítése. 

Háztartási eszközök használatának elsajátítása. 

Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg 

ételek elkészítése) elsajátítása. 

A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, 

élelmiszer, egyéb szükségletek). 

Vásárlás. 
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A szükséglet és a kínálat megbeszélése. 

Költségvetés készítése. 

A reklámok üzenete. 

6.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

Életkorának megfelelő szinten rendelkezzék ismeretekkel a társadalmi normákról. 

Sajátítsa el az elfogadott viselkedésformákat a családban, az iskolában, a kollégiumban, 

abban a közösségében, melynek tagja. 

Legyen kulturált a társadalmi érintkezésben és külső megjelenésében. 

Ismerje és alkalmazza a társadalmi érintkezés különböző formáit, írásbeli és szóbeli 

műfajait, beleértve az IKT-eszközök használatának szabályait is. 

Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében. 

Ismerje és tisztelje közössége tagjait, törekedjen jó együttműködésre az együttélésben. 

Tekintse értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

Ismerje alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. 

Legyen képes megfelelő formában érvelni, vitatkozni, tudjon kulturáltan fellépni maga és 

társai érdekeinek védelmében, képviseletében, gyakorolja a kollektív döntések 

felelősségéből adódó kötelezettségeket. 

Időkeret: 

 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

3 óra 3 óra 3 óra 3 óra 2 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Én és a család 

Személyiségjegyek és azonosságtudat. 

Probléma-feldolgozás, megbeszélés. 

A család szerepe a múltban, a jelenben. 

A barátság szerepe az emberi életben. 

Irodalmi, művészeti, filmes, tévés példák és saját 

tapasztalatok feldolgozása írásban. 

Nemiség, szerelem, házasság. Társismeret. Barátság. 

A férfi-nő kapcsolat és a szerelem változatai a különböző 

kultúrákban - feldolgozás irodalmi alkotások, filmek 

segítségével. 

A férfi-nő kapcsolat ma - beszélgetés, vita. 

 

A kollégium és az iskola 

A külső megjelenés és társadalmi érintkezés illemtana. 

A társadalmi érintkezések különböző formáinak 

(műfajainak) ismerete és alkalmazása. 

Az egyén helye az iskolai, kollégiumi közösségben. 

Az iskola és kollégium működési rendjének és 

elvárásainak megismerése. 

Egyéni szituációk és konfliktushelyzetek elemzése. 

Konfliktuskezelési technikák (viták és 

helyzetgyakorlatok). 

A diákönkormányzat szerepe, jogai és lehetőségei. 

Jogok és lehetőségek megismerése és megtapasztalása 

saját közösségében. 
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A társadalom 

Magánérdek, csoportérdek és közérdek. A társadalmi 

normák, a csoportnormák; beilleszkedés és autonómia. 

Az egyén jogai. A szabadságjogok ismerete és történelmi 

előzményei. 

A modern nemzetállamok. Az alkotmány, a 

hatalommegosztás, a politikai pártok és ideológiák, az 

önkormányzatok. 

Információk gyűjtése - könyvtárban, illetve sajtóból és 

médiából - feldolgozása és elemzése. 

A demokratikus állam működésének főbb elemei így a 

választási rendszer, helyi önkormányzatok, a 

törvényhozás és a kormány, az igazságszolgáltatás, a 

fegyveres testületek, szervezetek. 

A történelmi és társadalomismereti tanulmányai során 

tanultak rendszerezése. 

Az állam működésének megértése a mindennapi 

tapasztalatok (sajtó- és médiaanyagok) segítségével. 

A gazdaság, a munka világa és a munkaerőpiac 

működése. A vitakészség (az érvelés, a másik érveinek 

megértése, a nyitottság, a kulturált kifejezésmód) 

gyakorlása különböző szituációkban. 

Az agresszió háttere, formái, elutasítása. 

 

A háztartás 

Szerepek, feladatok a családban. 

Házimunkák célszerű tervezése. 

Időterv készítése. 

Háztartási eszközök használatának elsajátítása. 

Egyszerű konyhatechnikák (pl. teafőzés, melegítés, hideg 

ételek elkészítése) elsajátítása. 

A kiadások tervezése (közüzemi, lakhatási költségek, 

élelmiszer, egyéb szükségletek). 

Vásárlás. 

A szükséglet és a kínálat megbeszélése. 

Költségvetés készítése. 

A reklámok üzenete. 

7. Hon- és népismeret 

A kollégiumi nevelésben meghatározó elem, hogy a többségi társadalomhoz tartozó tanuló 

a határainkon belül élő nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulóval él, élhet együtt. 

