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I. Preambulum 

Bevezetés 

 

Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján olyan iskolát kívánunk 

létrehozni, ahol a diákok a tanárokkal együtt akarnak dolgozni, amelyhez feltétlenül 

szükséges a jól felépített, következetes pedagógiai munka és erre épülő tanulás, mindemellett 

a tanulók keresztény szellemű formálására, hogy mind jobban és érettebben éljék meg 

személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény élet melletti állásfoglalást 

Valljuk azt is, hogy csak a testileg-lelkileg egészséges fiatalok tudják a 

képességeiknek legjavát adni, helytállni, és ehhez maximális segítséget kívánunk nyújtani. 

Tehát, olyan gyerekeket kell nevelnünk, akik lélekben gazdagok, egészségesek, edzettek, 

nagy ellenálló képességgel rendelkeznek, küzdeni és eredményesen teljesíteni képesek 

lélekben, testben és szellemiségben egyaránt Küzdeni pedig csak az tud, akinek hite és célja 

van. 

 

Olyan pedagógiai program megalkotására törekedtünk, amely: 

 

- világos megfogalmazású 

- megvalósítható 

- számon kérhető.  

 

Intézményünk mind méreteit, mind tanulólétszámát tekintve egyaránt a város 

legnagyobb oktatási intézménye. Tanulóink többsége megfelelő szociális és kulturális családi 

háttérrel rendelkezik, neveltségi szintjük jó. 

Ugyanakkor tanulóink egy részének családi háttere sajnos a mai magyar társadalmi 

valóság összes negatívumával (gazdasági, megélhetési lehetőségek, munkanélküliség,) 

rendelkezik. E hatások tükröződnek a gyermekek lehetőségeiben, teljesítményeiben, valamint 

viselkedési- és beszédkultúrájukban egyaránt. Ők az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, 

törődést, türelmet és szeretetet igényelnek. Iskolánknak ezt a problémát is kezelni kell, s a 

tantestület tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a nem 

kívánatos környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyermekekben 

lévő lehetőségeket feltárni. 

 

I.1. Intézményünk elvárásai katolikus intézményként 

 

Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 2011. szeptember 1-ével kezdte meg működését a Borsodi út 

36/b. sz. alatti székhelyén. 

Az egyház, mint az iskola fenntartója tudatában van annak, hogy egy működő 

intézményt vesz át, pedagógusokkal és tanulókkal együtt. Ezért tiszteletben tartja 

mindenkinek a személyes meggyőződését, amennyiben az edelényi Görög Katolikus 

Általános Iskola alapelveit tudomásul veszi, nem akadályozza, hanem segíti az alább felsorolt 

alapelvek kibontakozását. 

A Görög Katolikus Egyház az iskolák alapítását és fenntartását fontos missziós 

feladatnak tartja. Katolikus iskolának azt az iskolát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi 

hatóság vagy egy hivatalos egyházi jogi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság 
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írott okmánnyal ilyennek ismer el. A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros 

egységben van. "Az iskola azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." 

Minden tudást megfelelő erkölcsi háttérrel kell átadni. 

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság 

felelős használatára, érzékük legyen a természetfeletti igazságok és az igazi értékek iránt, 

megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, 

ne fáradjanak bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe. 

 

Erkölcsi elvárások 

 

a./ Erkölcsi elvárások a tanároktól: 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Jóságra, szeretetre, példás életre 

nevelünk. Minden más ezután következik. A pedagógus nyitott legyen minden 

értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen 

az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra szépségeiben, amelyek lelki-

szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet 

igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes 

személyiségét, korlátait is. Tudatában kell lennie annak, hogy saját életpéldájával 

nevel. 

 

b./  Erkölcsi elvárások a diákoktól: 

Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola lelki életre és felelős tudásra 

 

I.3. Óvodai feladatellátás 

 

Az Oltalom Tagóvoda „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című alternatív 

program alapján tevékenykedik, mely átfogja az óvodáskor teljes nevelő-fejlsztő munkáját, az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készült alternatíva 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet alapján. A program alappillére kettős: az érzelmekre épít és a gyermek esztétikai 

tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. 

A Rakacaszendi Óvodánk mind e mellett a helyi sajátosságokhoz igazodva, azok által 

befolyásolva kiemelten, a hátrányos helyzetre fókuszálva nevel. 

 

HUMOR 

„HAHA” 
  Robbanásszerűen oldja a feszültséget, lazít, jó közérzetet termet. 

FELFEDEZÉS 

„AHA” 
 . Hagyja a gyermeket kíváncsiskodni, kutatni a tárgyi, természeti, 

társadalmi környezetet észrevenni 

MŰVÉSZET 

„AH” 
 Segít megélni a művészet által kiválasztott érzelemgazdag és 

ellenőrzött feszültségoldást. 

 
A program alapelve: 

 

 szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag óvoda megteremtése, ahol a 

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy 

 gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó 

 egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek. 

 

Kiindulási pontok 
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 Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, 

fejleszthető. 

 Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért 

 a felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy 

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha 

szükséged van a segítségemre.” 

 Minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, 

hogy mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül. 

 

Gyermekképünk a következőképpen tudjuk összegezni 

 

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez, 

és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás 

tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. 

Ez program befogad mindent, ami „csak tiszta forrásból” fakad, és nem idegen az 

életkortól, hogy a gyermekek a művészet sokszínű hatásával éljék át a vissza nem térő óvodás 

éveiket. 

I.4. A művészeti iskola helyzete, szellemisége, alapvető művészet-pedagógiai 

célkitűzései 

 

Intézményünk, a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, 2011. szeptember 1-

től került a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába. 

Pedagógiai programunk és pedagógusaink egyaránt fontosnak tartják a 

tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Ez az elkötelezettség 2012 májusában találkozott azzal 

a szándékkal, hogy az Exarchátus fenntartási körébe tartozó intézményekben, induljon 

alapfokú művészetoktatás. Együtt valljuk Márton Áron, Erdély nagy püspökével: 

 

 „…a keresztény pedagógiának célja az, hogy a természetes emberi képességeket, 

a test és a lélek, az értelem és akarat minden erőit kifejlessze, de ugyanakkor felemelje 

az embert egy természetfölötti, magasabb rendű létbe, a pusztán természetes embert az 

istenfiúság kegyelmi világába.” 

 

Globalizálódó világunkban, ahol a gyerekek számára az érték nem mindig a 

megfelelő tartalommal bír, tantestületünk – úgyis, mint egyházi intézmény - tagjai az igazi 

lámpás szerepét töltik be. Mindannyian hiszünk, és képviselünk olyan alapvető pedagógiai 

elveket, mint: 
 

- a művészetek embernevelő, értékközvetítő szerepe, hatása, 

- a tanuló személyiségének kibontakoztatása, 

- a foglalkozás során az egyéni képességek figyelembevétele, fejlesztése, 

- példaadással való nevelés. 
 

Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a művészeti ismeretek 

elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyerekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki 

szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a művészet szeretete természetes, 

értékes tulajdonság. 

Munkánk középpontjában két dolog áll:  

- a gyermek személyiségének a fejlesztése a hitéleten és a művészeteken keresztül,  

- értékközvetítés. 
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Ennek a két célnak az eléréséért tevékenykedünk, hogy hogyan, azt fogalmazzuk 

meg pedagógiai programunkban. A megvalósítás útja hosszú, még nagyon az elején tartunk. 

A mikéntjére sok lehetőség adódik, mely függ a tantestület a tanulók összetételétől, és 

bizonyos mértékig függ az anyagi lehetőségektől is. A célok azonban világosak, melyek 

mentén tevékenykedni kívánunk. 

I.5. Iskolánk küldetésnyilatkozata 

 

Régi magyar áldás 
 

Hol hit, ott szeretet, 

Hol szeretet, ott béke, 

Hol béke, ott áldás, 

Hol áldás, ott Isten, 

Hol Isten, ott szükség nincsen. 

 

 

I.6. Az intézmény működését érintő jogszabályok, helyi rendelkezések 

 

Az 1. számú mellékletben (V. kötet) részletesen ismertetésre kerül. 

 

 

I.7. A pedagógiai program legitimációja 

 

Az 5. számú mellékletben (V. kötet) található. 
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II. A Szent Miklós Görögkatolikus Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola nevelési programja 

 

Jelen nevelési program Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola az általános iskolai nevelés-oktatás feladatát ellátó 

intézményegységekre vonatkozik.  

 

II.1. Általános célkitűzés 

 

Iskolánk pedagógusai olyan szellemi híd megteremtésén fáradoznak, amelyen képes 

áthaladni minden tanulónk arra az oldalra, amely a tudás, az ismeretek és az emberséges 

magatartás világát jelenti. Legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a hozzánk járó gyermekek 

testi (fizikai), lelki (érzelmi), szellemi (intellektuális) és társadalmi (szociális) fejlődését 

lehetővé tegyük, elősegítsük munkánkkal. Optimálisan olyan személyiség kialakítására 

törekszünk, mely gyorsan változó világunk kihívásaira válaszolni képes, adaptív, sokoldalú, 

kreatív, önmaga és közössége sorsát alakítani tudó, egészséges, tevékeny és örömképes. 

 Az egyház tanítása szerint a keresztény nevelésnek példaképe és alapja maga Krisztus. 

Minden tanítónak, nevelőnek a magatartását, gondolatvilágát Jézus evangéliumi 

szellemiségének kell áthatnia.  

Ahogy a növendékfácskát óvjuk a viharoktól, ugyanúgy kell óvni gyermekeinket a 

romboló tapasztalatoktól. Oda kell tehát figyelnünk, mit olvas, milyen filmet néz meg, kikkel 

barátkozik. Kellenek ésszerű korlátok (Tízparancsolat, Házirend, napirend), amelyek gátolják, 

de egyben védik is őt. Biztonságos, szerető légkörben kell felnőnie, nem szabad lerombolni 

benne a jóba és szépbe vetett bizalmát, játékos kedvét, azt a képességét, hogy tud csodálkozni. 

Kiemelt feladatunk olyan kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, akik testileg-lelkileg 

egészségesek, képesek a tanulásra, elfogadják a társadalmi érintkezés normáit, megtanulják az 

elfogadott viselkedés szabályaihoz való alkalmazkodást, toleránsak, probléma-érzékenyek, 

családszeretők és – tisztelők, szeretik hazájukat, közvetlen környezetüket, iskolájukat.  

Az iskolai nevelés lényegét tekintve értékközvetítés, értékalkotás, közösségre orientált 

tevékenység. 

Katolikus iskolánkban nem „elit” képzésre törekszünk. Nevelésünk a keresztény 

értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását 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. 

Megvédik őket az alkoholizmustól, a kábítószertől, egyéb erkölcsi veszélyektől.  

 

Vallási nevelésünk tartalma 

 

 A gyermek valóságismeretének fejlesztése vallási szemszögből. 

 Bizalmat és hitet adni, hogy Isten személyesen ismer és szeret bennünket – Istent és 

Krisztus küldetését a gyermek befogadási szintjén megismertetni. 

 Ösztönözni a gyermeket, hogy élményeit Isten előtt tárja fel. 

 Az egyház közösségébe való fokozatos beilleszkedés. 

 

A legfontosabb közvetítendő nevelési részértékek 

 

- szellemi, fizikai munka megbecsülése, 

- erkölcsös, kulturált magatartás, 
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- segítőkészség, 

- természeti és kulturális értékekre irányuló, értékóvó magatartás, 

- fegyelmezettség, magabiztosság, 

- ismeretszerző, intellektuális tevékenység, 

- egészséges életmód magatartásformái (mozgás- és higiéniai szabályok betartására való 

törekvés), 

- kötelességtudat, 

- a hazához, nemzethez való kötődés, 

- megbízhatóság, őszinteség, becsületesség, 

- humanizmus, szeretet, harmónia, 

- felelősség önmagunkért és másokért, 

- nagyon fontos – a hitre, reményre, szeretetre nevelés, 

- a helyes önértékelés, amely se nem túlozza, se le nem becsüli értékeit, 

- az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük, 

- józan, megfontolt ítélőképesség, 

- a mások felé való nyitottság, befogadóképesség,  

- a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében; 

o a szelídség, 

o az alázat, 

o a türelem, 

o alaposság, 

o mértékletesség, 

- a bűnbánat ( amely mentes kell legyen a kóros önmarcangolástól) és a megbocsátás,  

- a belső csendre, elmélyülésre való igény, 

- hűség Istenhez és embertársainkhoz, 

- felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. 

 

Ezt fejezi ki a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársaimat, mint 

saját magam. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, az fogékony lesz az igazra, a jóra 

és a szépre. 

 

A fenti értékek megvalósítására irányuló feladatok: 

- A diákokat rá kell szoktatnunk a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy 

tetteiknek következményei vannak. 

 

- Határozott követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben, amit megismertetünk 

velük, így tudják, mit várunk el tőlük. 

 

- A tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 

 

- Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban. 

 

- Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló és tanuló, 

o tanuló és nevelő, 

o szülő és nevelő, 

o nevelő és nevelő között. 
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- Meg kell erősíteni a közösségfejlesztő, vagyis a morális magatartás- és 

tevékenységformákat, elsősorban a tanórák keretében, valamint a tanórán kívüli 

tevékenységrendszerben. 

 

- A gyermekeknek el kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodást, a döntéshozatal 

képességét, gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat, meg kell tanulniuk 

levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteiket, el kell igazodniuk 

kapcsolatrendszereikben, ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy 

ellent tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak. 

 

- Folytassuk környezeti nevelésünket hagyományainkra építve, és továbbfejlesztve azt. 

Kiemelt feladatunk iskolánk környezetének, belső rendjének, otthonosságának, 

tisztaságának megőrzése. 

 

- A hagyományok ápolása és megőrzése mellett hagyjunk teret ésszerű, új 

kezdeményezéseknek, amelyek a tanulók személyiségfejlődését elősegítik. 

 

- Tanulóink felkészítése a kulturált életvitelre, az önállóságra, a reális pályaválasztásra, 

alkalmazkodásra nevelés. 

 

- A tanulók munkaképességének alakítása, fejlesztése (rend, felelősség az iskoláért, 

családért, városunkért, a hazáért). 

 

- Pozitív gondolkodásmód elsajátíttatása, a demokratikus szemléletre való érzékenység 

fejlesztése, becsületességre, megbízhatóságra nevelés. 

 

- Erősíteni kívánjuk az osztályközösségek és a tanórán kívüli tevékenységek szerepét a 

személyiség formálásában. 

 

- Ki kell alakítanunk az önművelődéshez, a munkavégzéshez, a testi és lelki fejlődéshez 

szükséges képességeket és készségeket. 

 

- Minden tantárgy tanításánál kiemelten gondot kell fordítani a magyar nyelv helyes 

használatára, a tanultak értelmes kifejezésére, a trágár beszéd elleni küzdelemre. 

 

- Törekednünk kell arra, hogy gyermekeinkben alakuljon ki a szép iránti igény. Az ízléses 

gyermekmunkák, rajzok díszítsék a folyosókat, tantermeket. 

 

- Továbbra is rendszeressé kell tenni a tömegsport-foglalkozásokat, a mindennapos 

testnevelést, lehetőség szerint a szabadban való tartózkodást, túrákon, kirándulásokon, 

táborokban való részvételt az egészséges életmódra nevelés érdekében. 

 

 

- Legyen az iskolánk nevelési-, művelődési centrum, a könyvtári órák megtartásával, 

olvasóvá neveléssel, vers-, mese- és prózamondó versenyekkel, kiállítások szervezésével, 

hangverseny, színház és múzeumok látogatásával. 

 

- Rendszeres kapcsolattartás a szülőkkel, családokkal. Több lehetőséget teremteni arra, 

hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a 

szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai. 
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- Fontosnak tartjuk, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra és 

képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, megmutassa magát a megyében, 

az országban. 

 

- Nagyobb figyelmet kapjanak mindazon nevelési értékek, tantervi elemek, amelyek a 

tanulók modern európai társadalomhoz való tartozásának tudatát erősítik. 

 

Ezek érvényesítése küzdelmekkel, konfliktusokkal, sikerekkel és kudarcokkal jár a 

napi munkánkban. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája arra irányul, hogy 

kitűzött céljainkat, feladatainkat legjobb tudásunk alapján megvalósítsuk. 

Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben meghatározásra kerülő 

tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, valamint az ezekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés, a személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelésünket kiegészíti a szülők önzetlen példája, akik alkalmanként segítik az iskola 

felújítási munkálatait festéssel, takarítással, osztálydíszítéssel, az iskolai alapítvány 

támogatásával. 

 

II.2. Helyzetértékelő gondolatok  

 

Az iskola a város legnagyobb oktatási intézményeként meghatározó szerepet kell, 

hogy vállaljon a település kulturális életében és hagyományainak ápolásában is. S mint 

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.” (Kat.Isk.45.) 

A nevelés célja, hogy tanulóinknak segítsünk felismerni Istentől kapott saját 

hivatásukat, értékeiket. Segítsük őket megtalálni életcéljukat, hogy boldog és 

kiegyensúlyozott emberek lehessenek. A keresztény nevelők által közvetített 

„személyiségideál” maga Jézus Krisztus. A nevelés során az ő személyét kell diákjaink elé 

legfőbb példaként állítani. 

A tanuló személyiségét életkori és egyéni jellemzőinek alapos megismerését és 

sokoldalú fejlesztését csak tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra 

épített nevelési tartalmakkal lehet megvalósítani. Ez csak akkor teljesülhet, ha az iskola 

céljainak a megvalósításában teljes értékű partner a család, az egyház és a társadalmi élet 

számos fóruma is. 

 

II.3. Rakacaszendi helyzetkép 

 

Rakacaszend Magyarország egy sokáig elfelejtett részén, a Csereháton található, a 

Rakaca patak festőien szép völgyében, Árpád-kori templommal.  

A térségre jellemző módon a 70-es években tudatosan kezdték leépíteni a korábban 

élő, virágzó falvakat. Az iskolákat körzetesítették, a támogatásokat megvonták. Ezek negatív 

hatását ma is érezzük. A falunak — a korábbi 600-700 helyett ma 430 lakosa van, körül-belül 

fele arányban magyar és cigány etnikum. Iskolánkban mára már 90-95%-ban cigány 

gyermekek járnak. A fiatal családok amint egy kis tőkét tudnak kovácsolni — itt élő idős 

szüleik jóvoltából — rögtön menekülnek, pedig itt van házuk, udvaruk, kertjük, ahol őseik is 

éltek. Az iskola és óvoda megnyitása előtt a gyerekek idegen falvakba buszoztak reggelente. 

Ezeknek a gyerekeknek szükségük volt a tanulásra, a biztonságra, a család közelére. Hiszen 
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mindannyian tudjuk, hogy tanítani, nevelni nem első sorban szavakkal, hanem példát adó 

élettel és főként sok szeretettel lehet; hogy az iskola és a család sem a gyerek, sem a szülő 

számára nem lehet két külön élet, hanem a lehető legszorosabb közelség (nem csak térben) és 

együttműködés. Akár egy olyan családban, ahol vannak szülők, nagyszülők, gyerekek és 

otthon. Legtöbbjüknek ez sem adatik meg.  

A szülők és a helyi görög katolikus egyházközség kezdeményezésére, lelkes segítők, 

pedagógusok támogatásával 1999-ben létrejött a „Szendi Iskoláért Alapítvány”, amelynek 

célja a rakacaszendi általános iskola és óvoda újraindítása volt. Azóta is fő célja a cigány 

gyermekek nevelése, oktatása és a cigány lakosság társadalmi beilleszkedésének elősegítése.  

Az iskola újraindítása új életet hozott a faluba, munkahelyeket teremtett, és növelte a 

közösség összetartó, megtartó erejét. 

Az iskola a faluközösség szellemi műhelyeként működik, lehetővé téve az egymáshoz 

való közeledést a különböző szociális, társadalmi és kulturális helyzetű szülők gyermekei 

között.  

 

A megismerés alapelvei 

 

- A tanuló személyiségének megismerése egy folyamat, amely a pedagógus-gyerek 

kapcsolat kialakulásának a kezdetén indul, és amíg ez az interakciós viszony létezik, a 

kölcsönösség elvén a megismerés is szakadatlanul működik. 

 

- A megismerés folyamata elválaszthatatlan része a mindennapi pedagógiai munkának, 

beleépül a pedagógiai gyakorlat minden elemébe. 

 

- Ahhoz, hogy viszonylag teljes képünk legyen a tanulóról, a teljes tanulói személyiség 

megismerésére kell törekednünk. 

 

- A megismerés színtere csak a teljes tanulói tevékenységrendszer lehet, ahol a változatos 

megnyilvánulásokból lehetőség nyílik az átfogó ismeretszerzésre, az egyént leginkább 

jellemző, viszonylag állandó személyiségtulajdonságok körvonalazására. Erre lehetőséget 

biztosítanak a sport tevékenységek, a szabadidős tevékenységek, a játékok, stb. 

 

- Az életkori és egyéni jellemzőket egységben, mint egyéni sajátosságot kell figyelembe 

venni. 

 

Az iskola tehát nemcsak oktatni, hanem személyiségformálást vállalva nevelni is akar. 

A nevelés felvállalása által - hogy a gyerek egész személyiségére irányul a pedagógiai munka. 

Követelményt támasztunk és teljesítményt várunk el tanítványainktól. Továbbá azt, hogy az 

iskolában elfogadott normák betartását megköveteljük diákjainktól.  

Engedékeny vagy szigorú legyen az iskola? Igényelje a gyerekek véleményét, vagy a 

tudásukra legyen kíváncsi? Ezekben és sok hasonló pedagógiai ellentétpár felállításában kell a 

gyerekek szabadságának mértékét megszabnunk. Mind magatartásukban mind az 

ismeretszerzésben nagyon lényegesnek tartjuk, hogy felkínáljuk-megengedjük a szabadság 

gyakorlásának lehetőségét. Úgy azonban, hogy diákjainknak jól kell tudniuk: a szabadság 

csak kötelmek és felelősségek vállalásával működtethető. 

A családok életében fennálló, különböző rendellenesség miatt az iskola válaszadásra 

kényszerült és fog is kényszerülni. A kérdés: miközben az iskola elismeri a szülői ház 

elsőbbségét és felelősségét a gyermekek nevelésében, a család nevelési hiányait ajánlatos 

lenne-e pótolnia. Ha igen, vonja-e figyelme körébe a gyerekek iskolán kívüli életét? A mi 



9 

 

válaszunk erre az, hogy a nevelést vállaló iskola nem teheti meg, hogy a tanítási időn és az 

iskola falain kívül történtek felett szemet hunyjon. Illetékességének határai ott legyenek, hogy 

a tudomására jutott negatív jelenségekről értesítse a szülőt és bizonyos esetekben fel is ajánlja 

pedagógiai segítségét. Nem mondhatunk le a személyiség formálásáról. A felelősség nagy, 

lelket alakítunk: nem adhatjuk fel és nem hibázhatunk. 

Nem tudjuk csak a tanterv és a tanmenet szabályozásával emelni a tanulók 

tudásszintjét, ennek ellenére színvonalas és egyszersmind a szülők számára vonzó akar lenni 

az iskola. Ahhoz, hogy ennek megfeleljünk, a tervezésben és a tanítási gyakorlatban is 

érvényesítenünk kell az egyénre szabott fejlesztés elvét. Ez voltaképpen azt jelenti, hogy 

egyszerre kell eredményesnek lennünk a szellemileg gyengébbek és a szellemileg erősebbek 

tanításában. 

 

Ehhez: 

- az osztályszintű tanításban differenciálni kell  

- csoportbontásban tanítjuk a tárgyakat 

- egyéni felzárkóztatót tartunk a lemaradtaknak  

- tehetséggondozó fejlesztést végzünk a kiemelkedőknek. 

 Az iskolán belüli szelekció lehetőség szerinti hátráltatásával is a gyerekek 

esélyegyenlőségét szeretnénk elősegíteni. 

 

II.4. Pedagógiai alapelvek, célok és feladatok, személyiség fejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok 

 

Képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk:  

- az angol nyelvet1- 8. évfolyamon az osztály bontásával 

- az angol nyelvet első osztálytól heti 1 órában, harmadiktól heti 2-ben.vezetjük be  

- német nyelvet  4-8. évfolyamon az osztályok bontásával. 

-  matematikai kompetenciafejlesztés a LEGO Education oktatócsomag használatával,   

csoportbontásban 1.-2. évfolyamon. 

- az informatikát a 7.,8. évfolyamon az osztály bontásával 

 

Ezzel tudunk saját tempóra, nekik való teljesítményre késztetni jobbakat és gyengébbeket. Az 

iskolánkban kéttannyelvű oktatás folyik felmenő rendszerben. IDÁIG 

 

Nevelőtestületünk: 

 

- élni fog minden lehetőségével, hogy a gyermekkort széppé és boldoggá tegye 

- tudja és igyekszik elfogadtatni, hogy mindennek mértéke van,  

- a gyermeknek társa akar lenni 

- hisz a nevelés lehetőségében, elsősorban a példamutatás erejében – ezért a tanulóval 

szembeni elvárásai soha nem kerülhetnek ellentmondásba saját tevékenységével 

- hangulatában barátságos, otthonos iskolát tart kívánatosnak 

- tagjainak a gyermekkel szembeni alapállása a szeretet és a szeretetbe ágyazott szigor 

- az esélyegyenlőség híve, törekszik a gyermek hátrányainak csökkentésére és a vele 

szembeni negatív diszkrimináció elfojtására 

- a gyermek iránti bizalma töretlen 

- az oktatás és nevelés helyes arányát visszaállítva személyiségformálást vállal. 

 

Célok: 
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- Az emberi kapcsolatok kialakításának, ápolásának fejlesztése, segítése. 

- A családminta legfontosabb szerepének tudatosítása. 

- Társas kapcsolatok kialakításának segítése az osztályban, iskolában. 

- A kortárscsoportok befolyásoló szerepének tisztázása, hangsúlyozása. 

- A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztése, jogok, kötelességek 

tudatosítása, a demokrácia értékként való elfogadása, az iskola demokratikus 

működésének biztosítása. 

- Az emberek személyiségi jogainak tisztelete. 

- A társadalom életében való részvétel igényének kialakítása. 

- Az európai identitástudat kialakítása. 

 

Feladatok: 

 

- Ismerjék fel, hogy az ember társas lény, hiszen társkapcsolatok hiányában a 

személyiségfejlődésük zavart szenved. 

- A közösségek szerepének, a társas viselkedés szabályszerűségeinek megismertetése. 

- Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátítása (önálló 

ismeretszerzés, véleményformálás, vélemények, érvek kifejtése, értelmezése, 

megvédése,kifejezésre juttatásának technikája). 

- A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértése, technikájának 

elsajátíttatása. Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása. Erősítsük a csoporthoz 

tartozás érzését és felelősségét. 

- Tiszteljék társaikat, törődjenek egymással: segítsük a másság elfogadását, a beteg, sérült 

és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

- Az osztályban kialakuló konfliktushelyzetek megoldása, érdekek ütköztetésének módjai, 

konfliktuskezelési technikák kialakítása, fejlesztése. 

- Közös, felelősségteljes döntéshozatal megtanítása, a demokrácia gyakorlásához szükséges 

képességek fejlesztése, jogok-kötelességek tudatosítása. 

- A DÖK (érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezet) hatékony működésének segítése. 

- A gyermeki jogok, emberi jogok, diákjogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete, 

gyakorlása, tisztelete. 

- Az emberek egyenjogúságának elismerése: a faji, vallási, etnikai különbségek elfogadása, 

előítéletektől mentes szemlélet kialakítása. 

-    Nyitottság a hátrányos helyzetű rétegek ügye iránt, lehetőség szerinti bekapcsolódás a 

problémák megoldásába.  

- A különböző kultúrák megismerése és elfogadása iránti igény felkeltése (például: külföldi 

kapcsolatok; az európai hagyományok, európai örökségek megismertetése). 

 

 

Módszerek: 

 

- Beszélgetés. 

- A szituációs játékok. 

- Közösségfejlesztő tréningek, feladatok. 

- Élménybeszámolók. 

- Közös célokért együtt végzett feladatok (osztálykirándulás, klubdélután). 

- Drámajátékok. 

- Szépirodalmi művek részleteinek megbeszélése, elemzése. 

- Videofilmek megtekintése, a látottak megvitatása. 
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- Érdekérvényesítési technikák gyakorlása. 

- Adott téma önálló feldolgozása beszámoló vagy vitaindító formájában. 

- Külföldi partnerkapcsolatok kialakítása, ápolása. 

 

A tanulói közösségeket irányító pedagógusnak legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak úgy érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjtenek. 

 

 

Kívánatos tanulói kép jellemzői: 

- az igazság és a szabadság szeretete 

- szolidaritás a rászorultakkal szemben 

- népe múltjának tisztelete, értékeinek őrzése és hagyományainak ápolása 

- a másság állapotának elfogadása 

- alkalmazkodó képesség 

- kitartás 

- kreativitás 

- probléma-megoldási készség 

- a tulajdon tisztelete és védelme 

- felelősségérzet 

- a természet szeretete és védelme 

- egészséges életmódra törekvés 

- reális önértékelés. 

 

Az alapelvekből és célokból következő, legfontosabb feladataink: 

- az oktatás és nevelés, a játék, a sport jó feltételrendszerének biztosítása 

- a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzése 

- tanévenként meghatározni a kiemelt feladatokat, amelyek a pedagógiai programra 

épülnek 

- az olvasási képesség fejlesztése minden pedagógus által 

- a tanulóról a lehető legtöbb ismerettel kell rendelkeznünk, hogy fejlődésében 

segítségére lehessünk 

- valamennyi tevékenység ellenőrzése 

- az osztályfőnök kiemelt szerepet vállal a nevelésben 

- a tantestület minden tagja által egységes hatás a gyermekekre 

- a tanév végén tevékenységünk értékelése és javaslat a korrekcióra. 

 

II.5. Személyi és tárgyi feltételek 

 

Valamennyi tárgyat szaktanár tanít. A tanításhoz szükséges tantermek, kiszolgáló 

helyiségek, sportlétesítmények, bútorzatok, technikai és szemléltető eszközök az 

elvárhatóságnak teljes mértékben megfelelnek.  

Az iskola pedagógiai munkáját 45 fő pedagógus végzi teljes munkaidőben. 8 technikai 

dolgozó látja el az egyéb feladatokat. 1 fő iskolalelkész, 6 fő egyházi személy, hitoktató 

gondoskodik a hitoktatásról, 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a munkánkat. A szakos 

ellátottság iskolánkban, tagintézményünkben is 100 %-os.  



12 

 

A tantestületet az alkotó légkör, a jó hangulat jellemzi, sok a kreatív pedagógus, nagy 

a továbbtanulási kedv. Tanítóink, tanáraink szívesen fogadnak gyakorló hallgatókat tanító és 

tanárképző főiskolákról, egyetemekről. 

Az iskola oktató-nevelő munkájában a résztvevőktől elvárás, hogy az iskola 

szellemiségét, tanulmányi rendjét, életrendjét elfogadó, hivatását szerető és azt magas 

színvonalon művelő pedagógusokból álljon.  

Feladataink ellátását iskolai könyvtáros, valamint fejlesztő pedagógus segítik. 

Intézményünk helyet biztosít a gyermekorvosi ellátásnak.  
 

II.6. Az intézmény szervezeti felépítése, kapcsolatrendszere 

 
                                                                     FENNTARTÓ         

 

       
 

ISKOLAVEZETÉS        

         

              

ISKOLALELKÉSZ                            IGAZGATÓ 

 

      

                   IGAZGATÓHELYETTESEK         GAZDASÁGI VEZETŐ 
  

 

- NEVELŐTESTÜLET  

      
  

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK         

     
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK (NEVELŐK) 

                          Iskolatitkár,gazd.ügyintézők    

           

 

Alsós Nyelvi mk Humán         Reál    Osztályfőnöki       

      

                                                          Kisegítő személyzet, Fűtő, Karbant. 

     

 

 

A munkaközösségek folyamatos szakmai fejlesztőműhelyként működnek, véleményezik az 

iskola vezetésével kapcsolatos szervezeti kérdéseket. Folyamatos „információáramlással” 

biztosítják az egységes eljárások érvényesítését. 

 

A munkaközösségek összetétele: 

 

 Alsó tagozatos munkaközösség: 1-4. évfolyamon tanítók 

 Alsós matematikai munkaközösség 

 Idegen nyelvi munkaközösség 

 Humán munkaközösség: 5-8. évfolyamon magyart, történelmet, tánc- és drámát, ének-

zenét, társadalomismeretet tanítók 
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 Természettudományi, reál munkaközösség: 5-8. évfolyamon matematikát, 

természetismeretet, biológiát, földrajzot, kémiát, fizikát és informatikát oktatók 

 Osztályfőnöki munkaközösség  

 Hittan munkaközösség 

Tantestületi értekezletek: 

 

- Munkaértekezletek: szükségszerűen 

- Nevelőtestületi értekezletek: 

 alakuló 

 tanévnyitó 

 nevelési (évente 2 alkalommal) 

 osztályozó konferenciák (félévkor és tanév végén) 

 tanévzáró 

 

Döntési kompetenciák: 

 

Nevelőtestületi: 

 osztályozás, tanulók fegyelmi ügyei 

 tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 a nevelési értekezletek, továbbképzések témája 

 fogadó órák ideje 

 felmérések időpontja, tartalma 

 éves munkaterv elfogadása 

 helyi minősítő rendszer elkészítése, módosítása 

 Házirend és SZMSZ elfogadása, módosítása 

 a Helyi tanterv elkészítése, módosítása 

 Pedagógiai program elfogadása, módosítása 

 

Munkaközösségi: 

 szakmai értekezletek témája 

 az oktatásban alkalmazott taneszközök kiválasztása 

 számonkérések, felmérések ütemezése 

 

 

II.7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai  

 

A pedagógustól elvárjuk, hogy elfogadja a Katolikus Egyház alapigazságait, a 

keresztény erkölcsiséget, és azt a nevelési eszményt, hogy önálló, másokat elfogadni és 

megérteni és segíteni képes személyiséget akarunk nevelni iskolánkban. Legyen igénye a 

szakmai és vallási továbbképzésre. Ismerje és vállalja az Iskola nevelési programjának a 

szellemiségét. A nevelés összmunka terén, a pedagógusnak késznek kell lennie a társaival és a 

szülőkkel való együttműködésre. Ez nyitottságot és segítőkészséget kíván. Fontos, hogy a 

pedagógusok hivatásnak is tekintsék munkájukat, és életfelfogásukat az evangélium szelleme 

hassa át. 
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A nevelőkkel kapcsolatos általános elvárások, tevékenységükkel kapcsolatos feladatok: 

 

- A tanévnyitó, tanévzáró és a nagyobb egyházi ünnepek alkalmával kötelezően részt vesz 

az intézmény által szervezett templomi szertartásokon 

- Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.  

- Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi és hitbeli 

kibontakozását. Személyi ügyekben a szeretetről és a diszkrécióról ne feledkezzen meg.  

- Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai 

és pedagógiai műveltségét. Törekedjen a hitben és szeretetben való növekedésre.  

- Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, 

többi tanárával.  

- Az iskola tanulóitól - a mindennapi életben szokásos figyelmességek kivételével - 

ajándékot, kölcsönt, jogtalan előnyt nem fogadhat el.  

- A katolikus egyház tanításának elfogadása, a hivatali titok megőrzése az iskola minden 

tanárára nézve kötelező. 

- Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, 

azt tanmenetben vagy témaköri tantervben rögzíti, s szeptember 30-ig az igazgatónak 

benyújtja, a megtartott órák sorszámát, anyagát, az óráról hiányzó tanulókat bejegyzi 

a haladási naplóba.  

- Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Óráját pontosan kezdi és fejezi be.  

- Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  

- Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. 

- Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb kettő 

dolgozatot írhat.  

- A dolgozatokat legfeljebb két héten belül kijavítja, értékeli és kiadja a tanulóknak.  

- A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. 

- Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő tevékenységekbe, foglalkozásokba /ügyeletek, felvételiztetés/ 

bekapcsolódik.  

- A munkatervben előírt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.  

- A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.  

- A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja: az órarend elkészítése, klub 

vezetése, nagyobb iskolai rendezvény /pl. színi előadás/ rendezése, tanulmányi, 

kulturális, sportversenyeken való felügyelet, a tanulók versenyekre való utaztatása, 

táboroztatás, 

a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. 

 

II.8. Osztályfőnöki munka tartalma, osztályfőnökök feladatai 

 

Osztályfőnökként szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, őket minden – az osztályt, 

illetve ez egyes gyereket érintő – kérdésről haladéktalanul tájékoztatja. A tanulók 

előmeneteléről szóló minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi a tájékoztató 

füzetbe. A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezleteket, fogadóórákat 

tart. Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos tankönyvekről, taneszközökről, 

meghatározza a szükséges füzetek, íróeszközök körét.  

- A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai 

értékelés rendszeréről. 
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- Munkakörében ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát; 

vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját, a bizonyítványát pontosan kitölti. Megírja 

a javító- és osztályozóvizsga jegyzőkönyveit. Az osztályra vonatkozóan adatokat 

szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét 

és azok aláíratottságát havonta ellenőrzi. 

- Évente legalább két alkalommal szülői értekezletet tart. SZM tagok megválasztásáról 

gondoskodik. Osztályfőnöki megbízatása első évében  család látogatást végez. A 

problémás tanulók ill. igazolatlanul mulasztók esetében felkeresi a családot. 

- Gyakran tart ellenőrzést osztályában a felszerelések meglétéről.  

- Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, HH és veszélyeztetett gyerekek segítéséről, 

ha szükségesnek látja hatósági intézkedést is kezdeményez. Együttműködik az 

iskolában dolgozó gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 

- Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához az osztálya megfelelő felkészítésével járul 

hozzá. Szervezi az osztály szabadidős foglalkozásait oly módon, hogy így 

megismertesse tanítványaival a kulturált szórakozás és művelődés változatos formáit; 

fejlessze bennük a szabadidő tartalmas kialakításának igényét. 

- Kifüggeszti az osztályterem ajtajára a terem beosztásának rendjét.  

- Felelős a leltárban átvett tárgyakért, berendezésért. Felelősök megbízásával és 

munkájuk ellenőrzésével biztosítja az osztályterem rendjének, tisztaságának, 

berendezési tárgyainak megőrzését, a virágok ápolását. Gondoskodik a tantermük zárva 

tartásáról a tanítási órák után és a lyukas órák esetén. Meghibásodások esetén jelzést 

tesz a karbantartónak. 

- Megszervezi az arra vállalkozó és alkalmas szülők részvételét az iskolai szabadidős 

programok, kirándulások, szervezésében, az iskolai alapítvány támogatásában, 

tantermek dekorálásában, korszerűsítésében. 

- Megjelenésével, öltözködésével, közlési formáival a szülők és tanulók előtt magatartási 

mintául kell, hogy szolgáljon. 

- Saját tanítványát magántanítványként díjazás ellenében tanítania tilos. 

- Az iskola belső életével kapcsolatos információkat szolgálati titokként kezeli. 

 

 

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 

 

A gyerekek osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő 

a különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló 

iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok azonban bővülnek, e tennivalók körül is egyre 

több a bizonytalanság. Az iskola szellemiségén, a vezetői elvárásokon túl az osztályfőnök 

személyisége és elhivatottsága döntő a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságkép 

kialakulásában. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 

szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. Igényessége, 

elvárásai, értékrendje a tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is 

befolyásolhatja. 

Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés 

szempontjából. Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő és –feldolgozó képessége 

segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 

pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 

Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak hangulata, 

atmoszférája. Tükröződik valami a benne élő közösségről, abból, ahogyan a tanulók saját 

maguknak teremtett környezetükben élnek. Ismerősként cseng ez az év eleji feladat: 

teremdíszítés. Szerencsés esetben ez nem öncél, hanem határozott környezetkialakítási 
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terveket rejt, tartalmakat fed. A mikrokörnyezet felfedezése, igényes, gondos alakítása, 

megóvása életünk minden helyszínén fontos lépés. Nem egyszerűen dekorálás tehát, hanem a 

környezetkultúra fejlesztésének eszköze. 

A környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, 

életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt a 

közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a szaktárgyak 

idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó tevékenységeit, illetve lehetőségeit. 

Például: óhatatlanul felmerülnek a fogyasztói társadalom problémái: táplálkozási szokások, az 

iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és 

energiatakarékosság az iskolában. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző 

akciók is kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki tevékenység eredményességét fokozza, ha az osztályfőnöki órák 

témájának kínálata nem ad hoc jellegű, ismétlődésekkel teli, hanem legalább egy, de inkább 

négy évre tervezett sokszínű szocializációs program. Tervezése az osztályban tanító 

valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. A tanári együttműködésnek ez a 

formája a testület erejét fokozza, hatékonyságát növeli. Természetesen mindez az 

osztályfőnök összetartó munkájára épít. 

 

Néhány témakört ajánlunk, amely köré egy-egy tanév során (az életkort és a 

tanulmányokat figyelembe véve) az osztályközösség környezeti nevelése szerveződhet.  

 
5. évfolyam 

A közösségben elfoglalt hely. Felelősségvállalás. Saját környezetünk megteremtése. 

Szűkebb, tágabb környezetünket nemigen ismerjük, megszoktuk, elsiklunk fölötte. 

Szükségszerű évnyitó feladat az osztály egészére nézve a saját környezet megteremtése. A 

közösségben elfoglalt helyet erősítheti, javíthatja. Elismerést érdemel az ez irányú 

felelősségvállalás. Emellett az iskolai környezetből, a lakóhelyről való kilépés – a tágabb 

környezettel való ismerkedés – szélesítheti a skálát. Kézenfekvő lehet valamely helyi 

környezeti értékkel való virtuális és valós találkozás. Helyünk a szomszédok közösségében: 

Mit adunk? Mit kapunk? Mit tehetünk? 

 
6. évfolyam 

A környezet hatásai. Természeti értékek. Természetvédelmi, környezetvédelmi 

rendszerek 

A környezetet mi, emberek károsítjuk, romboljuk. A természet értékeit olykor nem vesszük 

észre, nem értékeljük. Mi segíthet? A megfelelő ismeret. Majd erre építve a megóvás és az 

értékteremtés iránti szándékot és cselekvőkészséget kell formálnunk. A nemzeti parkokba 

való ellátogatás például, biztos hátteret adhat a hazai, sokszínű természeti környezet 

megismeréséhez. Eközben a környezetünket ért „támadások” is felismerhetőkké lesznek. 

Feltérképezésük megalapozza a következő év tennivalóit. 

 
7. évfolyam 

A fogyasztói társadalom. A hulladék 

Tudjuk, hogy nem jól csináljuk. És mégsem változtatunk vásárlási szokásainkon? Mit 

veszünk? Mikor, miért? Hogyan vagyunk átverve, manipulálva a csalóka reklámok által? 

Miért vásárolunk drága pénzen hulladékot? Hol van a szemét, amikor nincs? Valóban eltűnt, 

vagy csak nem látható? Ezekre és ezekhez hasonló kérdésekre keresünk választ. Vásárlási 

felmérések, interjúk, kérdőívek segíthetik a feltárást Szennyvíztisztító, hulladéklerakó 

felkeresése a megoldás egyik lehetőségét mutatja be. 
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8. évfolyam 

A varázsszó: energia 

Miből lesz? Talán a semmiből keletkezik? Mivé válik? Hol tűnik el észrevétlenül? Valóban 

eltűnik, vagy átalakul? Mit ad nekünk, és mit vesz el unokáinktól? Tegyük láthatóvá, 

megfoghatóvá, mérhetővé, utolérhetővé! Látogassunk el valamilyen bányába, erőműbe, 

közüzemi szolgáltatóhoz. Vegyük „nagyító alá” közüzemi számláinkat. 

 

II.9. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

 Tudatában vagyunk annak, hogy a gyermek személyiségét számtalan tényező alakítja, 

befolyásolja. Elsődlegesnek a család törekvéseit és hatását tekintjük. Az iskola pedagógiailag 

átgondolt, tudatos személyiségfejlesztő tevékenysége arra hivatott, hogy: 

 képviselje és erősítse, szükség esetén kialakítsa az egyetemes, társadalmilag 

elfogadott személyiségjegyeket 

 erősítse a család pozitív irányú törekvéseit 

 gyengítse a környezetünkben, a társadalomban folyamatosan vagy alkalmanként 

megjelenő, az emberi értékeket megkérdőjelező vagy ellene ható tényezőket. 

Igyekszünk kiszűrni és közvetíteni azokat a tartós és kívánatos, nemzeti emberi értékeket és 

tendenciákat, amelyek segíthetnek abban, hogy gyermekeink maguk és környezetük számára 

hasznos, vallásos szemléletű, művelt, kreatív, testileg és lelkileg egészséges személyiséggé 

fejlődjenek.  

A személyiségfejlesztés alapvető lehetőségeinek tartjuk: 

- a gyermekekkel foglalkozók példamutatását 

- a pozitív gyermeki megnyilvánulások elismerését 

- a türelmes meggyőzést 

- tartalmában, formájában jelentős hatások megteremtését  

- a szélsőséges megnyilvánulások következetes elutasítását, adminisztratív eszközökkel 

történő megakadályozását és büntetését. 

- különböző játékokon keresztül 

 

 

Fontos képességek fejlesztése az egyes évfolyamokon: 

 

képesség     1-6. évfolyam   7-8. évfolyam 

 

megfigyelés a szemléletes tapasztalati szint 

működtetésével jussanak el az 

egyszerű szabályszerű 

összefüggések befogadásáig 

jussanak el az ellenőrző és 

kísérleti megfigyelések 

begyakorlásáig 

értékelés jól ismerjék a 

mértékegységeket, a 

mértékváltás váljon készséggé 

fejlődjön a verbális kvalitatív 

értékelés képe   

/igazságértékelés, ítéletalkotás / 

értelmezés  a felfedeztető tanítás által tanári 

segítséggel működjön  

bizonyítás működjön az igazolás 

tapasztalatra hivatkozással, 

kivált feladatellenőrzéssel 

előkészítve 

igazolás ellenőrző 

számításokkal, formális 

következtetésekkel 
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kommunikáció és beszéd alakuljon ki a helyes artikuláció, 

a beszédértés korosztályi szinten 

működjön 

ua. magasabb szintre emelten 

írás, olvasás  alakuljon ki az írás biztonságos 

használata: az értő olvasás és a 

szövegfeldolgozás korosztályi 

szinten működjön 

ua. magasabb szinten 

önkifejezés a képzőművészet, az ének, a tánc, a mozgás művelésében 

bennrejlő képességek fejlesztése 

gondolkodás, viszonyítás, 

általánosítás és osztályozás 

tudja alkalmazni a keresést, 

szelektálást, szortírozást kevés 

szempont szerint 

ua. több szempont szerint, 

fokozódó önállósággal: 

kölcsönhatások összevetése 

segítséggel 

probléma érzékelés, probléma 

megoldás, következtetés 

tudja a jelenségek, folyamatok, összefüggések okait és 

következményeit magyarázni segítséggel, korosztályi szinten: a 

képzési szakasz végén értse, hogy a megismerés folyamat, 

közelítés a valóság felé 

tájékozódó képesség térben és 

időben 

tantervi adott tartalmakkal a követelmények szerint 

fogalmi szintű tapasztalati 

tanulás  

ma elsődleges forma, elsőbbsége megőrzendő  

szemléletes tanulás mindkét korosztályban a szemléltető eszközök átgondolt 

alkalmazásával  

részben önálló tanulás ismerje, használja technikáját  

/lényegkiemelés, lexikon és 

szótár használata, szaktárgyi 

jelrendszer/ 

korosztályi szinten természetes 

továbblépéssel, kiegészülve az 

ismeretforrások kritikus 

szemléletével 

erőnlét, ügyesség az életkornak megfelelő szint elérése, a mindennapos testedzés 

iránti igény kialakítása 

magyarság tudat a nemzeti értékek megismerése által tudja önérzetesen magyarnak 

tartani magát 

érzelemfeltárás növekvő igényességgel  erősödjön érzelmi reakcióiban az 

önfegyelme  

önellátás  személyi higiénia, rendigény, 

az étkezés illemszabályai 

folyamatos megerősítés 

egészségvédelem alapvető ismeretek,  a 

helytelen szokások gyengítése 

és a helyesek megerősítése a 

testi épség megőrzésében  

folyamatos fejlesztés, káros 

élvezeti cikkek elutasítása pozitív 

motiválással 

identitásvédés Konfliktuskezelés, másokat 

megértő, türelmes magatartás 

tudjon kulturáltan elutasítani 

sértést, vádat, bántást – de legyen 

képes a belátásra is 

szuverenitás tudatosuljon, hogy fontos a 

szabadság, de vele jár a 

korlátozás is 

tudatosuljon, hogy a korlátok 

vállalása nem sérti az önállóságot, 

de a felelősséget növeli  

önértékelés mindenkinek van oka az 

önbecsülésre, 

önmegismerésében és 

önértékelésében közelítsen a 

ua. magasabb szinten 
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realitáshoz 

önkifejezés az elemi technikák elsajátítása 

után / szó, rajz, ének, tánc stb. 

/ fejlessze képességét 

legyen képes a sokoldalú 

önkifejezésre  

 

  
Követelmények a személyiségfejlesztésben 

  

 Rendelkezzen a tanuló helyes önismerettel, önértékelési, önfejlesztő képességgel. 

 Alakítsa ki reális és sértetlen én-képét. 

 Ismerje meg a tanuló az értékeit, tevékenységvágyait. 

 Legyen a tanulónak önbizalma, magabiztos fellépése. 

 Alakuljon és fejlődjön kapcsolatteremtő képessége. 

 Képes legyen adekvát én-közlésre, kommunikációra. 

 Tudja értelmezni a metakommunikáció jelzéseit. 

 Fontos, hogy ismerje saját értékeit, mert a sorsát az alakítja jelentős mértékben, 

hogy miként vélekedik önmagáról. 

 Fokozatosan növekedjék önállósága. 

 Képes legyen érdekeit képviselni, véleményét artikulálni. 

 Váljék kreatív emberré, fokozatosan alakuljon ki alkotó és kritikus 

gondolkodásmódja. 

 Legyen kész és képes a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre. 

 Rendelkezzen bizakodó életszemlélettel, küzdőszellemmel, tudásvággyal, és 

törekedjék az egészséges, boldog életvitelre. 

 Tudja kezelni az érzelmi feszültségeket, képes legyen az ellentétek, konfliktusok 

kezelésére, feldolgozására, a kudarctűrésre. 

 Tudjon különbséget tenni az alapvető erkölcsi normák közt (jó-rossz, helyes – 

helytelen, stb.)  

 Vállaljon felelősséget tetteiért. 

 Alakuljon és fejlődjön kötelességtudata, társadalmi érzékenysége. 

 Legyen képes szeretetet adni és kapni. 

 Tudja elfogadni a másságot (faji, vallási, kulturális, festi fogyatékosság). 

 Sajátítsa el a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képességet. 

 Legyen tudatában a demokratikus „játékszabályoknak”. 

 Rendelkezzen toleranciával és empatikus készséggel. 

 Tanulja meg, hogy mi a jog, és legyen képes élni vele. 

 Törekedjék a testi-lelki harmóniája megőrzésére. 

 Éljen, táplálkozzon egészségesen. 

 Az egészséges életmód, a mozgás váljék életformájává. 

 Rendelkezzék a tanuló önvédelmi képességgel (balesetvédelmi, közlekedési 

ismeretek oktatása, stb.). 

 A zene és a művészet, a sport – kortól függetlenül – legyen része életének. 

 Tudjon méltósággal győzni és veszíteni. 
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A személyiségfejlesztés színterei és szereplői 

 

Az iskola kapuján való belépéstől a folyosói köszönéseken át a szakórai elfoglaltságig 

mindenhol zajlik a folyamat. A hittan órák, osztályfőnöki órák, az etika kínálják a legtöbb 

lehetőséget a gyerekek megismerésére, megnyilatkozásaik megfigyelésére, de nagyon fontos 

helyszín a lelkigyakorlat, lelki napok, de a kirándulás, klubdélután vagy bármely spontán 

adódó szituáció a beszélgetésre, játékra, bemutatkozásra, munkára. 

Tudjuk, mekkora szerepe van – különösen a gyerekkorban – a mintáknak a 

személyiség alakulására, ezért fokozott minden felnőtt, minden nevelő-oktató intézményben 

dolgozó felelőssége e hatásban. A technikai és adminisztratív dolgozók, valamint a 

pedagógusok egyaránt alakítói annak az iskolai atmoszférának, amely alapvetően 

meghatározza a nevelés miliőjét. 

Hagyományosan a pedagógusra hárul természetesen a személyiség feltérképezése, 

alakítása. A hitoktatók, szaktanárok és az osztályfőnökök tudják a legtöbbet tenni a fenti célok 

megvalósítása érdekében, az ő oktató munkájuk, megjelenésük (külsejük, fellépésük, stb.), 

egyéniségük, vezetési stílusuk, a tanulókkal való kapcsolatuk jellege döntő jelentőségű e 

folyamatban. 