A foglalkozások és tevékenységek célja ebben a témakörben az, hogy a kollégistában 

maradjon meg, sőt erősödjön a kötődés a küldő környezettel, és alakuljon ki a kötődés a 

befogadó környezethez. A kollégista tartsa meg azokat az értékeket, amelyekkel a szülői 

ház, a felnevelő környezet „elküldte” a kollégiumba, s az új környezet értékei is épüljenek 

be a személyiségébe. 

Az ebből adódó célok és feladatok: 

a. a szülőföld, az elbocsátó, a befogadó környezet (település, kisebb tájegység); ismerete 

szeretete, a lokálpatriotizmus és a hazaszeretet összefüggése, alapjainak erősítése, 

b. régiónk, országunk, nemzetünk, ismerete, szeretete; 

c. az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata; 

d. a határainkon kívül, kisebbségben, diaszpórában élő magyarok hagyományainak, 

helyzetének ismerete, a velük való közösségvállalás; 
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e. nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk ismerete, tisztelete, ápolása; 

f. nemzeti szimbólumaink (zászló, címer, Himnusz, Szózat), nemzeti ünnepeink; 

g. a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek, migráns csoportok jogainak ismerete, 

kultúrájuk, hagyományaik, nemzeti érzéseik, jelképeik tiszteletben tartása; 

A tanulókban tudatosul, hogy mindenkinek először saját népének hagyományait, nemzeti 

értékeit kell megismernie, elsajátítania ahhoz, hogy más népek kultúráját, az egyetemes 

értékeket és a kultúrák közötti kölcsönhatásokat megérthesse. 

A hazai nemzetiségi, etnikai kisebbségi, migráns csoportok kollégiumai, illetve azon 

kollégiumok, amelyekben nemzetiségi és etnikai-kisebbségi tanulókkal foglalkoznak, a fenti 

célok mellett speciális célkitűzések is megfogalmazódnak: 

a. nemzetiségi identitástudat, az etnikai tudat megőrzése, fejlesztése, nemzetiségek 

hagyományainak, kulturális örökségének tisztelete, ápolása, 

b. az anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata, 

c. az anyanemzet, illetve az egész etnikum főbb eredményeinek és gondjainak megismerése, 

d. az adott nemzetiség szimbólumainak, hagyományainak ismerete. 

7.1. Fejlesztési követelmények 1-8. évfolyam 

Ismerje lakóhelye és Magyarország népi hagyományait. 

Legyen nyitott más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek és kisebbségek élnek. 

Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság szimbólumait. 

és nemzetiségük hagyományait. 

Időkeret: 4 óra 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Helyismeret, helytörténet 

A kollégium közvetlen környezete. 

Tájékozódási gyakorlatok, egyszerű 

térképvázlatok készítése. 

A település vagy a környező tájegység 

kulturális, gazdasági történelmi stb. 

nevezetességei. 

Helytörténeti gyűjtőmunka. 

A legfontosabb nevezetességek bemutatása 

élőszóban, rajzban, fotón stb. 

 

Múltismeret, hagyományok 

Nemzetünk történelmének legfontosabb 

helyszínei. Nemzetiségi kollégiumokban a 

nemzetiség, illetve az anyanemzet történetének 

legfontosabb helyszínei. 

Néhány helyszín (az esztergomi királyi palota, 

a budai, az egri vár, a mohácsi csatatér, a kassai 

dóm, a debreceni kollégium stb.) megismerése 

és bemutatása szóbeli, képes, írásos anyag 

segítségével vagy kirándulás keretében a 

helyszínen. 

A múzeumlátogatás kultúrája, a múzeumi 

anyag feldolgozásának különböző módjai. 

Adatok, történetek, érdekességek gyűjtése, 

bemutatása nemzeti múltunkból (a tanulók 
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érdeklődésének megfelelően) különböző 

módokon (élőszóban, írásban, rajzban, táblán). 

A magyarság és/vagy a magyarországi 

nemzetiségek egyes hagyományainak 

megismerése múzeumi anyagok (pl. skanzen, 

tájház, néprajzi, helytörténeti gyűjtemény stb.) 

és feldolgozások segítségével. 

Választott népi hagyomány megelevenítése 

(népdalok, gyerekjátékok, szokások, 

kéziműves-technikák stb.). 

 

Szimbólumok 

Nemzeti ünnepeink, nemzetiségeink ünnepei. 

Aktív részvétel ünnepeinken. 

Címerünk, zászlónk eredete. 