Szereplők ebben a munkában a szülők is, a gyermek előéletére, családi hátterére 

vonatkozó információkat ők közlik szülői értekezleten, fogadóórán, esetleg családlátogatás 

alkalmával. A gyermek megértéséhez az is kulcs, ha a szülő éppenséggel nem keresi a 

kapcsolatot az iskolával. 

Az iskola közösségei alapvetően az osztályok, ezek összetétele, az ide felvett tanulók 

képességei, motivációjak, értékrendje, stb. sokféle. Mivel a tanulók egymásra is hatnak, a 

személyiségfejlesztés kapcsán meggondolandó, a felvételinek milyen szerepe legyen e 

csoportok kialakításában. 

A pedagógus munkáját segítheti – adott esetben – a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

is. Ha a tanár úgy érzi, tudása, eszköztára kevés, korrekciós, terápiás segítségre van szükség, 

külső intézményhez, nevelési tanácsadóhoz fordulhat. 

 

A fentebb vázoltakból következően egyértelmű, hogy a személyiségfejlesztés 

lehetőségei, eszközei szinte beláthatatlanul gazdagok. Iskolánk a következő lehetőségekkel és 

eszközökkel él a személyiségfejlesztés folyamatában: 

 

       Lehetőségek   Eszközök 

Az oktatás folyamatában ismeretek átadása 

A közös (nem tanórai) foglalkozásokban: 

szakkörök, kirándulások. 

A pedagógusi személyiségben minta 

A tanár-diák viszonyban beszélgetés 

A gyermek személyiségében önismeret 

A tanulók egymás közötti kapcsolatában társas kapcsolatok 

A közösségekben (csoport-osztály-iskola) konfliktuskezelés 

Az iskola szellemiségében, értékrendjében érdekérvényesítés 

Az iskola és a környezet viszonyában szolidaritás 

Az iskola és a család viszonyában együttműködés 
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II.10. Közösségfejlesztés 

 

Az iskola felkészít a társadalmi beilleszkedésre, a másokkal együttélésre, lehetőséget 

biztosít alapvető erkölcsi szokások kialakítására. Elsődleges iskolai közösségnek az osztályt 

/csoportot/ tekintjük, de a közösségfejlesztést a különböző ideig együttlévő csoportoktól is 

elvárjuk. 

Az osztály felelős vezetője az osztályfőnök /napközis és tanulószobai csoportvezető/, 

aki tudatosan törekszik arra, hogy a rábízott tanulók közösséggé szerveződésének feltételeit 

megteremtse. Az iskola nevelési célkitűzéseinek, feladatainak ismeretében – azokra építve – 

irányítja azokat a nevelő hatásokat, amelyek érvényesítésétől eredményt vár. Az osztályfőnök 

közösségfejlesztő tevékenységét valamennyi pedagógus segíti. 

 

Alapkövetelmény, hogy tanulóink képesek legyenek: 

- szolidaritásra 

- a másság állapotának /főleg fogyatékos embertársaik/ elfogadására, különböző kulturális 

közegből, különböző társadalmi rétegekből jött, különleges bánásmódot igénylő gyerekek 

elfogadására 

- a közösség - mint az egyén boldogulásának közege – szolgálatára. 

 

Legkönnyebben azok a közösségnevelési célok valósíthatók meg, amelyeket a tanulók 

közreműködésével határozunk meg. Ezért is tulajdonítunk nagy szerepet a tanárok és diákok 

által meghatározott normarendszernek. Fontos, hogy a kikerült tanulók reálisan tudják 

megítélni saját szociális képességeiket. 

 

Követelmény: 

- a tanárral szemben, hogy az elmarasztalás, büntetés is bizalomba és szeretetbe 

ágyazott legyen 

- a tanulóval szemben, hogy érzelmi reakciói a megértésre utalók legyenek. 

 

szociális képességek fejlesztése                                  1-8. évfolyamon 

szociális kommunikáció néhány kiemelt készség / másokra figyelés, kérés, 

meggyőzés, bírálat, vita, társalgás / folyamatos 

fejlesztése  

segítőkészség sokféle aktuális helyzetben, sokféle szociális 

norma, szabály, szokás szerint rendszeresen 

alkalmat teremteni  a segítésre 

együttműködés  kisebb csoportban tanulás, közös erőfeszítés, 

kölcsönös függőség elfogadtatása, a felelősség 

vállaltatása / tanulásban ritkábban, technikában, 

sportban és játékban gyakrabban /  

vezetés és vezettetés elfogadás, tisztelet, szolgálatkészség, vezetői 

képesség gyakorlása, felelősségérzet 

versengés antiszociális versengés nem jöhet létre: segítő 

versengés a tanulásban, a sportban és a játékban   

 

Közösségfejlesztő tevékenységünket akkor értékelhetjük eredményesnek, ha a tanuló 

örömmel jön iskolába, szívesen tölti idejét társaival a tanórán kívüli foglalkozásokon, s 

középiskolás korában néha visszatér. 
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II.11.  Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Iskolánk minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület 

egészségének védelmét, az egészség fejlesztését. 

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, ennek érdekében és ezzel párhuzamosan együttműködik a helyi 

közösség szakembereivel. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének. 

Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak 

egészségük megőrzését. 

 

Az egészségnevelési programban az intézmény valamennyi pedagógusának részt kell vennie, 

de kiemelten feladatot vállal: 

- az intézményvezető 

- az iskolaorvos, védőnő 

- a testnevelő 

- Az ismeretbővítés önmagában nem vezethet eredményre, ezért nagy jelentőséget 

tulajdonítunk a prevenciónak /pl. mindennapos testedzés/, az egészséges táplálkozást és 

életmódot jellemző szokások kialakításának. 

 

Egészségnevelési tevékenységünk minden mozzanatában tekintettel van a tanulók életkori 

sajátosságaira. 

 

A nevelés lehetőségei külön órakeret biztosítása nélkül: 

- osztályfőnöki órákon /egységes tanmenet szerint, évfolyamonként legalább 8 óra/ 

- magyar nyelv és irodalom, környezetismeret-természetismeret, földrajz, biológia-

 egészségtan, technika és életvitel, testnevelés és sport tantárgyakba beépített részekkel. 

 

Egészségnevelési célunk, hogy a tanulók: 

- ismerjék /mindig életkoruknak megfelelő szinten/ az egészséges életmód értékeit, 

 életükre gyakorolt, előnyös hatásait 

- képesek legyenek reálisan felmérni egészségi állapotukat 

- étkezési kultúrája folyamatosan javuljon  

- elfogadjanak olyan táplálkozási szokásokat, amelyekkel egészségük megőrzésének 

esélyeit növelik 

- életvitelének alapeleme legyen a mindennapos testedzés 

- vértezzék fel magukat olyan ismeretekkel és akarattal, amelyekkel képesek megóvni 

magukat az egészségkárosító anyagok /alkohol, cigaretta, drog/ hatásától 

- képesek legyenek az esetleges, személyes krízis helyzetek kezelésére 

- egészségmegőrző és környezetkímélő tevékenysége összhangban legyen 

- tőlük telhető mértékben tegyenek a környezeti ártalmak megszüntetése érdekében 

- életükben tartózkodjanak mások testi és lelki bántalmazásától 

- éljenek úgy, hogy fizikai munkájukkal is segítsék egészségük megőrzését. 

 

Egészségnevelési céljaink megvalósítási lehetőségei a tanórai, a tanórán kívüli, az iskolán 

kívüli foglalkozások és rendezvények. 
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Tanórán 

 

Szaktárgyi órák témafeldolgozása /sok tantárgynak van csatlakozási pontja az 

egészségfejlesztéshez/. A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő 

egészségvédelmi vonatkozásokat, az osztályfőnöki órákon konkrét és részletesen 

feldolgozandó témát tervezünk. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 

- napközis foglalkozások /a napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak 

is/ 

- délutáni szabadidős foglalkozások /sportprogramok, témával kapcsolatos 

 filmvetítések, vetélkedők, versenyek, egyéb játékos programok, 

 csoportfoglalkozások/ 

- vetélkedőkön, versenyeken, tanulói pályázatokon való részvétel 

- kiállítások szervezése 

- faliújság, iskolaújság szerkesztése 

- iskolarádió működtetése 

- könyvtári órák 

- egészségnap 

- az iskola egészét átfogó, előre tervezett programok, hétvégi iskolai sportrendezvények, 

kulturális programok 

- kirándulások, erdei iskolák, túrák 

- tájékoztató fórumok 

- szülői értekezlet /a külső előadóval/ 

- szakmai tanácskozások, tréningek. 

 

Iskolán kívüli rendezvények 

 

Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz.. 

 

A leggyakrabban alkalmazott módszereink: 

- ismeretterjesztő előadás 

- riport 

- projekt 

- gyakorlat 

- művészi kifejezés 

- megfigyelés 

- mérés 

- könyvtári búvárkodás, kiselőadás, beszámoló 

- vita 

- kérdőív 

- probléma okainak megkeresése. 

- együttműködés 

- közösségi kapcsolatok erősítése 

- érzelmeket erősítő helyzetek teremtése 

 

Taneszközök 
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Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, 

amelyek az egészségnevelési munkához szükségesek.  

 

Ismerethordozó segédeszközeink: 

- képanyag /videó, CD-ROM, Internet/ 

- folyóirat 

- szakkönyv 

- szemléltető eszközök 

- Tv, diavetítő 

- könyvtár. 

 

Az egészségnevelés értékelése 

 

Nevelési tevékenységünk akkor mondható eredményesnek, ha: 

- céljaink megvalósulását tanulóink életvitele igazolja 

- az előbbit a közvélemény megítélése is bizonyítja. 

 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve  

 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ehhez 

kapcsolódik az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervezet. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek szerves részét képezi a Nat kompetenciaterületi 

tudásanyaga, ami az eddigiekben is oktatott tantárgyi tartalmak közül az osztályfőnöki, 

egészségtan, biológia tematikához köthető, onnan átemelhető.       

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap 

valamely sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más 

személy megérkezése előtt. Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és 

tapasztalaton alapul. 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott 

kapott alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az 

iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, 

szakkörökön, témaheteken az ismeretek elsajátítására. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag szakemberek (mentősök) általi bemutatására. 

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények (pl. 

hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

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 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel.  

 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 
TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - magasból esés 

 
- az ötödik – nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az ötödik – nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 
Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 
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- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 
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II.12.  Környezetei nevelés 

 

Általános célok: 

„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 nevelendők, 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”  

Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 

megvalósításához milyen lépések vezetnek. 

 

Alapvető célunk: 

- a környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg 

- erősítsük a tantárgyi kapcsolatokat 

- a pedagógusok, a felnőtt dolgozók és szülők példájukkal legyenek a környezettudatos 

életvitel terjesztői 

- az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése 

- takarékosság vízzel, villannyal, fűtéssel, papírfelhasználással 

- a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, bajokat 

- az iskola környezetének parkosítása 

- erdei iskola szervezése. 

  

Az erdei és természeti iskola az ismeretszerzés és személyiségfejlesztés sajátos 

színtere. Mindezt táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül 

tartó, iskolai foglalkozás, melyen főleg a természetismeret tantárgy egy-egy témájának a 

feldolgozása történik. Az erdei és természeti iskolában, hon- és népismereti táborban és egyéb 

táborokban való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük, a 

hozzájárulás legmagasabb összegét az iskolai szülői közösséggel kell egyeztetni. A 

programokon való részvételt nem vállaló tanulók esetében az intézmény gondoskodik a 

foglalkoztatásukról. 

 

A környezeti nevelés lehetőségei külön órakeret biztosítása nélkül: 

 

Tanórán kívüli lehetőségeink 

- szakköri tevékenységek 

- vetélkedőkön, versenyeken, tanulói pályázatokon való részvétel 

- kiállítások szervezése 

- szelektív hulladékgyűjtés 

- bekapcsolódása helyi akciókba 

- fásítás, zöldítés, gyomtalanítás 

- kézműves foglalkozások 

- színjátszás, drámapedagógia 

- faliújság szerkesztése 

- iskolaújság szerkesztése 

- iskolarádió működtetése 

- könyvtári órák 

- témanap, jeles napok. 
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Iskolán kívül 

 

- múzeumlátogatás, üzemlátogatás 

-          takarítás 

- tanulmányi kirándulás 

- gyűjtőakciók /parlagfű, szárazelem, papír stb./ 

- állatkert, vadaspark, botanikus kert látogatása.  

 

Módszerek 

 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra 

van szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti 

nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert mindenki 

előtt, ezért olyan tanárképzést szervezünk, amelyen bemutatjuk az interaktív lehetőségeket. 

Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt diákokkal alkalmazza. A 

foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé.  

 

A környezettudatos tanulói magatartás kialakításának módszereivel kapcsolatos elvárásaink: 

- életkornak megfelelő legyen 

- pozitív szemléletet adjon 

- szabad ég alatt valósuljon meg 

- tevékenység központú, életszerű legyen 

- megtapasztaláson alapuljon 

- tartalmazzon játékos elemeket 

- élményközpontú legyen, érzelmekre hasson 

- együttműködésre épüljön. 

 

A leggyakrabban alkalmazott módszereink: 

- kooperatív tanulási technikák 

- játékok 

- modellezés 

- riport 

- projekt 

- terepgyakorlat 

- kreatív tevékenység 

- közösségépítés 

- művészi kifejezés 

- megfigyelés 

- kísérlet 

- mérés 

- számítás 

- dokumentálás 

- modellezés 

- kézművesség, rajz 

- könyvtári búvárkodás, kiselőadás 

- növény- és állatgondozás 

- vita 

- kérdőív 

- probléma okainak megkeresése. 
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A környezeti nevelés ismerethordozó segédeszközei: 

- képanyag /videó, CD-ROM, Internet/ 

- számítógép 

- folyóirat 

- szemléltető eszközök 

- Tv, diavetítő 

- könyvtár  

 

II.13. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység rendje 

 

A tehetség kibontakozásának segítése 

 

Az általános műveltség alapjainak elsajátításához biztosítunk egyenlő lehetőségeket a 

tehetséggondozással, a képességek kibontakoztatásával, a hátrányok leküzdésével. 

 

A tehetséget kétféleképpen értelmezzük: 

a. a tanuló képességei között vannak olyanok, amelyek meghaladják egyéb képességeit 

b. a tanuló az átlagot jóval meghaladó képességgel/képességekkel rendelkezik, 

kimagasló teljesítményre képes. 

 

Mindkét esetben kiemelt feladatunknak tekintjük a képességfejlesztést azzal a 

megszorítással, hogy ilyen tevékenységünkkel párhuzamosan azokat a képességeket is 

fejlesztenünk kell, amelyek gyengék. 

 A tehetséggondozás egyaránt feladata a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásoknak. 

Annak felderítése, hogy a gyermek miben tehetséges, minden pedagógus feladata, de az 

információk az osztályfőnöknél gyűlnek össze, aki munkatársaival meghatározza a fejlesztés 

lehetőségeit. 

 

A tehetségesek számára a következő szakköröket indítjuk:  

- anyanyelv, 

- idegen nyelvek,  

- matematika, 

- kémia-biológia 

- történelem 

- szükség esetén bármilyen tárgyból.  

- Az énekkari tagság a szaktanár véleménye alapján önkéntes, de jelentkezés esetén 

a teljes tanévre szól.  

- Az iskolában diáksportkör működik, a sportköri tagság önkéntes.  

- A tehetségesek érdekében a 7. és 8. évfolyamon képességek szerinti csoportokat 

alakítunk ki, s így történik az oktatásuk matematikából, idegen nyelvből, 

számítástechnikából.  

- Évente /az első félévben/ középiskolai előkészítőket szervezünk a felvételi 

tárgyakból, matematikából és magyar nyelvből.  

- Lehetőségeink szerint erdei iskolát és tábort indítunk nyaranként.  

 

Konkrétabb tevékenységi formák: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése /differenciálás/ 

- csoportmunkában, személyre szólóan kidolgozott feladatokkal, 
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- a tanulás tanítása 

- a nívócsoportos oktatás 

- a nem kötelező /választható/ tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

- a tehetséggondozó foglalkozások 

- az iskolai sportkör 

- a szakkörök 

- versenyek, vetélkedők, bemutatók /szaktárgyi, sport, kulturális stb./ 

- a szabadidős foglalkozások /pl. színház- és múzeumlátogatások/ 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

 csoportos használata 

- a továbbtanulás segítése. 

- szabadidős foglalkozások, színház, múzeum, hangversenyek látogatása 

- fellépés biztosítása kulturális rendezvényeken 

- lehetőség bemutatkozásra kiállítás keretében 

 

Pedagógusaink egyik legfontosabb feladata - megfelelő pedagógiai és pszichológiai 

ismereteik alapján -, hogy minél előbb felismerjék a tehetségeket. A tehetséges tanulók 

oktatása során a differenciálás módszerével dolgoznak. A tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásokon kívül tehetséges tanulóinknak biztosítjuk: 

 a pályázatokon való részvételt 

 a versenyekre való felkészítést 

 a versenyeztetést 

 a könyvtár és az internet használatát 

 

II.14. Beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése 

 

A beilleszkedési és magatartási zavaroknak nagyon sok oka lehet, köztük olyanok is, 

amelyek kiderítése meghaladja az iskolai szakemberek képességeit. A tapasztalat alapján 

bátorkodunk leírni a leggyakoribb okokat: 

- a család szétzilálódott, s a gyermek képtelen a helyzetet feldolgozni 

- a szülők erkölcsi értékrendje megingott, nevelési céljaik helyességét illetően 

 elbizonytalanodtak 

- a gyermek ingerszegény környezetben él 

- érzelmi-akarati sérülés  

- részképesség-zavar 

- többszöri osztályismétlés 

- pedagógus és gyermek rossz viszonya 

- mentális ok 

- agresszív környezeti hatások 

- irreális tanulói énkép 

- öröm és sikerélmény hiánya 

- csak büntetés alkalmazása, dicséret és jutalmazás hiánya. 

 

Természetesnek tartjuk, hogy elsődleges feladatunk a gyerek személyiségének alapos 

megismerése, a beilleszkedési és magatartási zavar okának kiderítése, az ok megszüntetését 

vélhetően eredményező tevékenységek megtervezése és végrehajtása. 

 

A kiderített októl függően lehet a tennivalónk: 
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- az iskola tartson az óvodával olyan kapcsolatot, hogy a tanítók időben 

tájékozódhassanak a leendő elsősök személyiségének jegyeiről 

- valamennyi pedagógus figyelje meg a tanuló tanórai és tanórán kívüli viselkedését, 

szokásait, s a szerzett tapasztalatokat adja át az osztályfőnöknek 

- a családi körülmények megismerése, családlátogatások 

- a tanuló baráti körének ismerete 

- a napközi otthon, a felzárkóztató foglalkozások vagy a tanulószoba segítségének 

 felajánlása 

- a szülők hitének erősítése azokban az esetekben, amikor nevelési céljaik azonosak az 

iskoláéval 

- az agresszív környezeti hatások megszüntetése 

- olyan feladat adása, amelynek elvégzésével a tanulónak sikerélményben lesz része, 

majd a kapott dicséret ösztönző hatású lesz 

- a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatát a kölcsönös bizalomra és szeretetre kell 

építeni. 

 

Amennyiben a feladat meghaladja az iskola képességeit /súlyos, szélsőséges zavar/, 

külső szakemberek közreműködése szükséges /Gyermekvédelmi Szakszolgálat, orvos, 

pszichológus/. 

Azt azonban nem engedhetjük meg, hogy a szélsőséges magatartási zavarokkal 

rendelkező tanuló akadályozza társainak fejlődését. Ilyen esetekben az igazgató él a 

jogszabályok adta büntetési lehetőségekkel. 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 

A magatartási zavarokhoz hasonlóan a tanulási kudarcok okai is sokfélék lehetnek, de 

szinte minden esetben azonos az eredmény: a tanuló jelentős lemaradása, amely kezelés 

nélkül egy ponton irreverzibilissé válik. Ez esetben is elsődleges feladatunk az okok kiderítése 

és a prevenció. 

 

A kudarc és lemaradás gyakori okai lehetnek: 

- a tanulás feltételei otthon nem biztosítottak 

- a gyermek a családban nem számíthat tanulási segítségre 

- hátrányos helyzet, veszélyeztetettség 

- az átlagtól alacsonyabb képességek 

- a tanuló gyenge akarata. 

 

Attól függően, hogy a tanulási kudarcnak milyen okait tártuk fel, kell a teendőinket 

meghatározni, melyek lehetnek: 

- családlátogatáson az osztályfőnök meggyőződik arról, hogy milyenek a gyermek 

tanulási feltételei az osztályfőnök véleménye alapján /főleg a veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű gyermekek számára/ tanulószobai foglalkozást szervezünk 

- anyanyelvből és matematikából heti egy óra korrepetálás keretében nyújtunk 

segítséget a lemaradóknak 

- a tanítási órán a tanulók eltérő képességeihez igazodó óravezetést alkalmazunk 

- kötelező ezen tanulók írásbeli munkáinak gyakoribb javítása rövid írásos értékeléssel, 

számukra külön ki kell jelölni azt a minimum tananyagot, amelyet a továbbhaladáshoz 

feltétlen szükséges elsajátítaniuk 

- az osztályban tanító illetve a tanulóval kapcsolatba kerülő pedagógusok egységesen 

járnak el 



32 

 

- azokkal, akiknél az eddig elmondottak nem segítenek, a tanító vagy szaktanár 

egyénileg is köteles foglalkozni 

- a tanulók minden erőfeszítését jutalmazni kell, hogy önbizalmuk erősödjék és 

ösztönözze őket a munkára. 

 

II.15. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzet a mi iskolánkban is fennáll. A 

veszélyeztetettség és hátrányosság fogalmak értelmezését az élet kitágította. A törvény 

definíciója szerint: "Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a jegyző védelembe vesz." A 

gyakorlatban ez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való részesülést jelenti. 

"Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a jegyző védelembe vett, és akinek 

szülői a tanuló oktatási intézménybe való bekerülésekor legfeljebb nyolc általános iskolai 

végzettséggel rendelkeznek." 

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

/gyermekvédelmi törvény/ pontosan meghatározza intézményünk feladatát a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén. 

A gyermekvédelem feladata a hátrányos helyzetben lévő és a veszélyeztetett tanulók 

felderítése, a veszélyeztetettséget okozó körülmények megállapítása és nyilvántartásba vétele, 

a következmények pedagógiai eszközökkel történő enyhítése, szükség esetén önkormányzati 

adminisztratív intézkedések kezdeményezése. 

Az intézményi feladatokat az osztályfőnökök, az egyes gyermekekre vonatkozóan 

megtervezik közös eljárásaikat, értékelik tapasztalataikat. 

Az év elején az osztályfőnökök, ill. a gyermekvédelmi felelős veszik nyilvántartásba a 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat a kidolgozott szempontsor 

figyelembevételével. Szükség esetén családlátogatást végeznek, hogy a tanulók fejlődését 

veszélyeztető, hátráltató körülményeket megismerjék, feltárják és segítséget tudjanak 

nyújtani.  A veszélyeztető és hátrányos helyzet megszüntetése, a tanuló problémájának 

megoldása érdekében az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak: 

 

-  a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel 

- az igazgatóval /vagy helyettesével/ 

- a Gyermekjóléti Szolgálattal 

- az iskolaorvossal és a védőnővel 

- pedagógus kollégáival 

- a szülői szervezet tagjaival 

 

Az iskolai gyermekvédelem feladatai 

 

Iskolánkban a legfontosabb gyermekvédelmi munka a megelőzés. Esetenként 

szükséges a problémák feltárása és a veszélyeztető tényezők csökkentése, megszüntetése. Ez 

utóbbi a gyermekvédelmi szakszolgálatokkal együttműködve történik. Súlyosabb esetben a 

tanulók utókövetése is indokolt.  
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Megelőzés, feltárás 

 

Feladat Célok Tevékenységek Felelősök 

 

 

Megelőzés 

- a gyermekekre ható 

káros hatások enyhítése 

 

- a pozitív hatások 

érvényesülésének segítése 

 

 - a fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása 

 

- rendszeres kapcsolattartás a 

szülőkkel 

 

- tájékoztatás a lehetséges 

szociális kedvezményekről 

(étkezési térítés, napközis ellátás, 

tankönyvtámogatás stb.) 

 

- a tanulók személyiségi jogainak 

tiszteletben tartása 

 

- a pedagógusok együttműködése 

a tanulókkal, a szülőkkel és a 

gyermekvédelmi felelőssel 

 

- a szenvedélybetegségek 

megelőzésére irányuló 

program működtetése-

egészségnevelés 

 

- reakció az iskolában előforduló 

erőszakos megnyilvánulásokra, 

az erőszakos viselkedést tanúsító 

diákok szembesítése tettük 

következményeivel 

- gyermek-   

  védelmi  

  felelős 

- iskolave- 

   zetés  

- osztály-   

   tanítók 

- osztály- 

   főnökök 
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Feltárás 

- veszélyeztetett gyerekek 

kiszűrése. Figyelemmel kell 

kísérni a tanulási 

nehézséggel küzdő, 

magatartás zavaros, 

túlzottan visszahúzódó, 

agresszív, sajátos nevelési 

igényű, szegény, rossz 

szociális hátterű 

nagycsaládos tanulókat.  

- a gyerekek problémáinak 

felismerése 

- segítségnyújtás 

-  családlátogatások 

- a családi háttér, a körülmények 

feltérképezése, helyzetfelmérés 

- rávilágítás a helytelen nevelésre 

(következetlenség, túlzott 

szigor vagy engedékenység) 

- segítségnyújtás konkrét 

nevelési helyzetekben 

- védő, óvó intézkedések 

kezdeményezése, jelzés 
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Okok megszüntetése, „utánkövetés” 

 

Feladat Célok Tevékenységek Felelősök 

 

Az okok 

megszün-tetését 

célzó 

intézkedések 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

segítségével a 

probléma 

gyökerének 

feltárása 

 

- környezettanulmán

y készítése 

- a tanuló 

személyiségének 

feltárása 

- szóbeli, írásbeli 

tájékoztatás a 

hivatalok részére 
osztálytanítók 

osztályfőnökök 

gyermekvédelmi 

felelős 

 

 

 

Az okok 

megszüntetése 

utáni 

tennivalók 

(„utánköve-

tés”) 

a „visszaesés” 

esélyének 

csökkentése 

- iskolai hiányzások figyelemmel 

kísérése 

- a gyerek tanulmányi 

eredményének figyelemmel 

kísérése 

- felzárkóztató foglalkozásra 

irányítás 

- külső szakemberek 

bevonásával viselkedésmódosító 

eljárások alkalmazása 

 

 

Az iskolai gyermekvédelem intézményrendszere 
 

Igazgató -közvetlen, informálás 

 

Tanulók -fogadóórák, egyéni beszélgetés 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi                     Diákönkormányzat  DÖK-ülés 

felelős 

 
Osztályfőnökök -munkaközösségi megbeszélés,  egyéni    

  beszélgetés 

Iskolalelkész                          - tapasztalatcsere, beszélgetés 

 
Tantestület -folyamatos jelzések 

 

Szülők -fogadóórák, szülői értekezlet, SZK  

  

 

Külső szervezetek -konkrét esetben segítség kérése 
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Külső segítő szervezetek, hatóságok: 

 

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Magyar Katolikus Karitász 

 Iskolaorvos, védőnő 

 ÁNTSZ 

 

Szociális hátrányok enyhítése 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünkkel a tanulók 

esélyegyenlőtlenségét kívánjuk biztosítani. Szükségesnek tartjuk a területre vonatkozó, 

naprakész információk meglétét, ezért rendszeresen felhasználjuk gyermekvédelemi 

rendszerünk működésének eredményeit, folyamatos megfigyeléseket végzünk, tájékozódunk a 

tanulók körülményeiről. 

Ha tudomásunkra jut, hogy valamelyik gyermek folyamatos étkeztetése vagy egyéb 

alapvető ellátása nem biztosított, intézkedéseket teszünk ennek megoldására. Az intézkedés 

lehet: a család körülményeinek feltárása, napközis vagy menzás elhelyezés, önkormányzati 

segítség, esetleg anyagi támogatás igénylése. 

Törekszünk arra, hogy a gyermek étkeztetése /tízórai, ebéd, uzsonna/ még akkor is 

biztosított legyen, ha szülője erről nem gondoskodik. 

Elősegítjük és a gyermekek körében szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg, éljenek 

azokkal a kulturális és technikai lehetőségekkel, amelyeket családjuk nem, de intézményünk 

biztosítani tud /könyvtár, szabadidős tevékenységeink/. 

Motiváljuk a szülőket, hogy szociális gondjaik enyhítésére vegyék igénybe napközis- 

és tanulószobai szolgáltatásunkat. 

A gyermekét elhanyagoló szülők feladataiból az átlagosnál többet vállalunk át az 

alábbi területeken: 

- pályaválasztás előkészítése és lebonyolítása 

- a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos eljárások 

- kirándultatás 

- helyi, regionális és országos támogatások megszerzése 

- étkezési és napközis térítési díjukhoz támogatást kérünk az önkormányzattól 

- különböző mértékű tankönyvtámogatásban részesítjük őket 

- színházlátogatásukat, kirándulásuk költségeit sokszor az önkormányzat támogatja. Az 

intézmény igyekszik a szociálisan rászorult diákoknak táborozási lehetőséget is biztosítani.  
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II.16. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg az iskola 

működéséhez szükséges eszközök minimális számát.  

 

II.17. A szülő, tanuló és pedagógus együttműködési, kapcsolattartási formái 

 

A partnerközpontú intézmény kialakításnak folyamatában elsődleges az iskola és a 

szülői ház kapcsolata. Célja, hogy a 

- szülő tájékozott legyen az iskolában folyó munkáról, ismerje törekvéseinket, 

gondjainkat, eredményeinket 

- megismerhessük elvárásait az iskolával kapcsolatosan 

- a gyermek nevelése-oktatása érdekében biztosítsuk az együttműködés lehetőségét. 

A kapcsolattartás formái: 

- szülői értekezletek 

- évente legalább egy alkalommal valamennyi évfolyam részére közös szülői 

értekezletet tartunk, amelyen általános tájékoztatást adunk és véleményt kérünk 

- az osztályok részére legalább kétszer tartunk értekezletet, ahol az osztály speciális 

problémái képezik a tanácskozás alapját 

- a családlátogatás elsődleges célja a tanuló otthoni körülményeinek megismerése 

- minden olyan rendezvényünkre, amelyen technikailag megoldható, meghívjuk a 

szülőket is 

- lehetőséget adunk a szülők és gyermekek együttes tevékenységére /gyermeknap/, 

karácsonyi lélekmelegítő hét 

 

A szülői munkaközösség eddig és remélhetően a jövőben is segítőkészségről tett/tesz 

tanúbizonyságot. A szülői munkaközösség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

ülésezik. A tanév kezdetén az igazgató tájékoztatja a munkaközösséget az éves munkatervről, 

célkitűzésekről, véleményt kér. A munkaközösség valamennyi jogát gyakorolhatja. 

 

 

II.18. SNI tanulók oktatása  

 

A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását az iskolánk Alapító Okirata 

alapján és a 2011.évi CXC. Törvény a Köznevelésről 27.§. (8.) szerint látja el, amennyiben 

azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. A gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért. 

Intézményünk gyógypedagógus segítségét veszi igénybe ehhez a munkához. Az iskola 

alapdokumentumaiban megfogalmazott fejlesztési feladatok a sajátos nevelési igényű 

tanulókra is érvényesek.  

 

Figyelembe véve: 

 a szakvéleményben leírtakat, 
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 életkori és egyéni sajátosságaikat (adekvát terhelés), 

 a komplexitás elvét, 

 az integrációs elvet, 

 a terápiás elvet. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelési elvei 

 

Iskolánk vállalja a sajátos nevelési igenyű tanulók integrált nevelését a következő esetekben: 

 olvasási zavar (diszlexia), 

 az írás zavara (diszgráfia), 

 az aritmetikai készségek zavara (diszkalkulia), 

 az iskolai készségek kevert zavara, 

 nem meghatározott tanulási zavar, 

 enyhe fokú hallássérülés, 

 autizmus 

 magatartási, beilleszkedési nehézség, 

 a többi tanulóval együtt nevelhető tanulási akadályozottság, 

 beszéd-, hang-, nyelvi és kommunikációs zavar esetén. 

 

Valamint szerepet vállal az enyhébb fokú tanulási nehézségek kezelésében. Vállalja a 

tanulók különleges gondozáshoz kapcsolódó jogai érvényesítését. Ennek érdekében a tanulók 

problémainak feltárásához igénybe veszi a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság, a Nevelési Tanácsadó segítségét, a szakvéleményben foglaltaknak 

megfelelően megszervezi a tanulók rehabilitációs célú foglalkoztatását, terápiáját. A tanulók 

nevelésében a pedagógusok mellett az SNI, illetve a tanulási nehézség típusának megfelelő 

gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus is részt vesz. 

A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A felmentett tanulók írásbeli 

beszámolóinak, dolgozatainak értékelése nem érdemjeggyel, hanem százalékkal, valamint 

szöveges értékeléssel történik. 

  

A gyógypedagógus kompetenciája 

 

Az SNI-tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a 

tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógiai tanács az együttműködés során 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben eszközök, módszerek 

alkalmazása stb.); 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

 javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 
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A többségi pedagógusok kompetenciája 

 

Az SNI-tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő pedagógusaink 

 

 maximális mértékben tiszteletben tartják az SNI-tanulók emberi méltóságát és jogait; 

 a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak egyes SNI-tanulók 

csoportjaira jellemző módosulásait; 

 szükség esetén egyéni fejlődési ütemet biztosítanak, a differenciált nevelés, oktatás 

céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaznak; 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépítik a folyamatos értékelésbe, hatékonyságvizsgálatba, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatják eljárásaikat, az 

adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaznak; 

 egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek; 

 együttműködnek a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépítik a pedagógiai folyamatokba; 

 értékelésében a tanuló teljesítményét egyéni képességekhez, fejlettségi szinthez 

viszonyítják. 

 

SNI, BTMN-es tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása, fejlesztő foglakozása 

 

 Ilyen típusú gyerekek különleges gondozást igényelnek, s számukra „ pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni. A tanuló annyi 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz 

részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből hátránya csökkentéséhez szükséges.” 

2011.CXC Tv.27 §(8.)bekezdés. Ezen törvényi vonatkozásnak és a  szakértői 

véleményben megfogalmazottaknak  megfelelően biztosítjuk  a pedagógiai és 

egészségügyi célú rehabilitációs órakeretet, amely a különböző sajátos nevelési igény 

esetén eltérő mértékű. 

 A sajátos nevelési igényű; a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók fejlesztésére követelményeket határozunk meg, egyéni fejlesztési tervet készítünk. 

Gyógypedagógusunk meghatározott időkeretben foglalkozik ezekkel a gyerekekkel        

iskolánkban. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység és a fejlesztő fogalakozás céljai és feladatai 

 

 A hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

 A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

 A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 

A rehabilitációs, felzárkóztató-kompenzáló, valamint tehetséggondozó foglalkozások 

mennyiségét és gyakoriságát befolyásoló tényezők 

 

 elsődlegesen a gyermekek képességstruktúrája, 
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 problémáinak összetétele, részképesség- kiesésének súlyossága, 

 fejleszthetőségi üteme, terhelhetősége, 

 másodlagosan gazdasági szempontok 

 

A foglalkozások alapelvei 

 

 nem korrepetáló jellegűek, 

 célkitűzése: az éretlen vagy gyenge képességterületek fejlesztése, a hiányzó 

képességek kialakítása 

 az anyaga nem témaspecifikus 

 a személyiség egészére ható fejlesztés 

 elősegíti a reális önértékelés, pozitív énkép kialakulását 

 a kapcsolat alapköve a bizalom a pedagógus és a gyerek között  

 alapvető a tervek folyamatos ellenőrzése, továbbfejlesztése 

 team-munka 

 együttműködés a szülőkkel. 

 

Az SNI-tanulók számára a szakértői bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési terv 

készül, amely tartalmazza a gyermek adatait, a fejlesztési területeket, foglalkozási formákat. 

 

Egyéni fejlesztési terv 

 

A gyermek adatai: 

Név:  

Szül.hely, idő: 

Anyja neve: 

Gondviselő: 

Lakcím: 

A szakvéleményt kiadta: 

A szakvélemény kelte, kontroll:  

A szakértői bizottság / szakvélemény megállapításai: 

 

Fejlesztendő terület: 

Testséma  

Térbeli-, időbeli tájékozódás  

Síkbeli tájékozódás, irányok  

Finommotorika, vizuomotoros koordináció  

Vizuális figyelem  

Vizuális észlelés  

Vizuális emlékezet  

Vizuális differenciálás  

Auditív figyelem  

Auditív észlelés  

Auditív emlékezet  

Auditív differenciálás  

Szerialitás  

Ritmus, beszédritmus  

Alak-háttér differenciálás  

Lényegkiemelés, összefüggések, következtetések  
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Beszédértés, szövegértés  

Szókincs, verbális kifejezőkészség  

Betűdifferenciálás  

Betűfelismerés, összeolvasás  

Helyesírás, nyelvi fejlesztés  

Számfogalom, matematikai készségek fejlesztése  

 

Foglalkozási forma:  

 kiscsoportos, egyéni 

 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek 

 

Ellátása: 

 integrált oktatás, nevelés  

 a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért 

az intézmény vezetője a felelős 

 ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi  

 tantárgyi  mentesítés az értékelés, minősítés alól 

 nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat   

 

Az ellátáshoz szükséges gyógypedagógiai / fejlesztőpedagógiai végzettség 

 

 Tanulási nehézség, gyengeség, bármely területe: fejlesztőpedagógus /gyógypedagógus 

 Fejlesztő foglalkoztatás: fejlesztőpedagógus /gyógypedagógus 

 Társulhat hozzá - szükség esetén - pszichés gondozás.  

 Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján  

 az iskola egyéni foglalkozás keretében, 

 egyéni fejlesztési terv alapján felzárkóztatja  

 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel (BTMN) küzdő gyermekek 

fejlesztése egyénre szabottan történik a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében foglaltaknak 

megfelelően, melyhez egyéni fejlesztési tervet készítenek a fejlesztésben részt vevő 

szakemberek - fejlesztő pedagógus - gyermekenként, tanulónként. A fejlesztést a szakértői 

véleményben meghatározott időkeretben végzik.  

 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

 

 az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 

 a kudarctűrő-képesség növelése, 

 az önállóságra nevelés.  

 

Tanulási helyzetekben megfigyelhető jellemzőik: 

 a téri tájékozódás, 

 a finommotorika,  

 a figyelemkoncentráció,  

 a bonyolultabb gondolkodási folyamatok,  

 a kommunikáció,  

 a szociális alkalmazkodás fejlődésének eltérései. 
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A fejlesztés alapvető területei a következőképpen alakulnak: 

 

Kommunikációs készségek fejlesztése 

 

 beszédértés, irányíthatóság fejlesztése 

 a beszéd használatának előmozdítása 

 metakommunikáció, gesztusnyelv előtérbe  helyezése 

 alternatív kommunikáció használata 

 

Szociális készségek fejlesztése 

 hangsúlyozása alkalmazkodást elősegítő viselkedésformák 

 szelektív kapcsolatok kialakítása 

 a kapcsolat szerepének erősítése gyermek, illetve felnőtt viszonylatban 

 

Kognitív funkciók fejlesztése 

 egyeztetés 

 válogatás 

 soralkotás 

 figyelem 

 emlékezet 

 ok-okozati összefüggések 

 

Akadémikus készségek fejlesztése 

 

Tájékozódás 

 tájékozódás kialakítása térben, időben, emberi viszonylatokban 

 

Munkavégzés 

 strukturált, vizuálisan kódolt, önálló munka megteremtésére való törekvés 

 

Önkiszolgálás 

 önellátás kialakítása (étkezés, öltözködés, önápolás)  

 

Mozgás 

 utánzás, nagymozgás, finommotorika fejlesztése 

 

Iskolánk tanulója az autizmus enyhébb típusába tartozik, elsősorban a szociális 

készségek fejlesztésére van szükség, illetve a bonyolultabb gondolkodási folyamatok 

megértésének segítésére. 
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II.19. Rakacaszendi tagintézmény 

 

A rakacaszendi tagintézményre vonatkozó további nevelési szempontok 

 

Helyzetelemzés  

 

Rakacaszend az Edelényi Kistérség egyik kis létszámú települése, földrajzilag 

viszonylag messze esik a térség központjától. Tagintézményünkben az óvodások és iskolások 

nagy része halmozottan hátrányos helyzetű és a roma nemzetiséghez tartozik. Nevelésünket és 

oktatásunkat keresztény szellemben tervezzük és valósítjuk meg, törekedve a hátrányok 

kompenzálására. Célunk: egészséges, a társadalomba beilleszkedni képes személyiségek 

nevelése. 

 

Anyagi és személyi feltételek a rakacaszendi tagintézményben 

 

Az intézmény épületének állagmegóvásán és javításán kívül fontos a külső környezet 

képét esztétikailag tovább rendezni. A szép környezet nemcsak a tartalomhoz illő formát adja, 

hanem önmagában is vonzó, kölcsönhatásuk kedvezően befolyásolja a személyiség fejlődését. 

Iskola- és óvodaépületeink jó állapotúak, fejlesztésükön, szépítésükön állandóan dolgozunk. 

Támogatást pályázatok útján próbálunk szerezni. Iskoláink felszereltsége az előírásoknak 

megfelel. 

 

Intézményvezetés: 

Az intézmény irányításáért, működéséért a székhelyintézmény igazgatója és az általa 

megbízott mindenkori tagintézmény-vezető a felelős. A vezetőség részt vesz a tanulókkal 

kapcsolatos döntések előkészítésében, a szakmai munka ellenőrzésében és tervezésében. 

 

Nevelők 

A nevelői ellátottság az intézményben jó, szakos ellátottság:100%. A nevelők 

önképzése és továbbképzése folyamatos, tudatos és tervszerű. Felismertük, hogy a 

megváltozott körülmények között az eljövendő nemzedék nevelésében döntő a pedagógus 

személyisége, tájékozottsága és nyitottsága. A foglalkozásokon a szervezési feladatokon túl 

egyre nagyobb szerepet kap a pedagógiai, szakmai kérdések megvitatása. 

 
Célrendszer 

 

Fő cél: A hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és a képességek szintjéből 

eredő hátrányainak ellensúlyozása az oktató-nevelő munka folyamatában 

 

Tanulásmódszertani fejlesztés 

 

Célja: 

- hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek az önálló tanulásra, 

- megismerjék a tanulási technikákat, 

- egyénileg válasszanak a módszerek közül, 

- tudják alkalmazni a választott technikákat, 

- saját tanulási módszert alakítsanak ki, 

- az önálló tanulási képességének kialakításával sikerélményhez jussanak a korábban folyamatos 

tanulási kudarcnak kitett tanulók 

1. Tanulási szokások 
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Tanulási önismeret 

Tanulási szokások - célszerűség   

 

2. Olvasási képesség fejlesztése  

Az olvasás technikája  

Értő olvasás  

Néma olvasás - szövegértés 

 

3. Ismeretmegőrzés 

Memóriafejlesztés  

Lényegkiemelés  

Összefüggések  

Vázlatjegyzet 

4. Ismeretközlés 

Írásbeli megnyilatkozás 

Szóbeli felelet 

Szövegalkotás szóban és írásban 

5. Ismeretszerzés forrásai 

Internet használat  

Könyvtárhasználat 

A kommunikációs képességek fejlesztésének célja: hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók képesek 

legyenek gondolataikat szóban és írásban kifejezni, a kulturált kommunikáció normáinak megfelelni: 

- elsajátítani a társas viselkedés szabályait, 

- gondolataikat adekvát módon kifejezni, 

- csoportmunkában részt venni, 

- saját élményt szerezni a sikeres kommunikációban. 

Tartalmi elemek 

1. Csoporton belüli együttműködés 

Játékok 

 

2. Kommunikációs képességek  

Csoportban beszélni  

Másokat beszédre bírni  

Röviden és tömören szólni  

Figyelem 

 

3. Metakommunikáció 

Mimika, gesztus, tekintet 

Mozgás 

Térbeli távolság 

 

4. A kommunikáció formái 

Szóbeli kommunikáció  

írásbeli kommunikáció 

 

5. Társas viszonyok 

Segítőkésznek lenni  

Helytállni önmagunkért  

Megbízni másokban  

Tapintat, igazság, hazugság 
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A közösségfejlesztés tartalmai: 

- közösségi megbízatások teljesítése 

- feladatmegosztás a közösségben 

- egymás tisztelete, segítése 

- egymás elfogadása 

- nyitottság egymás kultúrájának megismerésére, értékelésére 

- a közösségben élés szabályai 

- egyéni fejlődés a közösségben 

- együttműködés a csoportban, az osztályban, az iskolában 

- kompromisszum, konszenzus 

 
CÉLOK ELVÁRT EREDMÉNYEK 

Képességek kibontakoztatása, képességfejlesztés, 

az önálló tanulás segítése 

lemorzsolódás csökkenése: 

évfolyamismétlések számának csökkenése, 

intézményi rendszerből kimaradók számának 

csökkenése, 

tanulmányi eredmények növekedése 

Közösségalakítás, -fejlesztés magas számú részvétel a közösségi 

rendezvényeken, 

tanórán kívüli programok megfelelő szintű 

működése 

Folyamatos értékelés, releváns oktatási 

mérőeszközök használata 

az értékelés eredményeinek beépülése a 

fejlesztésbe 

az értékelés eredményeinek javulása 

Pedagóguskompetenciák erősítése, bővítése a pedagógusok módszertani repertoárjának 

folyamatos bővülése 

A szülőkkel való kapcsolat erősítése a szülők minél nagyobb létszámú részvétele a 

szülői értekezleteken, 

közös rendezvényeken magas szülői részvételi 

arány 

A különböző kultúrák ismerete és elfogadása előítéletektől mentes, elfogadó, a 

társadalomba beilleszkedni képes és 

beilleszkedni akaró személyiségek nevelése 

Szociális kompetenciák fejlesztése folyamatosan, egyrészt a tantárgyi 

struktúrába tervezetten, 

másrészt az osztályszintű és 

intézményszintű programok lehetőségeinek 

kihasználásával 

 

Együttműködés, partnerségi kapcsolatok  

 

Szülő-iskola 

 

A kommunikáció célja, hogy a pedagógus tájékozódjon a gyermek családi hátteréről, a 

szülő tájékozódjon a gyermek haladásáról, fejlődési jellemzőiről. Folyamatos legyen a 

visszacsatolás. 

 

Kommunikációs csatornák és eszközök: 

szóbeli kommunikáció   írott kommunikáció 
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személyes megkeresés  írásos tájékoztatók, hirdetések 

szülői értekezlet    tájékoztató füzet 

 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

 

A családsegítő munkatársa rendszeresen találkozik a nevelőkkel és a tanulókkal. 

Szakmai és szakszolgálat: 

Az igénybevételről szóló döntés szerint, az igénybevétel tervezett területei: 

Szakszolgálat: 

- iskolaérettségi vizsgálat 

- nevelési tanácsadó szolgáltatásai (pszichológus, logopédus) 

-  más fogyatékosság szűrése: 

igény szerint 

 

Feladatok 

 

Várható eredmény 

 Megelőzés: veszélyeztetettség 

testi, lelki sérülés 

Lelkileg kiegyensúlyozott tanulók 

számának növekedése 

Intézményi jelzések a 

veszélyeztetettségről, a jelzések 

fogadása 

 

Időben jelzett negatív jelenségek 

észrevétele 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi 

felelős és a szolgálat 

kapcsolattartása 

 

Közös megoldások keresése az 

adódó problémákra 

 

A veszélyeztetett tanulók 

közvetlen segítése 

 

A tanulók számára elérhető a 

családsegítő  

A tanulók a családsegítőhöz is 

fordulnak problémájukkal 

Aktuális segítségnyújtás a 

problémák megoldásában 

  

KPSZTI szolgáltatásai: továbbképzések, szaktanácsadás, versenyek szervezése, pedagógiai 

tájékoztatás, pályázatírás 

 

Civil szervezetek 

 

Feladatok: 

- tanulás támogatása, programok, rendezvények támogatása  

- ütemezés: folyamatos  

- civil szervezet: Szendi Iskoláért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 

 

Következő iskolafok (felső tagozat) 

A következő iskolafok intézménye: Rakacai Általános Iskola 

 

Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenység 

Művészeti tevékenységek: klasszikus furulya, grafika és festészet 

 

Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

A multikulturális tartalmak a különböző tantárgyakban jelennek meg.  
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Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

 Iskolánk katolikus és specifikus identitásának megőrzése, erősítése és hatékony 

képviselete társadalmunkban csak szűkebb és tágabb környezetünkkel való sokoldalú 

kapcsolattartás révén valósítható meg.  

 

 Fenntartónkkal, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus apostoli kormányzójával 

és képviselőjével, oktatási referensével fontosnak tartjuk az élő kapcsolat ápolását. 

 

 A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szervezésében nevelő-

testületünk részt kíván venni a szakmai és lelki továbbképzéseken.  

 Városunk önkormányzati iskoláival szoros  kapcsolat fogunk ápolni: sport- és szellemi 

vetélkedőkön való találkozás, más iskolák által meghirdetett versenyeken való részvétel. 

 

 Tanulóink rendszeresen részt vesznek a középiskolák felkészítő tanfolyamain és 

versenyein. Az osztályfőnökök és a pályaválasztási felelős nyílt napokra irányítják őket, 

szüleiket pedig szülői értekezletekre, hogy jobban megismerjék a középiskolákat. 

 

 Nevelőmunkánk támasza a Szülői Közösség. A szülők segítenek rendezvényeink 

szervezésében és lebonyolításában.  

  

 Az Esély a Kiteljesedésre Alapítvány segíti az iskola kulturális és sportrendezvényeit, 

támogatja a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, segíti intézményünk 

infrastrukturális fejlesztését 

 

 Rendszeres a kapcsolatunk Művelődési Központtal. 

Programajánlataik havonta megérkeznek. 

 

Hagyományaink, rendezvények, közélet 

 

Versenyeink céljai, hogy: 

- a gyermekekben élő vetélkedő hajlamot mozgósítsuk 

- ismeretek bővítésére sarkalljunk 

- képességeket bontakoztassunk ki 

- a legjobb tanulókat kiválasszuk, tehetségüket fejlesszük 

- gyermekeket sikerélményhez juttassunk 

- korrekcióra is alkalmas következtetéseket tudjunk levonni teljesítményünk színvonaláról 

- javítsuk az iskolánkról kialakított képet. 

 

A versenyekkel kapcsolatos feladatunk: 

- túlterhelést nem okozó, alapfeladatainkat hátrányosan nem befolyásoló versenyeztetést 

végezzünk 

- időben gondoskodjunk a résztvevők kiválasztásáról, felkészítéséről. 

 

Gyermeknap: 

 

A tanulók vágyai, igényei alapján szervezett játékos, szórakoztató tevékenység, 

amelynek lebonyolítója a tantestületünk, de bevonjuk a segítőkész szülőket is és 
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együttműködünk a gyermekszervezettel. Célja, hogy minden gyermek jól érezze magát, 

kikapcsolódjon, szórakozzon. 

Ünnepélyek, megemlékezések: 

- tanévnyitó, tanévzáró és ballagási ünnepség  

- karácsonyi délután 

- március 15. és október 23. ünnepe 

- művészeti hét 

- aradi vértanúk napja 

- Szent Miklós napja /Mikulás/ 

- anyák napja 

 

Kirándulások, táborozások célja 

- a tantárgyi ismeretek elmélyítése 

- hazánk tájainak, kultúrtörténetének megismerése 

- a közösségi szemlélet formálása. 

 

Helyszín ajánlása: 

- 1-4. évfolyam: megyénken belül 

- 5-8. évfolyam: Eger, Debrecen, Szeged, Duna-kanyar, Budapest, Ópusztaszer. 

 

Fontos nevelési célunk, hogy a határainkon túl élő magyarokkal szoros 

együttműködést alakítsunk ki, testvériskolai kapcsolatot építsünk, tanulóink megismerjék a 

határokon túl élő magyar gyermekek életét, tapasztalatot szerezzenek, segítsék egymást. E cél 

érdekében minden évben pályázunk a „Határtalanul” programra s ennek segítségével 

megismerjük a magyarság lakta területek történelmét, földrajzát. kultúráját. 

 

Tárlatok, múzeumok, színház, , hangverseny: 
  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink széleskörű ismereteket szerezzenek a művészeti 

nevelés egyéb ágaiból is. Diákjainkat a szabadidő helyes felhasználására és kulturált 

eltöltésére szoktatjuk azzal is, hogy osztály- és évfolyamkeretben rendszeresen szervezünk 

programokat.  

 Minden évben művészeti kiállítást rendezünk tanulóink munkáiból. Művészeti 

oktatásban részt vevő tanulóink hangversenyt adnak. Feladatunknak tekintjük helyi 

Művelődési Központban , múzeumban /Tájház/ lévő kiállítások megtekintését. 

Az igényességre törekvés és nevelés mellett igazodunk a szülők anyagi helyzetéhez. A 

e foglalkozásokon való részvétel – ha az, költségekkel jár – önkéntes.  