A Himnusz, a Szózat ismerete. 

 

Jelenismeret 

Magyarország nemzetiségei. Nemzetiségeink 

nyelvhasználata, nyelvi kölcsönhatások 

(szógyűjtés) 

Magyar nemzetiségek a határon túl. 

Anyaggyűjtés a magyarországi és a határon túli 

magyar nemzetiségekről. 

Tájékozódás a térképen. 

A diákönkormányzat munkájának 

megismerése. 

 

Nemzetiségi kollégiumok kapcsolata 

anyanyelvi területekkel 

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok a 

hagyományismeretben, hagyományőrzésben. 

Tanulmányi kirándulás. 

7.2. Fejlesztési követelmények 9-14. évfolyam 

A témakör fontos szerepet tölt be a kollégista közösségi identitásainak fejlődésében. A 

témák feldolgozása segítse elő az iskolában tanultak (magyar irodalom, történelem, hon- és 

népismeret, nyelv, tánc és dráma, mozgókép- médiaismeret, továbbá a földünk és 

környezetünk ismeretköreinek) szintetizálását, az ott tanult ismeretek más szempontú 

felhasználását. Nemzetiségi kollégiumokban elősegíti a nemzetiségi népismeret integrálását. 

A feldolgozás során a tanuló váljon nyitottá a társadalmi jelenségek iránt, és tegyen szert az 

együttműködés képességére, illetve az önálló munkára. Annak érdekében, hogy erősödjön 

benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, ismerje meg azok legfontosabb 

értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. 

A témák feldolgozása során fejlődjön információgyűjtő és feldolgozó képessége. Legyen 

képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni. 

Gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tudjon különböző 

társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani. Tudjon a felsorolt témák 

kapcsán tájékozódni a könyvtárban, interneten. Legyen képes gondolatait, megállapításait 

kifejezni, nyelvileg vagy képi kifejezéssel, s egyre szabatosabban indokolni. 

A középfokú iskola végére alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit a 

különböző társadalmi jelenségek, folyamatok értelmezésében. 
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Időkeret: 

 

9. 10. 11. 12. 13-14. 

 

3 óra 4 óra 4 óra 3 óra 3 óra 

 

 

 

Témakörök Tartalmak, tevékenységek 

 

Helyismeret, helytörténet 

A település vagy a környező tájegység története, 

megismerése könyvtári dokumentumok segítségével, 

élő adatközlők felkeresésével. 

A település történetének főbb korszakai, ezek időbeli 

elhelyezkedése. 

A település legfontosabb igazgatási, egészségügyi, 

szolgáltató, kulturális, sport intézményeinek 

megismerése. 

Kulturális programok tervezése. 

 

Múltismeret, hagyományok 

Magyarország és Európa a múltban - a téma egy 

aspektusának feldolgozása az irodalom, a történelem 

vagy a művészetek segítségével egyéni vagy 

csoportmunkában (pl. magyarok egyetemjárása 

külföldön; a Nyugat első nemzedéke, Európai és magyar 

impresszionisták emigráns nemzedékek, 

vendégmunkások stb.) 

A magyar kultúra, sport és tudomány kiemelkedő 

eredményei. A nemzetiségi kollégiumokban a 

nemzetiségi, a nemzeti kisebbségi kultúra és tudomány 

kiemelkedő eredményei, nemzetiségi identitásukat 

vállaló élsportolók. 

A tanulók érdeklődésének megfelelő téma feldolgozása 

tudománytörténeti nézőpontból, könyvtári 

dokumentumok (nyomtatott, elektronikus) segítségével 

tetszőleges formában. 

A határainkon kívül élő magyarság jellemzői, helyzete a 

XX. században. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek a mai magyar 

társadalomban. Az anyaország, illetve az anyaországon 

kívül élő nemzeti kisebbségek jellemzői. 

A témák megvitatása szociográfiai művek vagy filmek 

segítségével; kiállítás szervezése, rendezése az elkészült 

anyagokból. 

 

Jelenismeret 

A kollégium szervezeti felépítésének ismerete, részvétel 

a kollégiumi programokban és a diákönkormányzat 

tervező, irányító, értékelő, érdekvédő munkájában. 

A gyermeki jogok, a diákjogok; az alapvető emberi 

jogok. Háttéranyag gyűjtése. Jellegzetes példák 
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feldolgozása. Vitahelyzetek, konfliktushelyzetek. 

A határon túli magyarság helyzete, törekvései, 

lehetőségei ma. 