  

Könyvtár: 

 

Az iskolai könyvtárunkon kívül a városi könyvtárat is szívesen látogatják tanulóink és 

pedagógusaink. Az iskolai könyvtárban rendhagyó szaktárgyi órákat is tartanak nevelőink. A 

könyvtári állomány rendszeres bővítésével tanulóink egyéni tanulását, magasabb szintű 

önképzését kívánjuk elősegíteni. 
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Az iskola vallásos programjai, egyházi ünnepei 
 

A keresztény pedagógia alapköve: „a közösség nevel közösséget” elv. A keresztény 

személyiség kialakítása a hiteles keresztény példaadás során valósul meg. Minden lehetséges 

alkalommal fel kell hívni a tanulók figyelmét arra, hogy ők szeretve vannak Isten által, és ők 

is képesek más embert szeretni, megörvendeztetni. A vallási nevelés nem egyenlő a 

hitoktatással, amely a vallási ismeretek tényszerű elsajátítása. A vallási nevelés az iskola 

egészében valósul meg. Célunk, hogy az iskola arculatát, programjait, tanáraink és diákjaink 

gondolkodásmódját, beszédstílusát a keresztény értékek inspirálják. 

 

Eszközeink és lehetőségeink: 

- hittanórák 3 felekezet szerint (görög katolikus, római katolikus, református) 

- tanítás előtti és utáni imák 

- közös ünnepi szent liturgiák 

- osztálymisék  

- nagyböjti és adventi lelki felkészülés, közös gyertyagyújtások 

- tanulói és tanári rekollekciók 

- a szentségi élet lehetősége 

- nyári hittanos- és cserkésztáborok 

- máriapócsi gyermekbúcsú 

- patronáló egyházközségekkel való kapcsolattartás 

- szülői értekezletek, szülői rekollekciók 

- egyházi könyvek a könyvtárba 

- katolikus újságok, folyóiratok megrendelése 

 

Egyházi ünnepeink jelentős szerepet játszanak kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában. Megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés módjaira, 

megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, stabilitást adnak, szokásrendet és 

hagyományt alakítanak ki. Mivel a Görög Katolikus Egyház fenntartásában működik 

intézményünk, fontosnak tartjuk, hogy az itt tanuló gyerekek saját felekezetük szokásain és 

hagyományain túl mindannyian megismerkedjenek a görög katolikus szokásokkal és 

hagyományokkal is. E munkát iskolalelkészünk koordinálja.  

A tanítási napokra eső görög katolikus ünnepeken az összes diák és nevelő 

részvételével  megemlékezünk az ünnepekről. 

 

 

Egyházi ünnepek: (a tanév során) 

szeptember 8.             Kisboldogasszony. Szűz Mária születése 

szeptember 14.                     A Szent Kereszt felmagasztalása 

október 1.                       Szűz Mária oltalma 

november 8.             Szent Mihály főangyal és a többi égi erők 

november 21.   Szűz Mária bevezetése a templomba 

december 6.      Szent Miklós püspök ünnepe        

december 25.    KARÁCSONY Jézus születése 

december 26.                      Mária Istenanyasága 

december 27.   Szent István első vértanú ünnepe 

január 1.                       Jézus névadása, Nagy Szent Bazil 

január 6.                      Vízkereszt, Jézus megkeresztelkedése                       

február. 2.        Gyertyaszentelő Boldogasszony. Jézus találkozása  

    Simonnal 
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március 25.                  Gyümölcsoltó Boldogasszony. Örömhírvétel 

március-április   Húsvét. Jézus Krisztus feltámadása 

április 23.                     Szent György nagyvértanú 

április-május                 Áldozócsütörtök. Az Úr Jézus mennybemenetele 

május-június                Pünkösd. A Szentlélek eljövetele 

 

 

A tanulmányok alatt a vizsgák rendje 

 

Az osztályozó vizsga követelményei 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit az 

iskola pedagógiai programja határozza meg. A tanulónak minden tantárgyból, a 

készségtárgyakból is osztályozóvizsgát kell tennie. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsga 

szervezésénél figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó 

vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Az osztályozó vizsga időpontjáról a tanulót írásban értesíteni kell. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban is 

tájékoztatni kell. 
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II.B. Az óvodai nevelési programja 

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

óvodai nevelés alapfeladatát ellátó intézményegységeire vonatkozó szabályozás.  

 

II.1. A program célfejezete 

 

Alapvető célok 

 

A keresztény nevelésünk célja a hit ébresztése, fejlesztése, az egész személyiség 

gazdagítása, hogy a gyermek képessé váljon a felnőtt keresztény életre. példaadó és hitvalló 

aktív tagja legyen a keresztény közösségeknek. 

Az óvodások nyugodt, élménygazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése az életkori 

és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a 

személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése. 

A gyermekek mozgásigényének kielégítése, az egészség megőrzése, a fittség 

kialakítása. A művészetek és a gyermek közötti érzelmi kötődés kialakítása. 

 

Általános nevelési feladatok 

 

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

az intellektuális érzelmek differenciálódásával. A hit, a keresztény tanítás továbbadása. 

 

Az erkölcsi és szociális érzelmek kialakítása 

 

 Az érzelmi biztonságot nyújtó közvetlen, szeretetteljes, nyugodt családias légkör 

megteremtése. 

 Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A 

közös együttlétek, közösen végzett munka öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat 

erősítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegyelem, 

pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, 

igazmondás. 

 A mindennapi testi-lelki edzés lehetősége fejlessze a gyermek erőnlétét, 

alkalmazkodóképességét, harmonikus testi fejlődését. 

 A gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek viszonyában megmutatkozó pozitív érzelmi töltés 

segítse a konstruktív együttműködő, társas kapcsolatok kialakítását, az egészséges 

önérvényesítést és önértékelést. A gyermekek legyenek képesek a környezetben lévő 

emberi kapcsolatokban észrevenni a jót és a rosszat. 

 Önmaguk és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelés. 

 A szociális érzékenység kialakulása segítse a másság elfogadását. 

 Segítse a barátkozást, az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő képességek megerősödését. 

 

Az esztétikai érzelmek alakulása 

 

 Egyéni igények figyelembevételével esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása. 

 Harmonikus, esztétikus összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

 Az egészséges, esztétikus környezet biztosítása segítse a szépérzék kialakulását. Az 

ízlésformálás jelenjen meg az óvoda minden napjaiban, a természetben, tárgyi- társadalmi 

környezetben egyaránt. 
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 A művészeti tevékenységekben biztosítsunk rácsodálkozási élményeket, hogy a 

gyermekben az élménybefogadó képesség erősödjön. Legyenek képesek a tárgyi, emberi, 

természeti környezetben észrevenni a szépet és a csúnyát. 

 Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek később kialakuló 

esztétikai értékítéletének. 

 

Az intellektuális elemek alakulása 

 

Az intellektuális érzelmek, megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését a tanulási 

vágy kialakulását, a szűkebb – tágabb környezet nyitott, érzékeny befogadását. 

A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket,- az 

érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, a képzeletet, gondolkodást – különös tekintettel a 

kreativitásra. 

A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos 

feldolgozása fejlessze az egyszerű gondolkodási műveletek alkalmazását, ismeretek 

emlékezetben tartását. 

A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélő 

kedvét. Az érzelmi alapigények biztosítása-biztonságérzet, szeretetérzet, védettségérzet 

segítse a gyermekeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással vagy vizuális 

eszközökkel szabadon kifejezhessék. 

 

II.2. Nevelés kerete 

 

Az egészséges életmód kialakítása 

 

Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életvitel-igényének 

kialakítása, testi fejlődésük elősegítése. 

 

Feladatok: 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 

A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

 

A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése 

 

Az óvónő, az óvodai felvételi után készítsen a gyermekről anamnézist, ezzel elindítja 

az ismerkedés folyamatát. Elsősorban a gyermekek testi szükségleteinek feltárására helyezze 

a hangsúlyt. A testi szükségletek kielégítése alapozza meg a gyermekek jó közérzetét, ami 

minden egyéb tevékenység végzéséhez szükséges. A növekedés, a fejlődés üteme minden 

egyes gyermeknél másképpen alakul. Ezért folyamatos megfigyeléssel, testsúly, 

testmagasság, láb-kéz, stb. összehasonlító mérésekkel segítse az egyéni sajátosságok 

feltárását. 

A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermekek közötti meghitt, megértő 

viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek azoktól fogadnak el gondoskodást, 

akik őszinte hiteles viselkedéssel közelednek hozzájuk, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. 

Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. 

Az óvónő a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek egyre 

önállóbban elégítsék ki szükségletüket. 
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Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés, szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 

biztosítsa az óvónő. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, 

hogy megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét. 

Az egy, csoportban dolgozó óvónők, a dajkák bevonásával állapodjanak meg a 

szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében. 

A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, amely az elhasznált energiát pótolja és a 

további testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel, 

tápanyagszükségletük, ¾ részét az óvodában kapják. Ezért figyelemmel kísérjük a gyermekek 

étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag-összetételű legyen. Az étkezési 

szokásokat az óvónő jól szervezetten alakítsa ki. 

A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg 

a szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a kezdeti étvágytalanságot, 

válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. 

Biztosítsák, hogy a nap bármely szakában ihassanak.  

A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Az óvónő a 

gyermekek ápolása közben teremtsen interakciót, hogy a gyermek kívánsága, kérése alapján 

tudjon segíteni. 

Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. Az óvoda és a 

családi gondozási szokások összehangolása, segít, az azonos elvek betartásában. Különös 

gonddal védje a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, az orr 

tisztántartásához, a WC használatához a felnőttek teremtsék meg a feltételeket úgy, hogy a 

gyermekek fokozatosan, önállóan végezhessék ezeket a teendőket. 

Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket, ezért az óvónő hasson a 

szülőkre, hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket. Ennek kialakításában a szülők 

lehetnek partnerek, akiket fontos meggyőzni a praktikus, ízléses öltözködés előnyéről. 

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek 

a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle 

mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartós szervezett mozgásos 

tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta 

levegőre van szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtsük meg a feltételeket. 

A nyugodt pihenés feltétele a csend, a félhomály. Elalvás előtti mesélés és az azt követő 

altatók dúdolása kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal éljék át az altató 

hatására kialakult szendergés állapotát. 

A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egyórai nyugodt pihenés után az óvónő 

tegye lehetővé, hogy a nem alvó, 6-7 éves korú gyermekek felkelhessenek, és ezzel is 

elősegítjük a gyermekeket a kisiskolások napirendje szerinti életre. 

 

A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása: 

 

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve 

gondozza a felnőtt mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül fontos, láz, 

hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén.  

A fertőzések terjedését a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, 

külön törölköző használatával igyekezzenek gátolni. 3-4 éves gyermekeknél gyakran 

előfordul, hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért a 

leszoktató eljárások zömmel eredménytelenek. 

A felnőttek óvakodjanak a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis a tapintatos, 

szeretetteljes bánásmód és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az 

okait. A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 
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testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek különösen a prevenciós fejlesztő tornák, a 

mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, 

fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermekek lábtartása javítható. 

A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennap, edzési 

lehetőségük van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a 

gyermek ellenálló képességét. 

Ezért minden nap - ha lehet, kétszer is – tartózkodjanak szabadban. 

Mozgásszükségletük kielégítése érdekében, az óvónő szervezzen napi 

mozgásperceket. 

A gyermekek a víz edzőhatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda 

udvaron is pancsoljanak. A nagycsoportosoknak szervezzen az óvónő, úszást, ahol 

megismerik, megszeretik a vizet, megismerkednek vízi játékokkal. 

 

A gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

 

Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának 

szintjét. A gazdag tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak és esztétikus, 

nyugtató hatású harmóniát áraszt, jó alapot ad, az óvodai nevelő munkához.   

Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvoda udvara. Az udvar akkor tölti be 

funkcióját, ha a gyermekek szinte egész napjukat kint tölthetik. Az udvaron legyen árnyékos 

és napos játszó rész, legyen füves, homokos, betonos rész is. 

Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje. A mozgásfejlesztő 

eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. Bábjátékhoz, énekes játékok 

játszására alkalmas a betonozott udvarrész. Az udvari ivókút higiénikus, bármikor a gyermek 

rendelkezésére áll. 

Az óvoda épületét a nevelési-fejlesztési feladatok megvalósításának 

figyelembevételével az óvónők esztétikusan rendezzék be. A több funkciót betöltő 

csoportszobát tegyék alkalmassá a szabad játékra, a tevékenységek végzésére, az étkezésre, az 

alvásra és a pihenésre. A csoportszoba barátságossá, otthonossá, esztétikussá tétele az ízlés 

közvetítése miatt, valamint a gyermekek jó közérzetének biztosítása miatt is fontos. A 

természetes világítás felhasználása céljából az ablakot hagyjuk szabadon, csak olyan függönyt 

használjunk, ami nem veszi el a fényt. A mozgásos tevékenységet mindig nyitott ablaknál 

végezzék a gyermekek. Fűtés idején a száraz levegő enyhítésére párologtató szükséges (Venta 

párologtatás). Erős napsütés ellen a csoportszobát világos függönnyel védjük. 

Az óvónő a többféle játéktevékenységhez alakítson ki elkülönített csoportszoba 

részeket. Alakítson ki mesesarkot, ami a személyes perceknek, napi mesélésnek, 

drámajátékoknak színtere. Legyen olyan sarok vagy csoportszoba rész, ahol a gyermekek 

összegyűjthetik a séták alkalmával talált „kincseket”. 

Az öltözők berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosítson minden feltételt a 

nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez. Minden gyermeknek legyen külön ruha és cipőtartó helye.  

Az öltözőben a szülők részére legyen esztétikus hirdetőtábla, ahol havi időszakokra lebontva 

tájékoztatást kapnak a csoport, nevelési, fejlesztési elképzeléseiről, eredményeiről. A 

mosdóban megfelelő eszközök segítsék a szükségletek kielégítését. Minden gyermeknek 

legyen elkülönített fogmosó felszerelése, törölközője, fésűje. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás nélkül 

tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 
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 A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket önállóan 

használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

 Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a kancsóból. 

 Készségszinten használják a kanalat, villát, kést, esztétikusan terítenek, higiénikusan 

étkeznek. 

 Étkezés közben halkan beszélgetnek. 

 Teljesen önállóan öltöznek. 

 A ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 

 A ruhájukat esztétikusan összehajtva a polcukra helyezik. 

 A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 

 Ügyelnek a saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésességre törekvés. 

 

II.3. Érzelmi nevelés és társas kapcsolatok 

 

A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, 

képességének kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. 

 
Feladatok: 

 

A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának 

kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, 

erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. 

 

Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a beszoktatástól 

az óvodáskor végéig. 

 

Az óvodáskorú gyermek, jellemző sajátossága a magatartási érzelmi vezéreltsége. A 

személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az 

óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül. 

A családias légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaihoz, felnőttekhez 

egyaránt. Ez olyan hangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz. A 

gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos, amit elsősorban az óvónő tervez meg, de 

adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesüljenek. 

Mozoghassanak a gyermekek szabadon a csoportszobában, mosdóban, ezzel is 

fokozható az otthonosság érzése. Az 5-6-7 évesek megfelelő biztonság mellett, meghatározott 

céllal önállóan mehessen ki az udvarra is. 

Legyen minden óvodai csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, 

szimbóluma, ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít és ez is mélyítheti a gyermekek 

összetartozását, együttérzését. 

Az otthonosság érzését segíti elő az is, ha az óvónő minden gyermeknek tároló helyet 

biztosít, ahová saját eszközeit, játékait a sétán gyűjtött „értékeit” beteheti, önállóan 

gondozhatja, kezelheti. A gyermekek érkezésekor az óvoda aulájában, folyosóján, halk zene 

segítse a nyugalmat árasztó miliő megteremtését. 

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az 

óvodához. Az óvónő a szülőkkel együtt teremtse meg a lehető legnyugodtabb feltételeket, a 

gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. 

Nagyfokú körültekintést, gyöngédséget, megértést és türelmet kíván meg a 3-4 éves 

gyermekek beszoktatása. Az óvónő adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek szüleikkel 
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együtt ismerkedjenek az óvodával. Ha lehetséges, minél hosszabb időn keresztül, fokozatos 

időcsökkentéssel vegyenek részt ebben a folyamatban. 

A gyermekeknek a szülői együttlét biztonságot ad az új környezet elfogadásához, 

ugyanakkor a szülő megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait. A 

„biztonságos” beszoktatás során viselkedési rendet tanul meg a gyermek, ami segíti a társas 

beilleszkedését. 

A beszoktatás ideje alatt a gyermekek hozzák el magukkal azokat a tárgyaikat, 

amelyekhez ragaszkodnak. A beszoktatásban lehetőleg mindkét óvónő vegyen részt. A 

dajkával együtt gondosan készítsék elő ezt az időszakot. Az óvónők a szülőkkel beszéljék 

meg a beszoktatás menetét. A gyermekek jelét úgy válogassák az óvónők, hogy ahhoz 

mondókát, verset vagy gyermekdalt lehessen kapcsolni. Így, még a kevésbé vonzó jel is 

kedvessé válik. Legyen ez az óvoda első esztétikai élménye. 

A sok érdekes, ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli 

énekes játékokkal, mondókákkal kedveskedjen a gyermekeknek. Az idősebb óvodások is 

lepjék meg a kicsiket egy-egy szép verssel, mesével, énekes játékkal. 

A lefektetésnél az új gyermeket különös szeretettel vegye körül az óvónő. A 

nyugalmas légkör megteremtése érdekében üljön le közéjük és altató dalokat dúdolgasson 

nekik. Az óvónő különös türelemmel, tapintattal mutassa be a testápoláshoz, étkezéshez 

használatos tárgyakat. Mutassa meg azok használatát. 

Már beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a 

tevékenységeket, amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltasson az óvónő, 

természetesen figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. Az 5-6-

7 éves gyermekek segítsenek a kiscsoportosok öltöztetésében, vegyék körül őket, 

gyengédséggel, szeretettel. 

A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak 

alakulását. Mindehhez gazdag tevékenykedtető élet szükséges. A közös élmények az 

óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek együttműködését, amihez formálódik egymáshoz 

való viszonyuk. Az óvónő különféle cselekvésekben is biztosítsa a nyugalmat, az ingerek ne 

okozzanak a gyermekekben zaklatottságot. 

A gyermekeknek legyen lehetősége minél többször érdeklődésüknek megfelelő 

tevékenységet választani, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs 

állapotot. Az érdektelen gyermekre szenteljen figyelmet az óvónő, hogy mielőbb kiderítse 

érdektelenségük okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani. Bővítsék ki az óvodások 

és az idősebb gyermekek (iskolások) kapcsolatának lehetőségeit. E célra használják ki a 

véletlen és a tervszerű találkozásokat. 

 

A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 Ragaszkodnak óvodájukhoz, a kisebb gyermekekhez, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, 

szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. 

 A gyermekek igényévé válik a viselkedés és helyes cselekvés szokás szabályainak 

betartása. 

 Egymást figyelmeztetik a szabályok megszegése esetén. 

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

 Konfliktusos helyzetben társaikkal egyezkednek. 

 Érdeklődnek társaik, barátaik iránt, ha az óvodán kívül találkoznak, szeretettel köszöntik 

egymást. 

 A csoportba érkező vendégeket szeretettel fogadják. 

 Igényükké vált a tevékenységekben való részvétel és együttműködés. 
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 A tevékenységeket türelmesen a megbeszéltek alapján befejezik. Képesek nyugodtan ülni, 

figyelmesen meghallgatják a felnőttek, gyermekek közléseit. 

 Szavak nélkül is értik környezetük jelzéseit, érzéseit. 

 A közösségért szívesen dolgoznak, bíznak önmaguk képességeiben. 

 Értékelik saját tetteiket és az eléjük tárt magatartási példákat. Konfliktusos helyzetben 

képesek társaikkal egyezkedni. 

 Érvényesítik kezdeményezőkészségüket, kinyilvánítják tartósabb érdeklődésüket. 

 Igyekeznek legyőzni a felmerülő akadályokat. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.II.4. Napirend 

 
Oltalom Tagóvoda 

 

IDŐTARTAM TEVÉKENYSÉG 

600-800 

 

830-1030 

Játék a csoportszobában 

Személyes percek, szabad játék 

Játékba integrált egyéni és mikrocsoportos 

teendők, tevékenységek. Testápolási teendők 

Étkezés előtti ima, 

Tízórai 

Étkezés utáni ima 

Vers, mese, dramatikus játékok. 

Bibliai percek 

Rajz, mintázás, kézimunka. 

Ének-zenei készségek fejlesztése. 

1030-1145 

 
 

 

1145-1300 

 

 

 

1300-1500 

 

1500-1530 

Játék a szabadban 

Mikrocsoportos tapasztalatszerzések, séták. 

Énekes játékok az udvaron v. az aulában. 

Mindennapi edzés, kocogás, futás. 

Testápolási teendők. 

Étkezés előtti ima 

Ebéd,  

Étkezés utáni ima 

Hálaadó ima  

Pihenés, altatás mesével, dúdolással, zenével. 

Testápolási teendők. 

Étkezés előtti ima 

Uzsonna 

Étkezés utáni ima 

1530-1730 Játék a csoportszobában 

Zenés mozgásos percek. 

Egyénenkénti és/vagy kis csoportos 

részképesség fejlesztés 
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Rakacaszendi Óvoda 

 

8.00 - 9.00 Gyülekezés, szabad játék, hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek 

megteremtése  

9.00 - 9.20 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás (tanteremben, 

szabadban) 

9.20 – 9.45     Előkészület a tízóraihoz, tízórai 

9.45 - 11.00    Szabad játék, foglalkozások 

11.00 – 11.20 Mese 

11.20 – 12.30 Udvari foglalkozások 

12.30 – 13.30 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

13.30-14.00    Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig  

II.5. A program tevékenységkerete 

 
Ez a program a mozgásfejlesztést, a hagyományőrzést, a népi kultúraápolást, a 

természet szeretetére és védelmére nevelést, az óvodapedagógus feladatának tekinti. Az 

óvodapedagógus építse be a gyermek nevelésébe mindazon értékeket, amit az óvodások 

számára megőrzésre érdemesnek tart. Teremtse meg azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés 

első pillanatától a nevelés szerves részeként van jelen a hagyományápolás, természetvédelem,. 

Tartsa fontosnak azt, hogy a kisgyermekek legyenek edzettek, mozogjanak sokat 

szabadon és rendezetten. 

 

Az óvodában ünnepelhető jeles napok időrendi sorrendben 

 

Az ŐSZ jeles napjai: 

 Szűz Mária születésnapja (szept. 08.) 

A gyermekek megáldása a Görög katolikus templomban a szülőkkel. 

 Mihály napi vásár (szept. 29.) 

A csoportok külön-külön elevenítik fel a népszokásokat, rigmusokat, népi megfigyeléseket. 

 

 Oltalom ünnep (okt. 01.) 

Az óvoda aulájában az oltalom ikon előtt. 

 Szüret /október 15./ 

A gyerekek ismerjenek meg egyszerű szüreti énekes játékokat. 

Lehetőség szerint vegyenek részt szüreten, szőlős vagy almáskertben. 

 

 Állatok Világnapja megünneplése /október 4./ 

Szülők közreműködésével állatbemutató, lovas kocsikázás. 

 

A TÉL jeles napjai: 

 Advent (Karácsony előtti 6 hét) 

Ismerkedjenek meg a gyerekek advent jelképeivel. „Mindenkinek legyen Őrangyala” játék. 

Énekeljenek rövid dalt, gyújtsanak gyertyát közösen az aulában, érezzék a szeretet és az 

együvé tartozás érzését. 

 Mikulás dec. 6. 

Minden csoport várja az odalátogató, ajándékot hozó Mikulást. 

Érdeklődő szülőket és gyermekeket szeretettel várjuk. 

Karácsonyi játszóház: Művelődési Központban, ajándékok, karácsonyfadísz készítése a 

szülőkkel. 
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 Karácsony  

A város egyik templomában szülőkkel közösen ünnepelünk. 

 Vízkereszt 

Óvoda megáldása, óvodai lelkész vezetésével. 

 Gyertyaszentelés (Febr. 02.) 

Ünneplés az óvoda aulájában. 

 Farsang (vízkereszttől hamvazó szerdáig) 

Szülői munkaközösség szervezésében a Művelődési Központban. 

 

A TAVASZ jeles napjai: 

 Március 12. Gergely nap. Nagycsoportosok látogatnak az iskolába. 

 Márc. 15. nemzeti ünnepünk 

 Magyar jelképeink, szimbólumaink megismertetésének napja. A gyermekek által készített 

jelképek elhelyezése a Kopja fánál. 

 Az óvodapedagógusok énekeljenek Kossuth nótákat, a gyerekeknek mutassanak korabeli 

képeket a huszárokról, katonákról és az akkori öltözködési szokásokról. 

 Március 18.- 19. – 21. Sándor – József – Benedek, csoportonként, a melegebbre forduló 

időjárás megfigyelése népi rigmusok, mondókák. 

 

 A Víz Világnapja 

A gyermekek lehetőség szerint látogassanak el víz közelbe. Beszélgessenek a víz élettani 

fontosságáról, felhasználásáról, védelméről. 

A nagyböjti időszakban önmegtartóztatás, elesettek, gyengék segítése, jó cselekedetek: 

„Halacskás játék”. 

 Húsvét 

A csoportokban megéreztetjük, a Húsvét jelentőségét felelevenítik a népszokásokat. 

Játszóház a Művelődési Központban. 

Húsvéti tojásfestés és szalmakoszorú készítés. 

 Búzaültetés 

Kijelölt helyre a gyermekekkel közösen búzát ültetünk az óvoda udvarára 

 Búzaszentelés (Ápr. 23.) 

Kenyeret adó búza megszentelése az óvoda lelkész vezetésével. 

 Anyák napja  

 Pünkösd 

Megünneplése óvoda aulájában az óvoda lelkésszel. 

 Madarak – Fák napja 

Természetbarát túra szervezése iskolások közreműködésével. 

 Tehetséggondozó Gála kulturális rendezvény a Művelődési Központban. (Május) 

 Búcsú az óvodától (június) 
A Görög katolikus templomban szülők közreműködésével. 

 Sport nap az egészségért 

Játékos mozgások, versengések, ügyességi játékok szülőkkel 

 

A NYÁR jeles napjai 

 

 Medárd napja 

 Péter-Pál napja 

 Szent István napja 
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II.6. A program tevékenységformái 

 

Játék, játékba integrált tanulás 

 

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja a gyermekek szabad képzettársításának 

elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével a 

gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Továbbá célunk, hogy minél 

sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és a játékba integrált tanulás. 