Nemzeti és etnikai kisebbségeink, migráns csoportok 

jellemzői, helyzete. (Asszimiláció, integráció, 

szegregáció.) 

Médiaanyagok elemzése, esetleg személyes 

tapasztalatok gyűjtése. 

Az Európai Unió főbb jellemzői. 

Önálló tájékozódás a könyvtár és a média segítségével, 

véleményformálás a problémákkal kapcsolatban. 

 

Nemzetiségi kollégiumok 

kapcsolata az anyanyelvi területtel 

Kapcsolatfelvétel, cserekapcsolatok, testvériskolai 

kapcsolatok a hagyományőrzésben, nyelvtanulásban. 

Tanulmányi kirándulás az anyaországban, vagy más, a 

kisebbség kultúráját ápoló országban. 

Az anyaországi, nyelvterületi felsőoktatási lehetőségek 

megismerése. 
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XXI. Befejező gondolatok 
 
„ A közoktatásban való részvétel olyan széles terület, amelyben egyházunk hite és küldetése 

találkozik a társadalom igényeivel, az oktatás, a nevelés, a kultúra világával”  

Dr Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek fogalmazta meg e képen küldetésünk 

lényegét. 

 

Reméljük, hogy a programunkban megfogalmazódott célok és feladatok megvalósítása által 

gyermekeinkben sikerül elültetni azt a kis magocskát, amely később termőre fordulva a 

társadalom hasznos tagjai sorába emeli őket 

Rajtuk keresztül szeretnénk hathatósan segíteni szüleik, családjuk hitben való növekedését, 

egyházunkhoz való szorosabb kapcsolatuknak kialakítását, elmélyítését. 

Munkánkat továbbra is a II. Vatikáni Zsinat iránymutatása szerint igyekszünk végezni. 

 

 

XXII. Érvényességi nyilatkozat 
 

A nevelési program a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

Az alkalmazott helyi program időszakos felülvizsgálata során a kollektívának alkalma van a 

program módosítására. 

Az intézménybe érkező új pedagógus tekintse magáénak a programot. 

Amennyiben az intézményben dolgozó pedagógusok összetétele több mint 50%-ban 

megváltozik, ajánlatos a programot újra megvitatni, elfogadtatni. 

 

 

XXIII. Pedagógiai programunk nyilvánossága 
 

1. A pedagógiai program 1 példánya az intézmény tagintézmény-vezetőinél és 

intézményegység-vezetőjénél kerül elhelyezésre, melyet bárki megtekinthet (a program 

áttekintése előzetes bejelentkezés alapján munkaidőben bármikor rendelkezésre 

bocsátandó az érdeklődők számára). 

2. A tanáriban elhelyezett számítógépen a teljes program hozzáférhető, bármelyi részt 

letölthető. 

3. A szülők tájékoztatása minden tanév első szülői értekezletén történik az osztályfőnökök 

révén. Esetleges módosítás esetén a változást követő első szülői értekezleten. 

4. A Pedagógiai Program mellékleteként elkészülő házirendből minden tanuló a 

beiratkozáskor kap egy példányt. Aláírásával jelzi a szülő és tanuló, hogy az abban 

foglaltakat elfogadja. 

5. Iskolánk honlapjára felkerül – elfogadás után 

6. A kollégiumban a nevelőszobában olvasható. 
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XXIV. Pedagógiai programunk hatályba lépése 
 
 

1. A nevelési része a 2013/2014. tanévtől. 

2. Az óratervvel kapcsolatos rendelkezések: 

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

alkalmazásáról (új Nat) 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (régi Nat)  

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

rendjéről (új ktr.) 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról (régi 

ktr.)  

 

 Az általános iskola új helyi tanterve a kerettanterv alapján a 2016/2017-es tanévtől 

kerül bevezetésre felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamtól. 

 
Régi szabályozás: R 

Új szabályozás: Ú 

 

 

Ált.isk.         

Tanév/évfolyam 

 

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

2013/2014 

 

Ú R R R Ú R R R 

 

2014/2015 

Ú Ú R R Ú Ú R R 

2015/2016 

 

Ú Ú Ú R Ú Ú Ú R 

 

2016/2017 

Ú 

Ú helyi  

Ú Ú Ú Ú 

Ú helyi 

Ú Ú Ú 

 

 

Gimnázium         

Tanév/évfolyam 

 

5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 

2013/2014 

 

Ú R R R Ú R R R 

 

2014/2015 

Ú Ú R R Ú Ú R R 

2015/2016 

 

Ú Ú Ú R Ú Ú Ú R 

 

2016/2017 

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú 
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