 

Feladatok  

 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 

 Szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának 

biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során. 

 A 3-6 éves korban megjelenő játékfajták és azok tartalmának, minőségének gazdagítása, a 

gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 

 A gyermek beszédkészség - fejlesztése a játékban. 

 Az óvónő játéksegítő módszerei. 

 

 A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 
 

Alkotókedvű légkört elsősorban olyan játék biztosításával érhet el az óvónő, ahol a gyermek 

szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen témát dolgoz fel, 

milyen eszközzel jeleníti meg azt, milyen helyet választ, és mennyi ideig tartja játékba.  

Az óvónő teremtse meg mindezekhez a feltételeket. A játékos légkört segíti a sok új ötlet is, a 

kellő időben adott segítség, megerősítés.  

A csoportban csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör 

fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra váltását. 

A kreatív légkör segíti a gyermekek ötleteinek szabad áramlását, a másik gyermek 

meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. 

 

A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan, vagy társaikkal 

önfeledten játszani. 

Az óvónő kezdeményezésére a gyerekek szívesen vesznek részt az énekes és mozgásos 

játékokban. A képességfejlesztő játékoknál a gyermek válasszon szabadon a felkínált 

szerepek, játékhelyzetek, társak között. Az óvónő az „együttjátszás” során teremtse meg a 

kezdeményezett játékhoz szükséges témát, eszközöket, szabályokat és a helyet. Az óvónő 

őszinte játéka mély átérzésre serkenti a gyermekeket. Az óvónő az oldott légkör érdekében 

bátran használjon humoros kifejezéseket és tréfás szavakat. 

 

 A különböző típusú játékokhoz szükséges hely biztosítása 

 

A gyermekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy amíg erre nem képesek, az 

óvónő segítségével alakítsák ki játékuk számára a megfelelő helyet. A csoportszobában 

legyen helye többféle állandó és variálható, vagy új elkülönített kuckóknak. 

A programban jelentős szerepe miatt kiemelkedik a különösen esztétikus és meghitt 

mesesarok, amely egyúttal a dramatizálás, bábozás helye. Itt kap helyet az átváltozáshoz 

szükséges kellékek „kincsesládája” is. 

Az intellektuális érzelmeket kiváltó séták során összegyűjtött tárgyak, termések, növények, 

képek a kincseket őrző sarokban kapnak helyet, amit a gyermekek alakítanak ki és rendeznek 

különböző szempontok alapján. 
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A rajzolásnak, festésnek, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak legyen meg az állandó 

helye. Az ehhez szükséges kellékek, anyagok, eszközök mindegyik játékidőben álljanak a 

gyermekek rendelkezésére. 

A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért ösztönözzük őket arra, 

hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. Az időjárás függvényében az 

óvónő segítse az udvari szerepjáték kibontakozását (népi játékok, közlekedési játékok, 

színpadi játékok és sport játékok feltételének megteremtésével.) 

 

  Játékhoz szükséges idő 

 

A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon 

választott játékkal játszanak. 

A 3-4 éves gyermekek szinte egész nap játszanak egyedül, egymás mellett, néha, 

összeverődve, kivéve a tisztálkodás, alvás és étkezés idejét. 

Az 5-6 éves gyermekek már összeszokott csoportokban játszanak. A csoportok 

kialakulásához, a szerepek elosztásához több időre van szükség, mint a kisebbeknek. 

Ezért az óvónő kísérje figyelemmel a játékot és törekedjen arra, hogy csak akkor ajánljon más 

játékot, ha már a gyerekek játéka felbomlóban van, s azt a körülmények miatt szükségesnek 

látja. 

Az 5-6 éves gyermekeknek az óvónő biztosítsa a több napon keresztül tartó játékot, hogy 

olyan tulajdonságuk, mint álhatatottság kialakulhasson. A napi életszervezésben az óvónő 

törekedjen arra, hogy a gyermekek minél több időt kapjanak az udvari játéktevékenységhez. 

A reggeli órák, a tízóraizás utáni idő, a legnagyobbak csúsztatott ebédeltetése, korábbi 

ébresztése növelje a kint töltött időt. 

 

 A kreativitást segítő játékeszközök 

 

A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják és gazdagítják a 

gyermekek elképzeléseit. 

Az óvónő a játékhoz olyan eszközt biztosítson, amely ízléses, praktikus, fejlesztő hatású, 

hogy sokféle ötlethez, játékfajtára ihlessen. 

A 3-4 éves gyermekek játékához sok eszközre van szükség.. Elsősorban gyakorló játékhoz, 

melyek fejlesztik a gyermek pszichikus funkcióját, másodsorban a hagyományos 

szerepjátékokhoz szükséges kellékek, csengő-bongó hangszerek. 

Az óvónő a 4-5-6-7 éves korosztálynak bővítse az eszközválasztékát elsősorban a 

szerepjátékokhoz kapcsolódó kellékekkel, félkész játékokkal, az azonosulást segítő 

ruhadarabokkal, másodsorban értelem és képességfejlesztő játékokkal, amit a gyermekek 

egyénileg vagy mikrocsoportban óvónővel, vagy egyedül játszanak. 

Az udvari játékok zömmel a gyermekek nagymozgását elégíti ki, de ha az időjárás 

megengedi, legyen mód kirakni a csoportszobai játékeszközöket és ott is megteremteni a 

nyugodt kreatív játékot (barkácsolás, rajzolás, festés, konstruálás, stb.) 

 

 A gyermekek tapasztalatainak gazdagítása, élmények szerepe 
 

A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a fajta, 

manipulálás, amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorló játék. 

Ezért legyen módja a gyermekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző 

tulajdonságait, így a véletlen cselekvéshez örömérzés társul. Ez az örömérzés ad alapot a 

cselekvés többszöri megismétléséhez.  
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Az óvónő biztosítsa a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, és játékával adjon mintát a 

játékok helyes használatához, a játékok elrakásához.  

Ez a tevékenység jól fejleszti a szem-kéz koordinációt, kezesség-szemesség kialakulását. 

Az óvónő kísérje érdeklődéssel a gyermekek halandzsázását. A többszöri ismétléssel 

elmondott szöveg ritmusa a gyermekekben pozitív érzelmet kelt. 

Az udvaron is biztosítsa az óvónő a gyakorló játék lehetőségét. 

Erre legalkalmasabb a homok, víz, kavics és olyan kisebb-nagyobb tárgy, amelyet a gyermek 

saját szabályai szerint rakosgat. 

Az óvónő segítse a gyermek játékát továbbfejlődni. Már a legkisebbeknél is megjelenik a 

szerepjáték. Az óvónő szervezzen és vállaljon szerepeket, hogy a különböző kapcsolatok 

kialakítása minta legyen a közös cselekvéshez. A kicsik játékában kapjon teret a papás-mamás 

játék, a fodrászos, az orvosos, kalauzos játék, melyek egyszerű mozzanatokat jelenítenek 

meg, együttlét, együttmozgás formájában. A gyermekek vállaljanak el szerepeket, 

használjanak szimbólumokat a „mintha” helyzetek megteremtéséhez. A rendszeres többszörös 

ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a dramatizálásnak, bábozásnak. Az egyszerű mesék 

megjelenítésében legyen résztvevő az óvónő, adjon modellt egy-egy szereplő 

megformálásához. Kezdetben használjanak minél több kelléket a képzeleti képek 

megjelenítéséhez, illetve a beleélőképesség, önkifejezés fokozása érdekében. 

A bábozás először az óvónő előadásában jelenjen meg az óvodában. Legyen a csoportnak 

kedvence, bábja, akinek szívesen elmondják sikereiket, bánatukat. Ezt a bábot is helyezzék a 

többi közé, hogy a gyermekek tapogathassák, megszerethessék. Az óvónő a bábozáshoz, 

dramatizáláshoz szükséges kellékeket a gyermekekkel közösen készítse el. 

A gyermekek konstrukciós játékára legyen jellemző a formagazdagság. A gyermek élje át az 

„én készítettem” alkotás örömét. 

A gyermekek játszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi és szabályjátékokat, 

melyek könnyen betarthatók. Az óvónő tervezzen olyan szabályjátékokat, amelyek a 

gyermekek mozgásigényét is kielégíti. 

A nagyobb gyermekek játékában is megjelennek a különböző játékfajták. Gyakran előfordul a 

kutató manipuláció, ha ismeretlen mozdulatokat, fogásokat igénylő eszköz kerül a kezébe. 

Dominánsan jelentkezik az érzelemmel telített szerepjáték, a „mintha” helyzet, amelyhez 

különösen erős képzelőerő társul. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy a beleélés 

kifejlett formája kialakulhasson, minél többféle szerepet megformálhasson és a szerep-

egyeztetésében sikeresek legyenek. 

A gyermekek játékelgondolása fejlődjön. Jelenjen meg a többféle ötletből kialakított tartalmas 

játék, ami fejleszti a gyermekek kommunikációs képességét, szabálytanulási képességét, 

társukhoz való viszonyát, az együttes cselekvőképességet. 

A jó példa nyomán a gyermekekben fokozódik a mesedramatizálás igénye. A gyermekek 

bábozzák, dramatizálják a meséket, hogy a meseélmény többoldalú örömszerzés legyen 

számukra. Az óvónő, a szülők, gyermekek bevonásával barkácsoljon különböző típusú 

bábokat, hogy együttes cselekvő megjelenítésre ösztönözze őket. 

A szerepjátékot és a dramatizálást egészítse ki az építő-konstrukciós játék. Később legyenek 

képesek arra, hogy bonyolultabb formákat, alkotásokat hozzanak létre. Használjanak 

különböző anyagokat, eszközöket. Az óvónő szerettesse meg a szabályjátékokat. A 

gyermekeknek adja meg azt a lehetőséget, 

hogy ők is hozzanak létre szabályokat. Legyenek a játék vezetői maguk a gyermekek. 

 

 A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játék közben 
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A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek kialakítására. Az 

óvónő szerepvállalásai modell értékűek a szókapcsolatok nonverbális jelzések (mimika, 

gesztus,) hanglejtés, hangszín tekintetében.  

 

A hangszínnel, hangerővel bánni tudást a dramatikus játékok segítik elő, az óvónő által 

kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak teret az artikuláció, szókincs kifejezőkészség 

fejlesztéséhez. (pl. hangutánzó játékok, fonémahallás fejlesztő játékok, légzési technikát 

segítő játékok, szinonimakereső játékok..) 

 

 Az óvónő játéksegítő módszerei 

 

Az óvónő játéksegítő metódusai legyenek szituációtól függőek. A gyermekek nyugodt játék 

esetén, vagy ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az óvónő irányítása legyen 

játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni. 

A kiscsoportosok esetében, – ha szükség van rá – az óvónő legyen játékkezdeményező, 

modellnyújtó játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is legyen támogató, engedő és elfogadó. 

Segítsen azok játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények. Az óvónő avatkozzon be a 

játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy ha veszélyeztetik egymás épségét, játékát. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén  

 

 A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egyazon játéktémában 

együttesen részt venni. 

 A játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 

 Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 

 Bonyolult építményeket képesek kreálni. 

 Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. 

 Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 

 Interakciójuk, gazdag, kulturált és érthető. 

 

 A játékban integrált tanulás 

 

E program szélesen értelmezi a tanulást. A gyermekek tevékenységeik során szerzett 

benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak és általa fejlődnek. A szociális és 

intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. 

Ennek elsődleges tere a játék és a teljes óvodai élet. Nem fér kétség ahhoz, hogy az óvodás 

gyermekek értelmi képessége, érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, 

képszerű szemléletes gondolkodása, leginkább a játékon keresztül fejlődik. Ehhez társulnak 

olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvónő által irányított megfigyelés, 

tapasztalatszerzés, ami a gyermekek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzést is magukba 

foglalja. 

Az utánozásos minta – és modellkövetéses magatartás – és viselkedés tanulás folyamatában 

mindvégig az óvónő a főszereplő. Később felerősödik a társak hatása is. 

A programban helyet kap az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon megvalósuló 

tanulás, amelynek számtalan probléma – és feladatmegoldás lehetőségét adják a 

gyermekeknek. 

A program felfogása szerint a JÁTÉKBA INTEGRÁLT tanulás azt jelenti, hogy az óvónő 

által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak az óvónő kezdeményezésével. A 

gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek eredeti 

játékukhoz, vagy újat kezdhetnek. 
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JAVASLAT A GYERMEKEK HETIRENDJÉNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

(Mindhárom korcsoportnak egyaránt alkalmas) 
 

II.7. A szervezett tanulás formái 

(Mindhárom korcsoportnak egyaránt alkalmas) 

 

 

Kötelező   Mozgásos játékok 

    Énekes játékok (4-5-6-7 éveseknek) 

    Mennyiségi, alaki és térbeli visz. megism. (5-6-7) 

 

Közvetve kötelező   Vers, mese, dramatikus játék, Bibliai percek 

 

Kötetlen Rajz, mintázás   Ének-zene  Környezet   Mennyis.,  

  Kézi munka  Énekes játékok megszerettetése alaki 

     (3-4 éveseknek)    (4-5 év) 

 

 

A SZERVEZETT TANULÁS MUNKAFORMÁI 

Oltalom Tagóvoda 

 

Frontális  

Mozgás, vers –mese-dramatikus játék,  

Bibliai percek 

Zenés-mozgásos percek, 

Énekes játékok 

Futás, kocogás 

 
HÉTFŐ KEDD  SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

 

Délelőtti 

játékba 

integrált 

tanulás 

 

Vers –mese-

dramatikus játék 

Bibliai percek 

Ének –zene 

 

Vers –mese-

dramatikus 

játék 

Bibliai percek 

 

Rajz, mintázás, 

kézimunka 

 

Vers-mese- 

dramatikus  

játék. 

Bibliai percek 

 

A környezet 

megismertetése 

 

Vers-mese –

dramatikus játék 

Bibliai percek 

 

Mennyiségi, alaki, 

nagyságbeli és téri 

viszonyok 

megismertetése 

 

 

Vers –mese- 

dramatikus 

játék 

Bibliai percek 

 

Mozgás, 

Mozgásos 

Játékok 

Udvari 

játékba 

Integrált 

tanulás 

Énekes játékok 

A környezet 

megszerettetése, 

megismertetése 

A környezet 

megszerettetése, 

A környezet 

megszerettetése, 

megismertetése 

 

Délutáni  

játékba 

integrált 

tanulás 

Zenés, 

 mozgásos 

 percek 

Zenés, mozgásos 

percek 

Zenés, 

mozgásos 

percek 

Zenés, 

mozgásos 

percek 

Zenés, 

mozgásos 

percek 
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Mikrocsoportos  

 

Ének-zene, Rajz-mintázás, kézimunka 

Mennyiségi –térbeli visz. (4-5 éves) 

Egyéni  Részképességek fejlesztése egyéni 

 

 

 

 

 

 

 

Rakacaszendi Óvoda 

 

Frontális  

Mozgás, vers –mese-dramatikus játék,  

Bibliai percek 

Zenés-mozgásos percek, 

Énekes játékok 

Futás, kocogás 

Ének-zene, Rajz-mintázás, kézimunka 

Mennyiségi –térbeli visz. (4-5 éves) 

Egyéni  Részképességek fejlesztése egyéni 

A SZERVEZETT TANULÁS IDŐKERETEI 

KORCSOPORTONKÉNT 
 

 Vers - mese-

dramatikus 

játék 

 

Bibliai 

percek 

Ének -

zene 

Rajz, mint 

kézimunka. 

Mozgás, 

mozg. 

játék 

Zenés – 

mozg.perc. 

A körny 

megszerettet. 

megismert. 

Mennyiségi, 

alaki, és 

térbeli 

3-4  

évesek 

Naponta 

5-10’ 

Heti 

1x 

5-10’ 

Heti 1x 

10-15’ 

Heti 1x 

10-15’ 

Heti 1x 

10-15’ 

Heti 

2x6’ 

Heti 1x 

10-15’ 

 

 

4-5 

évesek 10-15’ 

 

10-15’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 8’ 15-20’ 15-20’ 

5-6-7 

évesek 15-20’ 

 

15-20’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 10’ 30-35’ 30-35’ 

 

A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete  max: 35’ 

A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete  max. 45’ 

Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete  max. 65’ 

 A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek 

A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, 

érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az óvónő az eljárásait változatosan mindenkor az 

adott szituációnak megfelelően koordinálja.  

 

A játékosság a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés, 

rendszerezés minél gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben. Az élmények elmondása, 
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az otthoni és az óvodai megbízások adása a szülők, nagyszülők bevonása a tanulási 

folyamatban, az önálló feladatmegoldások, önellenőrzésre való késztetés mind hasznos 

módszere a programnak. Az óvónő törekedjen módszertani kultúrájának kiművelésére. 

 

 Alapelvek a tanulási folyamatok értékeléséhez 

 

A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet, 

pozitív megerősítést kapnak. Ezért az óvónő törekedjen arra, hogy mindegyik gyermek 

mindennap kapjon valamilyen pozitív megerősítést. Kerülje a sztereotip megerősítéséket, 

helyette a gyermekek konkrét jó cselekedetét, tettét emelje ki. Az óvónő alkalmazza a 

differenciált, árnyalt értékelést. Alkalmazza a jutalmazás sokféle módszerét: simítás, pillantás, 

testközelség, gesztus, mimika, szóbeli közlést egyénileg a csoport és a szülők előtt egyaránt. 

Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne kerüljön sor az óvodában tárgyi 

jutalmazásra. A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási  

folyamatban, mert a gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését, motivációja visszaszorítja, 

lefékezi. Az óvónő a tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy gesztus, tekintet, egy 

átrendeződés, egy kérdés segítsen a nem kívánatos magatartás megszüntetésében. 

 

Bibliai percek 

 

A tevékenység célja: az üdvösségtörténet eseményein keresztül Isten szeretetének 

megéreztetése. 

Feladatok: 

A bibliai történeteken keresztül megismertetjük a biblia korát, az abban élő emberek 

mindennapjait. Jézus élete és munkássága megismertetésével igyekszünk megéreztetni Isten 

szeretetét, amellyel közeledett és közeledik a mai emberhez. Hitigazságokon nyugvó 

személyes Istenkapcsolat kialakítása, elmélyítése. 

 

 Felhasznált bibliai anyag igényes összeállítása 

Az óvodalelkész segítségével igényes, óvodás korosztálynak megfelelő bibliai történetek 

élményszerű feldolgozás. Olyan ismeretek átadása melyek Isten előtt megállják a helyüket és 

a valóságban való eligazodást is segítik. A Biblia iránytűként mutatja a helyes utat. 

 Fejlődés eredménye óvodáskor végén 

 Várják, igénylik a bibliai perceket. 

 Megjegyeznek 6-7 bibliai történetet. 

 Megérzik a történetek tanulságait. 

 Pozitív érzelmi kapcsolat alakul ki óvodalelkész, óvónő és a gyermekek között. 

 

Vers, mese dramatikus játék 

 

A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, pozitív 

személyiségjegyeinek megalapozása, a mágikussággal, a csodákkal teli meseélmények 

segítésével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. 

 

Feladatok  

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (Mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás, dramatikus játék.) 

A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal. 
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 A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása az óvónő feladata. 

Csak a művészi értékű irodalmi alkotások biztosítják az esztétikai élmény mélységét. Ezért a 

mű választásában érvényesüljön a pedagógia, pszichológia, módszertani tudatosság. Az óvónő 

a 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból és a legismertebb költőink 

ritmikus, zenei hatású játékos verseiből állítsa össze. Olyan meséket válasszon, amelyek 

cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 

A 4-5 éves korú gyermekek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, 

dramatikus népszokások, novellisztikus, realisztikus mesék. Kapjon helyet a magyar 

klasszikusok és a mai magyar írók modern meséi is. Ebben a korban a népi mondókák, 

névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás anyagát.  

 

Szerepeljenek a vidám, humoros versek, klasszikusok és a mai magyar költők népi költészeti 

ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. 

Az 5-6 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb 

népmeséken, novellisztikus realisztikus meséken át, épüljenek be a klasszikus tündérmesék, a 

tréfás mesék, műmesék a gyermekek mesetárába. 

A gyermekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatásokban, napokon keresztül 

izgatottan várják. A gyermekek versanyaga gazdagodjon a különböző típusú népi 

mondókákkal, kiolvasókkal. Ismerjenek meg olyan közmondásokat, amelyeket a környezet 

gyakran hangoztat. 

Az óvónő tervezzen bátrabban lírai verseket, mert a gyermekek már ebben a korban is 

megérzik a költői képek érzelmét kifejtő erejét. A választott versek, mesék erősítsék meg a 

környezet megszerettetését, a néphagyomány – ápolást, az évszakok szépségét. 

 

 A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása. 

 

Az óvodába kerülő 3-4 éves gyermekek első igazi véleménye a mondókákhoz, ölbeli 

játékokhoz tapadnak. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok felettébb nagy 

élvezetet jelentenek a gyermekeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes 

biztonságérzetben hallgathatják. Ez a többször átélt fizikai kontaktus sokat jelent a gyermek 

és a felnőtt érzelmi egymásra találásában. 

Az óvónő teremtsen minél több lehetőséget a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. A 

gyermekek az óvónővel együtt sokszor ismételjék az állathívogatókat, altatókat, kiolvasókat, 

de sohase keltse bennük ez a gyakorlás érzetét. 

Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket a mese 

figyelmes végighallgatására.  

 

A mese többszöri meghallgatása után legyenek élvezői a mese dramatikus feldolgozásának. 

Először az óvónők, a nagyobb gyermekek, majd a kicsik fokozatos bevonásával próbálják 

megjeleníteni az egyszerűbb meséket. 

Rövid improvizált jelenetek bemutatásával a gyermekek ismerjék meg a bábokat. Az óvónő 

mutasson be párbeszéd formájában előadott rövid, ötletes jeleneteket. A bábok számát 

fokozatosan növelje. 

A vers, mese, dramatikus játékokhoz csak kellékeket használjon az óvónő, ami elősegíti a 

képzeleti képek előhívását és a meséhez való erős kötődés kialakulását. Óvakodjon más 

eszközök használatáról. Az óvónők és a nagycsoportos korú gyermekek bábozzanak, 

dramatizáljanak, minél több alkalommal a kisebbeknek. Legyen ez egyben színfoltja az 
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óvodai ünnepeknek, rendezvényeknek. A kiscsoportos korú gyermekek 10-12 mondókát és 

10-14 új mesét ismerjenek meg. 

Igénylik, izgatottan várják az óvónő meséit. A gyermekek arcán megjelenik a megfeledkező 

áhítat, figyelő ámulat. Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, bábozás és az ismert 

mondókák, halandzsa szövegű kiolvasók ismételgetése. Az új versek kapcsolódjanak a 

gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. 

A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása érdekében a mese mondanivalóját 

erősítsék meg havonként egy közmondással, amit az óvónő a szülőkkel is megbeszél és jól 

látható helyen az öltözőben, elhelyez. Így a szülők is együtt tudnak gondolkodni az óvoda 

léleknevelő hatásán. Az óvónő segítségével jelenítsék meg a meséket, a gyermekek élményeit. 

Rögtönözzenek bábjátékot. Az óvónő segítségével fejezzék be a gyermekek megkezdett mese 

vagy bábjátékát. A 4-5 éves gyermekek 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset és 10-14 új mesét 

ismerjenek meg. 

5-6 éves korban is minden adódó alkalmat használjon fel az óvónő a kiolvasók, rigmusok 

ismételgetésére. 4-5 kiolvasóval gazdagodjon a nagycsoportosok mondókarepertoárja. A 

gyermekek játszanak a rímes találós kérdésekkel, alkossanak együtt rímjátékokat. A 

gyermekek ismételgessék az előző évben tanult verseket. Az új versek (15-20) bemutatása 

kapcsolódjon a gyermekek élményeihez. Az óvónő a gyermekeket lehetőleg ne szavaltassa 

kórusban. Kerülje az éneklő hanglejtést. Ügyeljen a szavak gondos, tiszta ejtésére, az 

értelemszerű hanghordozásra. A hallott egyszerű meséket önállóan tudják dramatizálni, 

bábozni. Az óvónő-főleg a délutáni pihenés alatt olvasson a gyermekeknek folytatásos mesét. 

A gyermekek próbálják meg a mese önálló befejezését, új mesék kitalálását. A közösen 

kitalált meséket nevezzék el a „mi mesénknek”.  A gyermekek fejezzék ki a mese 

cselekményét mozgással, mimetikus játékkal. Az óvónő a meseszereplők jellemző 

tulajdonságai alapján keressen olyan közmondásokat, amelyekkel meg tudja erősíteni a mese 

egy-egy szereplő erkölcsi mondanivalóját. A gyermekek készítsenek albumot a tanult 

versekről, mesékről. A hallott élményhez társuló vizuális élmény lehetőséget ad az ismétlésre, 

az élmények felelevenítésére. A nagyobb gyermekek halljanak 15-20 új mesét a nevelési év 

folyamán. E tevékenység mindennap megjelenik az óvodában. Az óvónő a gyerekeket zenei 

szignállal, a meseszobában (sarokban) várja. Amikor minden gyermek megérkezett, csak 

akkor kezdi el a mesét, gyertyafénynél vagy lámpagyújtás után. Egy héten keresztül ugyanazt 

a mesét hallják a gyermekek, hogy a rákövetkezendő héten eljátszhassák, megjeleníthessék 

különbözőképpen a mesealakokat. A tevékenység befejezését jelzi az óvónő éneke, ami 

stílusosan kapcsolódik a meséhez. 

 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal 
 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta 

beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. 

A népi mondókák segítségével tisztítható a magán és mássalhangzó helyes ejtése, megfelelő 

artikulációja, a hangkapcsolatok törvényszerűségei. A gyermekek a mesékből, versekből sok 

új fogalmat ismerhetnek meg. A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek 

kibontakoztathatják a szabad önkifejezésüket. A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a 

társalgási kedv fokozására, önálló versmondásra. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. 
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 Várják, igénylik a mesehallgatást. 

 Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak az óvoda kiscsoportosainak és a maguk 

szórakoztatására is. 

 Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, 15-20 mesét. 

 Tudnak meséket, történeteket kitalálni, és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 

 

 

Ének, énekes játékok, zenehallgatás 

 

A zenei nevelés célja: a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami fejleszti a 

gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak minél több olyan 

zenei élményhez, ami megalapozhatja a zenei anyanyelvüket. 

 

Feladatok.  

A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatása. 

A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 

képességfejlesztő játékokkal. 

 

 A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 

megfelelő válogatás 

 

Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, komponált 

gyermekdalokat ismerjenek meg. A mondókák, énekes játékok a zenei anyanyelvünk művészi 

értékei. 

A 3-4 éves korú gyermekek ismerjenek meg elsősorban olyan ölbeli játékokat, amelyeket a 

felnőttekkel közösen játszhatnak. 

Legyen ezek között arc, kéz, ujj, lovagoltató játék. A szeretet kapcsolat, a biztonságérzet 

kialakításának egy láncszeme a tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény. A kicsik 

egyszerű 4-5 hangból álló olyan énekes játékot ismerjenek meg, amelyek játéka álló 

helyzetben, játékos mozdulatokkal eljátszható. 

 

A gyermekek mindössze 1-2 komponált gyermekdalt tanuljanak meg az ünnepek 

köszöntésére. 

A 4-5 éves gyermekek tanuljanak mondókákat, és még mindig játsszon velük az óvónő ölbeli 

játékokat. Ők már képesek arra, hogy dúr hexakord hangkészletű énekes játékokat 

énekeljenek, melyekkel mozgásuk is jól fejleszthető. Ismerjék meg a csigavonal, hullámvonal, 

szerepcserére épülő játékokat. A nyolcad, negyed ritmusképen túl megjelenhet már a szinkópa 

is. 

Az óvónő az alkalmi dalokat úgy válassza ki, hogy azokhoz utánzó mozdulatokkal játékokat 

lehessen kitalálni. 

Az 5-6-7 éves gyermekek legyenek „anyáskodóak”, játszanak minél több ölbeli játékot a 

kisebbekkel. Ezek egyik játékos lehetősége a kiolvasó, amit különböző játékhelyzetben is 

alkalmaznak a gyerekek. A zenehallgatáshoz olyan műveket gyűjtsön az óvónő, amit maga 

tud előadni és amelyek felkeltik a gyermekek  érdeklődését az értékes zene iránt. Az óvónő 

érzelmi hatású dalokat, népdalokat, énekeljen, de jelenjen meg a zenei anyagában a rokon – és 

más népek dalai, valamint a magyar komponált műzene, altatódalok és klasszikus műzene is. 
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 A 3-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 

 

A 3-4 éves gyermekek tanuljanak meg 6-8 mondókát, ölbeli játékot és 10-15 énekes játékot. 

A rövid mondókák, dalok 2/4 üteműek, amelyekben a negyed és páros nyolcad ritmusok 

legyenek. E kor legjellegzetesebb játéka az ölbeli játék. 

 

A gyermekek a jóízű játékok közben közvetve szerzik meg a zenei készségeket és ismerik 

meg az alapfogalmakat. Tudjanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókákat mondani és 

énekelni. Figyeljék meg a csendet, a környezet hangjait és a dallamjátszó hangszerek 

hangszíneit. 

 

Érzékeljék különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést. Az óvónő énekelgesse a 

gyermekek nevét, jelét csalogassa őket énekelve a közös játékba, tevékenységbe. Az óvónő 

keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy képesek legyenek az áhítatos 

zenehallgatásra. Minél több zenei élményt közvetítsen, elsősorban énekes előadásával. 

A mindennapok során a különböző tevékenységekhez minél gyakrabban kapcsoljon 

zenehallgatási élményt. Az óvónő a zene iránt érdeklődő szülőket vonja be a közös éneklésbe, 

nyílt napokon. A gyermeknek legyen lehetősége 2-5 percig tartó hangszeres zenét, 

kórusmuzsikát videofelvételen kisebb csoportban megtekinteni. 

A 4-5 éves gyermekek énekelgessenek 4-8 motívumból álló énekes játékokat, műdalokat. A 

4-5 új mondóka és a 9-11 új gyermekdal megtanulása mellett ismételgessék a 3-4 éves korban 

tanult dalokat is.. az európai és így a magyar gyermekdalok hangterjedelme is dúr hexachord 

maradjon. A körjátékok közül az óvónő már nehezebbeket is válogathat, pl. szerepcserés, 

párválasztó, sorgyarapító játékok, stb. 

A tiszta éneklés érdekében a gyermekek minél gyakrabban énekeljenek önállóan. Énekeljenek 

egyénileg, kisebb csoportokban halkabban és hangosabban, magasabban és mélyebben. 

Mutassák meg lelassított éneklés közben az énekek dallamvonalát. 

A gyermekek játsszanak kérdés-felelet játékot, változatos szövegekkel és 

ritmusmotívumokkal. Érezzék az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a 

mondókák, dalok ritmusát. Használjanak többféle népi ritmuseszközt a ritmusérzék fejlesztése 

érdekében. Ezeket a „ritmus hangszereket” készítsék el közben az óvónőkkel, a szülőkkel, 

hogy együtt tudjanak mondókázgatni, énekelgetni a kis „ritmuszenekar” kíséretével. 

A zenei élmény legyen mindennapos lehetőség az óvodában, kapcsolódjon minél többféle 

tevékenységhez. 

 

Az 5-6-7 éves gyermekek tanuljanak meg 4-7 mondókát, 12-15 új énekes játékot és 3-4 

alkalomhoz illő műdalt. A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak találjanak ki 

szimbólumot, amit a zenepolcon helyezzenek el. Ezek emlékeztetnek a tanult dalokra, és 

lehetőséget adnak az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. Az óvónő válogasson olyan 

dalokból, melyben már szünet szinkópa is előfordul. 

A legkisebb óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy az óvónő bonyolultabb 

párcsere, kapus, hidas sorgyarapító-fogyó játékokat is tervezzen, amit e korosztály 

néptáncának is tekinthetünk. 

Az óvónő a gyermekekkel együtt variálja az énekes játékok mozgás-anyagát olyan egyszerű 

táncos lépésekkel, amit a felnőtt minta utánzásával követni tudnak (lásd a táncház). 

Az óvónő a gyermekek tiszta éneklését a minél gyakoribb egyéni énekléssel segítse elő. A 

hallásfejlesztést segítő fogalompárokat, pl. a halkabb, hangosabb éneklést kapcsolja össze a 

tempóváltoztatással vagy dallambújtatással.  

A ritmusfejlesztés eredménye, hogy a gyermekek meg tudják különböztetni az egyenletes 

lüktetést és a dalok ritmusát. 
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A gyermekek játsszanak minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, hogy 

különböző mozgással megérezzék a motívumok hosszát. 

Az óvónő fejlessze a gyermekek alkotókészségét, teremtsen lehetőséget, hogy egy-egy zenei 

feladatot többféleképpen lehessen megoldani. 

Az ügyesebb 5-6-7 éves gyermekeknek adjon az óvónő lehetőséget, hogy metalofonon is 

játszhassanak. 

 

 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 

A zenei nevelés szervezeti formája is kötetlen és kötött jellegű. A zenei képességfejlesztő 

játékokat kötetlen jelleggel, mikrocsoportos formában szervezze meg az óvónő. 

Ezzel a munkaformával az óvónő a gyermekek egyéni képességeit figyelembe véve 

eredményesebben tud fejleszteni. A kötött jellegű szervezett énekes játékot lehetőleg az 

udvaron tartsa meg az óvónő, rossz idő esetén pedig a délelőtti levegőzés előtt. Ebben a 

formában csak énekes játékot tervezzen az óvónő, hogy semmi se szakítsa meg az önfeledt 

élményteli játékot. Az óvónő a zenehallgatást kapcsolja a különböző tevékenységekhez. 

Teremtsen a délutáni órákban is módot arra, hogy a gyermekek kedvük szerint 

megnézhessenek, hallgassanak néhány perces kórusművet, hangszerekkel megszólaltatott 

klasszikus műzenét. 

A programhoz évszaki hangversenyek is társulnak, amit élő előadásban zeneiskolások, 

énektagozatú iskolák, szülők, nagyszülők, zenetanárok, bevonásával szervezhet meg az 

óvoda. 

 

 A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a mondókákkal, gyermekdalokkal, és 

zenei képességfejlesztő játékokkal. 

 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lassított mondókák, énekek 

ismételgetése segítse a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos kiejtését. A mondókák, az 

énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének utánzása éreztesse meg a 

nyelv kifejező erejét, szépségét. Az értékelési készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak 

éneklése segítse a magán-és mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A sokféle énekes 

játékok adjanak alkalmat a szókincs bővítésére. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. 

 A gyermekek gátlások nélkül egyedül is tudnak énekelni. 

 Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. 

 Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 

 Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 

 Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

 

Rajzolás, mintázás, kézimunka 

 

A tevékenység célja: A gyermek élmény - és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A 

gyermekek tér- forma - szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 

nyitottságuk, igényességük kialakítása. 

Feladatok  

A gyermeki alkotó,- alakító tevékenységek tartalmának, minőségének fejlesztése. 
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A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, minőségének 

fejlesztése. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 

 A gyermek alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 

 

Alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. Az eszközök 

kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és az esztétikum domináljon. Az alkotó-alakító 

tevékenységekhez a megfelelő hely olyan tér legyen, ahol a mozgó gyermekektől védett az 

alkotók köre.  

 

Az óvónő a munkaasztalt úgy alakítsa ki, hogy maximum 6 gyermek kényelmesen elférjen. 

Az alkotó tevékenységhez olyan légkör szükséges, amelyben a gyermekek szívesen 

kapcsolódnak be az alkotó munkába, az elrontott, sikertelen lépéseket javíthatják. Az óvónő 

tevékenységéhez biztosítson elegendő időt is, hogy a gyermekek lehetőleg addig alkossanak, 

ameddig kedvük tartja.  

 

A különböző méretű anyagok elhelyezéséhez tároló eszközre van szükség. Az eszközök 

biztonságos kezelését az óvónő egyenként tanítsa meg a gyermekeknek. 

A rajzoláshoz, festéshez, mintázás-anyagformáláshoz, batikoláshoz, origamihoz, építéshez és 

műalkotáshoz való ismerkedése az óvónő gondolja végig a feltételeket, s teremtse meg a 

mindennapi szabad játékban is. A gyermekek a festéshez, korongozáshoz köpenyt vagy 

kötényt használjanak. 

 

 

 A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek, s azok tartalmának, 

minőségének fejlesztése. 

 

Az óvónő az óvodába kerülő 3-4 éveseknek tegye lehetővé, hogy játszva ismerkedhessenek az 

anyagokkal, eszközökkel és technikai kivitelezés lehetőségeivel. Kezdődjön el az esztétikum 

iránti érzékenység és értékelő képesség kialakítása – észrevétetve, együttesen gyönyörködve a 

saját alkotásokban, a mű – és népművészeti szépségekben. A tevékenységek, a képalakítás, a 

plasztikai munkák és az építés köré rendelhetők. Ezek ne különüljenek el élesen egymástól. 

Az óvónő tervezze meg a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit. Nem tervezhető a 

szándéktalan firka, és a látszólag szándékos forma-firka időszakában a téma. A gyermekeknek 

legyen lehetősége az élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad téma választására. A 

képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, papírragasztással, anyagba, homokba 

karcolással, nyomattal. Az óvónő segítse a gyermekek képalkotó készségeknek megindulását 

a szórt elrendezéstől a képelemek részformák elemeinek egymáshoz rendelésével. A 

gyermekek tetszés szerint vegyenek részt a plasztikai alakításban. Ismerjék meg az anyagok 

alakíthatóságát, nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, sodorva, mélyítve, 

tépegetve, karcolva, stb. a  

gyermekeknek legyen biztosítva a mindennapi gyurmázás. A 3-4 éves gyermekek 

ismerkedjenek az építés során a különböző tárgyak formáival, alakzataival. Tudjanak beszélni 

az alkotásukról, s örüljenek a létrehozott produktumnak. 

Az óvodában az évszakonként kialakított ovigalériát ismerjék meg, a kiállított alkotásokat 

kiscsoportokban többször nézzék meg. 

Az óvónő a 4-5 éves gyermekek alkotó-alakító tevékenységét bővítse. A gyermekeknél 

megjelenő szándékos képalakító tevékenységet segítse élményeihez kapcsolódó témákkal, s 

azokhoz megfelelően illeszkedő technikával. Jelenjen meg a gyermekek rajzában az 
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emberábrázolás, környezet, tárgyak, cselekmények saját elképzelés alapján történő 

megjelenítése. 

A gyermekek gyönyörködjenek a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott 

színárnyalatokban. Használjanak ceruzát, krétát, filc és rost ironokat, fapálcákat, különböző 

vastagságú ecseteket a rajzok finomabb kidolgozásához. 

A gyerekek alakítsanak képeket spárgából, fonalakból, textilből, termésekből. A plasztikai 

munkák során legyenek képesek a formák tagolására. Tudjanak játékukhoz kellékeket, 

valamint alkalmi ajándéktárgyakat készíteni. Használjanak ehhez pl. nagyobb méretű 

dobozokat, takarókat, berendezési tárgyakat. A gyermekek segítsenek az eszközök 

előkészítésében, elrakásában, látogassák kisebb csoportokban ovi-galériát, nyilvánítsák ki 

véleményüket a kiállított alkotásokról. 

Mutassák meg szüleiknek a kiállított műveket. 

Az 5-6-7 éves gyermekek alkotó-együttműködési készségét figyelembe véve az óvónő segítse 

a képi, plasztikai és környezetalakításból eredő aktív tárgykészítés bővülését. 

A képalkotás során a gyermekek minél többször alkossanak közös kompozíciót. Az óvónő 

gazdagítsa a technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket, pl. batikok, kollázsok, 

plakettek, domborművek, viaszkarcok, lenyomatok, makettek, márványozás, stb. 

alkalmazásával. A saját élményeken alapuló cselekményes témákba jelenjenek meg a mesék, 

versek, énekes játékok, ünnepek, eseményábrázolásai is. 

A gyermekek használjanak a kép alakításához minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék meg a 

formákat, színeket egyéni módon. A gyermekek plasztikai munkájában jelenjen meg a közös 

térbeli, több alakos kompozíció, egy-egy mesejelenet, énekes játék, stb. egyénileg 

dolgozzanak gyermeknek méretezett szövőkereteken. 

Az óvoda „legidősebbjeinek” legyen igénye az ajándékkészítés – elsősorban ünnepekhez 

kötötten – szüleik részére, de gondoljanak az óvoda legkisebbjeire és felnőttjeire is. Éljék át 

minél gyakrabban az ajándékozás örömét. Az óvónő segítse a gyermekeket a játékok, bábok 

játékkellékek készítésében. Szülők segítségével gyűjtsék az alkotó-alakító munkához 

szükséges anyagokat. Legyenek megtervezői a környezetalakító, díszítő munkának. Vonják 

be szüleiket az óvoda szépítésébe. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy az építés 

során nagyobb méretű elemekből térben állítsanak össze pl. búvóhelyet, mobil színpadot stb. 

A térbeli tapasztalat segítse az eredeti megoldások kivitelezését is. 

A gyermekek lehetőleg teljesen önállóan készítsenek elő minden anyagot, eszközt az alkotó 

tevékenységhez. Az óvónő több napon át tartó építés lehetőségét is biztosítsa. Az óvoda ovi – 

galériája legyen az 5-6-7 évesek ízlésformája, szemet gyönyörködtető, beszélgetés helye, ahol 

a műalkotások hangulati, formai, színbeli elrendezéséről esik szó. A gyermekek kisebb 

csoportokban személyesen találkozzanak a kiállító iskolásokkal, alkotó rajztanárral, vagy 

művésszel. 

Legyenek büszkék óvodájuk galériájára, invitálják szüleiket, nagyszüleiket a látvány 

megtekintésére. 

 

 

 

 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 

Az alkotó-alakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Az óvónő egy héten 

egyszer tudatosan irányított mikrocsoportos, kötetlen formájú tevékenységet szervezzen. Az 

egyéni segítségnyújtás érdekében egyszerre csak 5-6 gyermek vegyen részt a tevékenységben. 

Az óvónő teremtse meg annak lehetőségét, hogy minden gyermek ilyen formában 

megalkothassa az ajánlott eszközfeltételekkel kép-plasztika elképzelését. 
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A gyermekek jelenítsék meg személyiségük kivetített darabját, amelyben érzelmeik, vágyaik, 

szorongásaik, fantázia és élményviláguk mutatkozik meg. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 A gyermekek alkotásra jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása. 

 Örül alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak. 

 Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 

 Téralkotásban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 

 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

 

A mozgás, mozgásos játékok 

 

A tevékenység célja: a gyermekek természetes, a harmonikus mozgásának, testi 

képességeinek fejlesztése játékos formában. 

Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, valamint a 

személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 

mozgáskedve. 

 

Feladatok  

A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 

Különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének kielégítése 

érdekében. 

 A 3-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása 

A gyermekek nagymozgása (járás, futás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda udvarán, 

ahol tér, mozgásfejlesztő eszközök állnak a rendelkezésükre. A szabad mozgás zavartalan 

gyakorlási lehetőséget ad az irányított mozgástevékenység alatt megismert mozgásformák 

többszöri ismétlésére. A mozgásos tevékenységeket, s azok eszközeit az óvónő mindenkor a 

gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok összetételéhez méretezze. 

Az óvónő a 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások 

fejlesztésére helyezze a hangsúlyt. Ismerkedjen meg a futásgyakorlatokkal (pl. futás 

különböző irányban, futás feladattal, különböző futásformák gyakorlása). Játszanak 

ugrásgyakorlatokat (pl. szökdelések, sorozatugrások, rövid nekifutásból fellépés, majd 

leugrás).  

 

Ismerkedjenek a dobás gyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal, pl. hajítás helyből távolba, 

hajítás helyből célba, labdafeldobás-elkapás, stb.) a mozgásos játékok adjanak teret a 

támasztógyakorlatok gyakorlására is. (pl. csúszások, kúszások, mászások).   

A talajtorna eleme is jelenjen meg a játékokban. (Gurulás a test hossztengelye körül.) a 

gyermekek játszanak minél több egyensúlyozó játékot. Az óvónő alkalmazzon többféle 

kéziszert a különböző típusú mozgásos játékokhoz. A mozgásfejlesztő játékok ne legyenek se 

túl könnyűek, se túl nehezek. 

Az óvónő a tornateremben található eszközöket változatosan használja a gyermekek 

érdeklődésének megfelelően. 

A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásban még mindig a nagymozgások fejlesztésére 

kerüljön a hangsúly. Az irányított mozgásos játékban jelenjenek meg a futásgyakorlatok (pl. 

fussanak három, négy akadályon át, fel-és lelépéssel, átbújással, tárgyhordozással, stb.) Az 
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óvónő szervezzen ugrásgyakorlatokat (pl. egy lábon, egykezes felsődobással, babzsák távolba 

hajításával haránt-terpeszállásból. Minél gyakrabban játszanak labdagyakorlatokat, annál 

jobban tudják a labdát feldobni és elkapni különböző testhelyzetben, gurítani. 

Az irányított mozgásos játékok során gyakorolják a támasz-gyakorlatokat. Pl. csúszást, 

kúszást, mászást a talajon és szereken.) 

A talajtorna anyagaként jelenjen meg a guruló átfordulás és a kézenállás előgyakorlata „a 

csikórugdalózás”. Kapjon kiemelt szerepet az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem-kéz, szem-

láb, koordináció differenciálódása. A gyermekek játszanak egyensúlyozó játékokat 5 cm 

széles vonalon vízszintes és rézsútos szereken. Az óvónő tervezzen lábboltozatot erősítő 

speciális járást és gimnasztikai gyakorlatokat. 

Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása már összerendezett, harmonikus ritmusú. Sokféle 

mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. 

Hangsúlyt kap ennél a korcsoportnál az észlelés, az alakítás, formaállandóság, mozgás 

közbeni fejlesztése, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. 

Az óvónő minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel végzett mozgásokat. Használjanak 

különböző kéziszereket pl. szalagokat, rövidebb, hosszabb botokat, kisebb-nagyobb labdákat 

és kendőket. 

A különböző típusú futógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben 

gyakorolják a gyermekek. Ismerjék meg a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassú futást. 

Végezzenek ugrásgyakorlatokat. Szökdeljenek páros és egy lábon haladással. Végezzenek 

sorozat ugrásokat különböző magasságú és különböző távolságban elhelyezett tárgyakon át. 

Néhány lépéses nekifutással gyakorolják a magas és távolugrásokat. Játszanak 

dobásgyakorlatokat. Dobjanak egykezest, kétkezest, alsó és felsődobással célba, 2 m magas 

kötél felett. A gyermekek játszanak labdagyakorlatokat. Vezessék a labdát járás, futás közben. 

A gyermekek tudjanak párokban labdázni. Végezzenek támasztógyakorlatokat (pl. pók, 

rákjárás, és talicskázás). Ismételjék az óvodában tanult talajtorna elemeket: gurulóátfordulást-

a test hossztengelye körüli gurulást és a lépő láb magasra lendítésével a kézenállást. 

Egyensúlyozzon a padon járással, fej, - kar-és lábmozgásokkal összekötve. Legyen az 

óvodában a szülőkkel együtt minél több sportprogram.  

 

 A különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségleteinek 

kielégítése érdekében 

 

Az óvónő a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék során biztosítja. 

Az irányított mozgásos játékokat mindhárom korosztálynak az óvónő heti egy alkalommal 

szervezze meg, különböző időkerettel.  

A mindennapi testedzés: a kocogás, a futás mindhárom korosztálynak ajánlott. A futás 

mennyiségét a gyermekek szabadon határozzák meg (lásd: az egészséges életmód alakítása c. 

fejezetben).  

Hetente legalább kétszer „zenés, mozgásos percek” megszervezése ajánlott, ahol a gyermekek 

korcsoportonként különböző időkeretben zenére mozoghatnak. Az utánzáson alapuló mozgás 

anyagát az óvónő gimnasztikai elemekből építse fel. (pl. kartartások, testhelyzetek kar-, törzs, 

térd-és lábmozgások, valamint különböző irányú járásgyakorlatok. A szabadban szervezett 

énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek mozgásszükségleteinek kielégítését. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban 

 A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, összerendezett mozgása 

kialakult. 
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 Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 

 Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 

 Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 

 Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 

 Tudnak helyben labdát vezetni. 

 

A környezet tevékeny megszerettetése 

 

A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, - emberi, - tárgyi világ értékei iránt.  

A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 

A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés során. 

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 

 A 3-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 

 

 A gyermekek a közvetlen környezetükben érzékeljék a környezet esztétikumát: hangokat, 

színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát. 

 A 3-4 éves gyermekek az óvoda elfogadása, megszerettetése után ismerkedjenek az óvoda 

közvetlen környezetével. 

 Figyeljék meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit. 

 Gyűjtsenek terméseket, leveleket, kavicsokat, tollakat, évszakokra jellemző képeket. 

 Látogassák meg a közelben lakó csoporttársaikat, beszélgessenek a család tagjairól. 

 Ismerjék meg az óvoda utcáját, boltokat, fodrászüzletet, az ott található intézményeket, az 

utcában élő állatokat, növényeket, ha vannak, esztétikai alkotásokat is. 

 Beszélgessenek a környezetben látható formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli 

jellemzőkről. 

 Az óvónő a téli időszakban tegye lehetővé, hogy a gyermekek maximum 5-10 perces 

vadállatokról készült videofelvételeket megnézhessenek. 

 Az óvónő a 4-5 éves gyermekek tapasztalat-és élményszerző sétáit az óvoda utcáján túl az 

óvoda közvetlen környezetében szervezze meg. 

 Az óvónő törekedjen a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, differenciálására. 

 Tudjanak gyönyörködni az évszakok növényeiben. 

 Keressenek összefüggéseket az időjárás és az emberek tevékenysége között. 

 Gyűjtsenek terméseket, és azokat hasznosítsák az óvónő segítségével. 

 Végezzenek rügyeztetést, magvak csiráztatását, hajtatását. 

 Közösen készítsenek albumot az évszakokról gyűjtött képekből. 

 Látogassanak el a családokhoz, nézegessenek képeket. 

 A gyerekek tudják bemutatni a család tagjait, otthonukat. 

 A gyermekek látogassanak el az orvosi rendelőbe, üzletekbe, intézményekbe. 

 Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. 

 Ismerjék meg a személy és teherszállító járműveket. 

 Ismerjék meg az óvoda környezetében élő háziállatokat, madarakat, bogarakat. 

 Az 5-6-7 éves gyermekek ismerjék meg az óvoda tágabb környezetét. 

 Figyeljék meg az évszakok szépségét, a színek árnyalatát, a környezet szennyeződéseit 

/víz, levegő, föld/, a növények fejlődési feltételeit. 

 Gondozzanak növényeket, szaporítsanak tőosztással. 
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 A gyermekek ismerjék meg a gyógyfüveket, mezei virágokat, a vadon termő ismertebb 

növényeket. 

 Az óvónő a szülőkkel együtt szervezze meg az Állatok Napját: október 04., a Víz 

Világnapját március 22., a Föld Napját április 22., Madarak és Fák napját május 10. 

 A gyermekek végezzenek egyszerű kísérletet a növényekkel, állatokkal, vízzel, levegővel 

és a talajjal. /pl. földigiliszta, katicabogár, stb./ 

 A gyermekek ismerjék meg a felnőttek munkáját, látogassanak el többféle munkahelyre, 

ahol a szüleik dolgoznak. 

 A természet kincseit őrző sarokban a gyermekek osztályozzák az összegyűjtött anyagokat, 

és amit lehet, hasznosítsanak, legyen napszak-bemutató tábla is, amit a gyermekek 

önállóan kezeljenek. 

 Látogassanak el a középületekbe, könyvtár, iskola, templomok. 

 Legyen sok ismeretük a szárazföldi, légi és vízi közlekedésről. 

 Látogassák meg a környezetük háziállatait, figyeljék meg, hol élnek, hasonlítsák össze az 

ismert állatok környezetét, életmódját. 

 Az óvónő mutassa be videofelvételen a vadonélő állatok életmódját, környezetét. Legyen 

lehetőségük megnézni a gyermekeknek érdeklődésük szerint az állatokról szóló 

videofelvételeket. 

 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

 

A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikrocsoportban történik, közvetlen 

tapasztalat és élményszerző udvari megfigyelések, séták alkalmával történik. 

Az óvónő hetente egy természeti - emberi -tárgyi-környezeti téma megfigyelését tervezze. Az 

élmények egyeztetésére, az ismeretek rendezésére az óvónő az ismeretszerzés után adjon 

lehetőséget. 

Évszakonként egy alkalommal erdei óvodai program megszervezésére kerülhet sor. 

Az 5-6-7 éves gyermekek erdei óvodai programja egész napos /hátizsákban elkészített tízórai, 

ebéd/. 

 

 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, 

óvodájuk nevét. 

 Tudják saját születési helyüket, idejüket. 

 Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. 

 A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, 

esztétikai alkotásokat. 

 Ismerik a háziállatokat, a vadállatokat, madarakat, bogarakat. 

 Ismerik a környezetük növényeit, azok gondozását.. 

 Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket. 

 A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, összetudják hasonlítani a mennyiség, 

nagyság, forma, szín szerint. 

 Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat /pl. alá, 

fölé, közé, stb./. 

 Kialakult a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő érthető beszéd. 

 

Matematikai tanulás: 
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Megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedés, cselekvés során fejlődjenek 

gyermekeink képességei, alakuljon ki bennük a pozitív viszony a későbbi matematikához, úgy 

hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, rátalálás, felismerés, tudás örömét. 

A gyerekek a feladataikat matematikai játékokkal, játékos feladatokkal oldják meg. 

A matematika témakörei a következők: színismeret, formalátás, nagyságérzékelés, kisebb, 

nagyobb, ugyanakkora fogalma, számlálás, anyagismeret, rendszerezés, válogatás, rendezés 

saját és kapott szempontok alapján. 

Téri viszonyok tapasztalása. 

Téri viszonyokkal kapcsolatos kifejezések játékos gyakorlása, alatt, fölött, előtt, mögött, jobb-

bal viszonya, tükörkép érdekességei, sorozatok. 

Kiterjedések térben, síkban. 

Hosszabb-rövidebb, ugyanolyan, egyenes, görbe felfedeztetése, alacsony, magas, ugyanolyan 

magas megfigyelése, sorba rendezés, tárgyak szélessége, súlya. 

Becslés, mérés, számlálás gyakorlása. 

Tő és sorszámnevek gyakorlása. 

 

 A fejlődés eredménye óvodáskor végén 

 

 Ismerjék az alapszíneket, azok jellemző árnyalatait. Legyenek képesek több térbeli 

kiterjedési pontot felsorakoztatni, egymással összehasonlítani (kisebb, nagyobb, 

ugyanakkora). 

 Legyenek képesek két mennyiséget egymással egyenlővé tenni, vagy egy adott 

mennyiségnél kevesebbet, többet létrehozni 

 Tudjanak tárgyakat tulajdonságaik szerint csoportosítani, megszámlálni 10-ig. 

 A bontott mennyiség részhalmazairól tudják megállapítani, hogy melyik több, kevesebb 

ill. ugyanannyiak-e. 

 Használják helyesen a tő és sorszámneveket, irányokat. 

 Legyen képzetük a „pár” kifejezésről. 

 Helyesen használják a térbeli viszonyokat jelentő névutókat, (előtt, mellett, mögött, alatt, 

felett, között), saját személyük és a tárgyak vonatkozásában, valamint az előttük 

vízszintesen fekvő papíron (függőlegesen álló táblán) is. 

 Tudjanak részt venni, mérésekben. A hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú, egyenes – 

görbe, alacsony – magas, széles – keskeny kifejezéseket használják helyesen.  

 

Munkajellegű tevékenységek 

 

A tevékenység célja: a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, 

tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, 

kötelességteljesítését. 

 

Feladat: 

A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése és azok feltételeinek biztosítása. 

Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki elsősorban önmagukért és a 

közösségért végzik. Kezdetben az óvónő segítségével, később teljesen önállóan, 

öntevékenyen végezzenek munkajellegű tevékenységet. Az óvónő mindegyik munkafajtánál 

adjon mintát az eszközök használatához és a munkafázisok sorrendiségének megismeréséhez. 

Úgy segítsen a gyermekeknek, hogy minél többször át tudják élni a munka örömét, a célért 

vállalt erőfeszítés szépségét, nehézségét. 



80 

 

Az óvónő értékelése legyen buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív viszony 

alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. Mindhárom korcsoportnál nagy jelentőségű az 

önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás /ld. Egészséges életmód 

alakítása c. fejezet, amely részletezi a tevékenység tartalmát/. A 3-4 éves gyermekek az 

óvónőt figyelve vegyenek részt a növények, állatok gondozásában, etetésében. A kerti 

munkában figyeljék meg a veteményezést, növények locsolását. Segítsenek a termések, 

falevelek elszállításában. Az óvónő a legkisebb óvodásokat is vonja be az alkalomszerű 

munkába, ami lehet esetleges, de lehet szabályosan ismétlődő. A szabályosan ismétlődő 

mindennapi munkarend fenntartásáért végzett tevékenységek /pl. játékok elrakása, mosása, 

tisztítása, a terem díszítésében való segítségnyújtás/. 

 

A 4-5 éves gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit akkor célszerű 

bevezetni, ha a gyermekek készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, fogásait. /Az 

önkiszolgáló tevékenység ezt jól előkészíti./ E program megerősíti a naposi munka 

pontosságát, amit az étkezési feladatok elvégzéséhez ajánl/. 

Az óvónő és a dajka közös megállapodás alapján gondolja végig a naposi munkát és alakítsa 

ki a gyermekek összehangolt cselekvésláncát. 

Alkalomszerű, ismétlődő munka, a játékok helyére rakása, a csoportterem átrendezése, a 

tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének 

megőrzése. Ezeket a munkákat a gyermekek együtt végezzék a felnőttek átgondolt, 

konstruktív vezetésével. 

Az óvónő tervezze meg az egyéni megbízások lehetőségeit /pl. információk közvetítése, 

kisebbek segítése az öltözködésben, ajándékkészítés a kicsiknek, az óvoda dolgozóinak, a 

jeles napok előkészítése, stb./. 

Az óvónő tervezze meg a lehetőségeknek megfelelően a gyermekek növény és 

állatgondozását, a gyermekek működjenek közre az élősarok gondozásában a szobanövények 

átültetésében, a virágoskert megtervezésében és ápolásában, az óvoda udvar tisztán 

tartásában, /fű gondozása, avar gyűjtése, öntözés/.  

Az óvónő segítségével a gyermeknek legyen lehetősége gondozni a madáretetőt. Az óvónő 

irányításával készítsék el a madarak étkeit. 

Az 5-6-7 éves óvodások önállóan végzik a naposi munkát. 

 Közösen eldöntik a munkamegosztását. 

 Ízlésesen, esztétikusan tálalják fel az ételeket. 

 Az étkezés után a szokásrendnek megfelelően mindent a helyére tesznek. 

 Felsöprik a morzsákat, feltörlik az asztal környékét. 

 Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végezzék, soha ne 

alkalmazzon az óvónő kényszerítő eljárásokat. 

 A gyakori dicséret, elismerés hatásával érje el, hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt 

a munkában. 

 Végezzenek környezet szépítő munkákat önállóan. 

 Játékok tisztítását, mosását, szárítását, egyszerű javításokat, polcok lemosását, sütés 

nélküli édességek, vitaminsaláták készítését. 

 Rendszeresen segítsenek a kicsik öltöztetésében, készítsenek nekik meglepetéseket. 

 Az óvónő úgy alakítsa a növény és állatgondozást, hogy a gyermekek minél több 

műveletet tudjanak önállóan elvégezni. 

 Minden évszakban segítsenek a járdák, utak tisztításában. 

 A növények gondozását a magvetéstől a termések összegyűjtéséig együtt tervezzék és 

végezzék a felnőttekkel. 
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 A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

 

 A gyermekek szeretnek közösen  

 Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik. 

 Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 

 Szívesen vállalkoznak egyéni megbízások elvégzésére. 

 Szívesen közreműködnek a növények és állatok gondozásában. 

 Örömmel segítenek a kisebbeknek. 

 Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak és az 

óvodát segítő iskolásoknak, felnőtteknek. 

 

Vizuális fejlesztés: 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg az élményeket, elképzeléseket. 

 Színhasználatukban érvényesíthetik kedvenc színeiket. 

 Alkotásaikat „mini galéria” keretében kiállítjuk. 

 Értékítéletüket megfogalmazzák, beszélgetünk az alkotásokról. 

 Gyönyörködnek az elkészült művekben. 

 Igyekszünk sok technikát megismertetni velük. 

 Foglalkozásokon téma javaslatokat teszünk, amelyből a gyermek kiválasztja, hogy mit 

szeretne megjeleníteni. 

 Tevékenységek tervezésekor gondolunk a komplex művészeti hatások alkalmazására. 

 A rajzos tevékenységet előkészítjük megfigyelésekkel, olyan helyzetek teremtésével, 

amelyből élmények származhatnak, és amelyet a gyermekek rajzban is ki tudnak fejezni. 

 

Mozgásos játékok: 

 Változatos szervezeti kereteket biztosítunk a gyermekek mozgásának gazdagításához. 

 Szülők bevonása sportnapokba, házibajnokságokba, tánc, foci külön torna stb.  

 Az óvoda udvar nagy mozgásfejlesztő lehetőségének teljes kihasználása. 

 

Zenei fejlesztés:  

 Dalos játék során tudatosan figyelünk a keletkezett szociális, esztétikai érzelmekre és azt 

megerősítjük.  

 Mintaadó szerepünk, személyiségünk segíti a zenéhez kötődés kialakulását.  

 Változatos, sokszínű koncertet szervezünk, hogy minél több hangszerrel, emberi 

hangszínnel, iskolai népi tánckörökkel megismerkedjenek a gyermekek.  

 Zenei élmény kiegészítés zenehallgatási lehetőségek (altató, folyosói zene). 

 

Mese- dramatikus játék: 

 A mese megszerettetését az óvónők gonddal összeállított ceremóniája teszi varázslatossá 

(gyertyagyújtás, mese párna, báb).  

 A nagyobb gyermekek rendszeresen bábjátékkal kedveskednek a kicsiknek.  

 A hangsúlyos szép verselés miatt az egyéni verstanítás dominál. 

 Mesék dramatizálása. 

 

II.8. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 

 
Tehetséggondozó tevékenységünk 
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Fontos, hogy megfelelően tudjunk differenciálni, hogy a tehetség felfedezési vágyát, 

tevékenységéhségét, önkifejezését ne gátoljuk. Megfelelő időben és megfelelő módon legyen 

megerősítve az. Igyekszünk a gyermeket értelmes, átgondolt módon támogatni, de 

semmiképpen sem terheljük túl. Meghagyjuk a gyermeknek a szabad választás lehetőségét. 

Programunkba kitágulnak, mind az óvodapedagógus, mind a gyermekek lehetőségei. Egyéni 

ötletek előhívására, megvalósítására a személyes kompetencia átélésére, a tapasztalatszerzés 

gazdag kínálatára sok lehetőséget ad. A gyermek cselekszik, átérez, élményszerez, tanul. Az 

együtt cselekvés, az együtt gondolkodás a mikrocsoportos formája számtalan lehetőséget ad a 

kiváló tehetségek megismerésére, elfogadására, fejlesztésére. A tehetséges gyermekek 

szeretik a szabadságot, önállóságot, az igazi feladatokat, a kihívást. Programunk sokrétűsége 

képes a tehetségek megjelenítésére. A gyermekek ekkor is tanulnak, ha jól érzik magukat. 

Olyasmit is megtanulnak, amit nem tanítási céllal adnak a kezükbe. A dolgok sokkal 

érdekesebbek lehetnek, ha megfordítjuk, szétszedjük, megszagoljuk és elképzeljük őket 

kívülről, belülről. 

 

 A tehetséggondozó műhelyink célja: 

 

A felfedezett kistehetség ígéretek tehetség jegyének megalapozása, fejlesztése (motiváltság, 

érzelemtelítettség, kreativitás, érdeklődés, kommunikáció). Olyan szeretetteljes, 

biztonságérzetet adó, érzelem gazdag fejlesztő tevékenység megteremtése, ahol a gyermek 

önállóan kifejezi magát, és elsődleges tevékenysége a játék. 

 

Feladat: 

Élmények széles skálájának nyújtása, gazdag módszerek eszközök alkalmazása, mindig újabb 

és újabb csodás elemekkel. 

 

 Tehetségazonosítás 

 Személyi feltételek 

 Tárgyi eszközök, helyiség biztosítása 

 Megfelelő időbeosztás ütemezése 

 Tehetséggondozás napirendbe történő beillesztése 

 Szülői tájékoztatás 

 Eredmény mérése 

 

Tehetséggondozást és komplex fejlesztést végzünk: zene és néptánc, kreativitás, és 

drámajáték vizuális nevelés, téri tájékozódás, egyensúly érzékfejlesztés, kognitív képesség 

fejlesztés, játékok-játékosság terén. 

 

 A tehetséggondozó műhelyben tevékenykedő gyermekek fejlődésének várható 

eredménye: 

 Tud mindig értékkel megtöltött újat alkotni. 

 Új ötletekkel áll elő. 

 Fantáziája, élénk ötletgazdag. 

 Képed a helyes önértékelésre (kudarctűrés, megfelelő önbizalom, empátia). 

 Intenzíven, elmélyülten érdeklődik az őt körülvevő világ iránt. 

 Lényeglátóan, szívesen fejezi ki magát. 

 
Óvodánk speciális jellegű tevékenysége 
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 Városunkra és az egész térségre is jellemző a levegő fokozott szennyezettsége, ezért azt 

tapasztaljuk, hogy egyre több gyereknél alakul ki évente allergiás állapot ill. asztma. 

 Közvetlen környezetünkben az óvodáskorú allergiás gyermekek száma magas. 

Tapasztalatunk szerint ezek a gyermekek többnyire az akut infekciók miatt kiszorulnak a 

közösségből, a szülők táppénzes állománya, ezáltal megnő.  

 Óvodánk felvállalja ezen gyermekek közösségben való nevelését, (iskolára való 

felkészítését). A gyermekek hetirendjébe beépül a rendszeres orvosi ellenőrzés, ellátás, 

prevenciós tevékenységek, gyógytestnevelés, gyógyúszás, porlasztások, só szoba). 

 Gondozónő segítségével felvállaljuk e gyermekek gyógyszerezését. 

 

II.9. Gyermekvédelmi munka az óvodában 

 

 Az 1997. ÉVI XXXI. Tv. II.§ /I/. bekezdése kimondja, hogy a gyermeki jogok védelme 

minden természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával 

ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

 A III.§ /2/ bekezdése ugyancsak kimondja, hogy a gyermek védelme során nemhez, 

nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy 

politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy 

korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján tilos 

bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 

 E törvény mellett feltétlenül fontos a közoktatásról szóló tv. Rendelkezéseit is figyelembe 

venni, amely szintén tiltja a gyermek bármiféle hátrányos megkülönböztetését. Továbbá 

előírja a gyermekvédelmi munkával kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetőjének és 

gyakorló óvodapedagógusainak.  

 Intézményünkben a gyermekösszetétel miatt kiemelten foglalkozunk a gyermekvédelmi 

munkával. Fokozott figyelmet fordítunk a HH és HHH gyermekek fejlesztésére. A 

hátrányos megkülönböztetés teljesen kizárt, hiszen az eddigi nevelési gyakorlatunkban a 

szeretetteljes, biztonságot adó légkör megteremtése volt a cél, és a jelenlegi program is ezt 

szolgálja. 

 Óvónőink figyelemmel kísérik a családok életvitelét, figyelnek a gyermeket ért 

„sérelmekre”. Az ilyen családokat a gyermek óvónői, és a gyermekvédelmi megbízott 

közösen látogatja. 

 Az intézmény vezetője és a gyermekvédelmi megbízott jelzést ad a gyermekjóléti 

szolgálat vezetőjének a szükséges intézkedés megtétele végett. 

 Óvodánkba járó gyerekek családjáról feljegyzést készítünk. 

 Évenként szükségesnek tartjuk a családok szociális helyzetének felmérését, az alábbi 

szempontok szerint: 

 Óvodás gyermekek száma, 

 Ebből a veszélyeztetettek száma, 

 Hátrányos helyzetűek száma, 

 Három vagy többgyermekes családban élők száma, 

 Fogyatékos gyermekek száma, 

 Családban nevelkedők száma. 

 
 A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 

 Nevelési hiányosságok, 

 Erkölcstelen családi környezet, 

 Italozó szülők, 
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 Bűnöző családi helyzet. 

 Rossz lakásviszonyok, 

 Egészségügyi okok, 

 Súlyosan nehéz anyagi helyzet, 

 Megromlott családi kapcsolat. 

 Tapasztalataink és a felmérés alapján - szükség esetén - javaslatot teszünk a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásra. 

 

 

II.10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

 A kisebbségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési, oktatási rendszerének része, amely 

a 137/1996/ VIII.28./ Kormányrendelettel kiadott Óvodai Nevelési Országos 

Alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit. 

 A családokkal jó a kapcsolatunk, szívesen hozzák gyermeküket intézményünkbe. 

 Az iskolázatlanság az anyagi problémák miatt szociokulturális hátrányokkal érkeznek az 

óvodába gyermekeik, ezek okozzák az értelmi lemaradásokat is. Nagy részük a szokásokat 

nem ismeri, nyelvi nehézséggel küzdenek, kézügyességük is lemaradást mutat. 

 A gyermek óvodába lépése előtt a családlátogatás alkalmával a személyes beszélgetés 

során igyekszünk megnyerni a szülők bizalmát, hogy elérjük a rendszeres óvodába járást. 

 A sikeres iskolai beilleszkedéshez testi, szociális és értelmi érettség kialakítása az iskolai 

potenciális tanulási zavarok megelőzése. Segítsük a kisebbségi identitástudat kialakulását 

és fejlesztését. 

 Nevelésüket integrált csoportokba oldjuk meg, ez azért fontos, mert körükben nincs 

elegendő olyan modell, mely számottevő pozitív értéket képviselne, vagy esetleg 

közvetítene. 

 Intézményünk az Országos Alapprogram alapján kidolgozott egy a „Integrációs 

Pedagógiai Rendszert”, mely a szociális hátrányokkal küszködő gyermekek nevelését 

segítő fejlesztő programot. 

 

II.11. Sajátos nevelésigényű gyermekek integrált nevelését segítő program elvei 

 
 2/2005. (III.1.) OM rendelet tartalmazza azokat az irányelveket, amely alapján a 

fogyatékos gyerekeket nevelő óvodák meghatározzák saját feladataikat. 

 A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különbségek olyan formája, amely a 

szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, 

az azoktól eltérő eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

igénybevételét teszi szükségessé. 

 Intézményünkben közösségen, csoporton belül felvállaljuk e gyermekekkel való 

foglalkozást. 

 

 Nagyobb számú a magatartási zavarokkal küzdő, illetve a szociális és egyéb okok miatt 

értelmileg lassabban fejlődő gyerek. Elsődleges feladatunk, hogy óvodába lépés előtt 

megismerjük az ilyen jellegű problémákat, és szakemberek bevonásával tisztázzuk, hogy 

integráltan nevelhető-e? Ebben segítségünkre van a Nevelési Tanácsadó Intézet, Szakértői 

Bizottság (Miskolc), érzékszervi fogyatékosság esetén az Országos Szakértői Bizottságok. 
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 A fejlesztő eljárásokat az óvónő a szakemberek javaslata alapján választja meg. 

 

 A magatartásbeli zavarral küzdő gyermekek problémája általában a közösségben kerül 

felszínre. Ebben az esetben is szükséges a gyermekek pszichológiai vizsgálata és fejlesztő 

eljárások egyeztetése a szakemberekkel. 

 

 Logopédiai fejlesztésre helyben van lehetőség. A beszéd zavarainak felmérése az óvónők 

feladata (minden nevelési év szeptember 15-ig). 

 A megkésett beszédfejlődés esetén szükséges a pszichológiai vizsgálat. 

A migráns gyermekek esetében hangsúlyozzuk a kognitív kompetenciák fejlesztését és 

igyekszünk csökkenteni a migrációs traumák hatását. Az én tudat, a jövőkép gondozására 

gondolva az érzelmi az értelmi nevelés fejlesztésére irányuló feladatok meghatározóak. 

 

II.12. Az óvodánk kapcsolatrendszere 

 
 Óvoda-Szülő-Egyház 

 Az óvoda a társadalomban elfoglalt helye szerint kapcsolatban van különböző 

csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel. A legfontosabb kapcsolata az óvodába járó 

gyermekek családjával van. 

 A gyermekek a családból jönnek hozzánk. Az óvoda folytatja és kiegészíti a családban 

elkezdett nevelési folyamatot, és segítséget ad a szülőknek a keresztény értékrend 

közvetítéséhez. Mindebben az óvoda fontos szerepet szán a gyermek keresztény 

közösségbe történő bekapcsolásának. 

Az óvónő és óvodalelkész szaktudásával, korosztálybeli tapasztalatával hatékony segítséget 

tud nyújtani a szülőnek gyermekek egyházi neveléséhez. 

 

 Az együttműködés formái: 

 

Családlátogatás: 
Az új gyerekek családjait az óvodába érkezés előtt meglátogatjuk. Ez a kezdete a személyes 

kapcsolatnak. Így lehetőségünk van arra is, hogy a családok gondjait megismerjük, 

tájékozódjunk a szülők nevelési elveiről, szokásairól. 

Ezt a formát a későbbiek során is alkalmazzuk, ha személyesen, bizalmasan akarunk beszélni 

a szülőkkel. 

 

Beszoktatás: 

Az anyás beszoktatás alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az óvodánk életét, szokásait, s 

ezáltal mintát kapjon a gyermekek neveléséhez. Ennek folytatása a napi kapcsolattartás. Így a 

szülő teljes mértékben tájékozott a gyermekével történt napi eseményről. 

 

Nyílt nap: 

A szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők személyes 

élményeik alapján, gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel. Képet kapnak 

gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, módjuk van a társakkal való 

összehasonlításra. 

 
Szülői értekezlet: 
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A szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő témákat, 

feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Meghallgatjuk véleményüket, 

javaslataikat. 

Újabb kapcsolattartási formákat is igyekszünk kezdeményezni, annak érdekében, hogy 

megismerjük egymás értékrendjét, szokásait és ezáltal a kapcsolat mélyüljön. 

 

Ilyen programok: 

 Kulturális és sportrendezvények, 

 Közös kirándulás, 

 Egyházi ünnepek, /karácsony, húsvét…/ 

 Hangversenyek, játszóház, kiállítás megnyitók 

 Fakultatív programok az óvoda lelkésszel  

 
 Óvoda-Iskola 

A gyermek zavartalan iskolakezdése érdekében jó kapcsolatot alakítottunk ki az iskolával. 

Kölcsönösen érdeklődünk egymás munkája iránt. Igyekszünk elkerülni a kampányszerű 

kapcsolattartást. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 A helyi programok kölcsönös megismerése, egyeztetése. 

 Egymás munkájának megismerése érdekében az iskolai pedagógusok ellátogatnak az 

óvoda nagycsoportjába. 

 Az óvónők év elején látogatást tesznek az első osztályba. 

 A nagycsoportosok is több alkalommal megnézik az iskolát.  

 A volt óvodásokat meghívjuk az óvodai ünnepélyekre. 

 „Jeles napokon” más intézmény gyermekeinek meghívása, /Farsang, Állatok világnapja, 

Madarak és Fák napja /. 

 Iskolai-óvodai pedagógusok közös rendezvénye. Pl. mozgási-,sportolási lehetőségek 

biztosítása. 

 

A város iskoláiban működik, képzőművészeti és zenei tehetséggondozás folyik. Programunk 

megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a velük való kapcsolattartást. Óvodánk néptánc 

csoportja kapcsolatot tart a Diósgyőri Tánciskolával. 

 

Ennek formái: 

 Kapcsolatfelvétel, 

 Dalos – táncos találkozók, 

 Kiállítások szervezése az óvodában, 

 Az iskolai rendezvényeken való részvéte 

 Az óvodás gyermekek munkáinak kiállítása a Művelődési Központban. 

 

Kapcsolatot tartunk még: 

 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (segítségüket kérjük a gyermekek 

beóvodáztatásával kapcsolatban, rendezvényeinken részt vesznek). 

 Művelődési Központtal, Tájházzal. 

 A Művelődi Központban, tartjuk farsangi ünnepünket, játszóházainkat, részt veszünk 

színház és bábelőadásokon, segítünk a városi rendezvények lebonyolításában. 
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 Könyvtárral, (nagycsoportosaink évente ellátogatnak oda. Ismerkednek a könyvekkel, a 

könyvtár légkörével.) szakmai könyvek kölcsönzésében is segítségünkre van a könyvtár 

vezetője. 

 A Tájházban népi értékeikkel, hagyományaikkal, népi mesterségekkel ismerkednek a 

gyermekek. 

 

 Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 
 Kapcsolatot tartunk a védőnőkkel, orvossal, fogorvossal. Egészségügyi kérdésekben 

tanácsot kérünk tőlük. 

 Kapcsolatot tartunk még a Nevelési Tanácsadóval. Fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógytestnevelő segíti munkánkat. 

 Kapcsolatunk állandó „élő” munkakapcsolat. A nevelési viselkedési beilleszkedési 

problémával küszködő gyermekeket odairányítjuk. 

 A szükséges iskolaérettségi, pszichológiai vizsgálatokat kérésünkre elvégzik. 

 
 Az óvoda kapcsolata a fenntartóval 

Igazgatási irányítási szint, kapcsolatrendszer:  

 

 Kapcsolatunk jó munkakapcsolat. Munkánkhoz minden lehetséges segítséget megkapunk. 

 Kapcsolatot tartunk a Közoktatási Ellátási Körzettel. 

 A kapcsolattartás személyesen és szaktanácsadón keresztül történik. Részt veszünk 

szervezett továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon. 

 Kapcsolatot tartunk a testvéróvodákkal is, (József városi Óvoda Bp., Gönci óvoda, Svájci 

óvodák). 

II.13. Az óvodába, iskolába lépés feltételei 

 
 Az óvodai felvétel: 

A vonatkozó törvény szerint óvodába az a gyermek vehető fel: 

 Aki a harmadik életévét betöltötte. 

 Az alapvető étkezési, egészségügyi szokásokat önállóan végzi /szobatiszta/. 

 Legalább szavakban kifejezi magát. 

 

Az önkormányzat által határozatban rögzített irányelvek, mely szerint az óvodai felvételnél az 

alábbi elveket kell követni: 

 

 Előnyben részesülnek: 

 Tanköteles korban lévő 5 éves korúak, 

 Kettős dolgozók gyerekei, 

 A szociálisan rászoruló gyerekek, 

Ha a jelentkezők száma nem haladja meg az óvoda férőhelyeinek számát, valamennyi gyerek 

felvételt nyer. 

 Az iskolaérettség kritériumai: 

1. Megfelelő testi fejlettség és egészségi állapot: 

 

 Az életkornak megfelelő fejlettség, súly, magasság. 

 A mozgásszervek, érzékszervek /látás, hallás/ épsége, a beszéd érthetősége, 

     idegrendszer épsége. 
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 Megfelelő egészségi állapot, 

 Teherbíró képesség, 

 

 Az izmok fejlettsége /több órán át tartó egy helyben ülés és az írás műveletének feltétele/, 

 Az idegrendszer megfelelő feszültségbírása. 

 

2. Akaratlagos figyelemre, /koncentrációra/ való képesség, és  megfigyelőkészség. 

 

Ez legalább 15 – 20 percig tartó akaratlagos figyelemre és tárgyak, jelenségek fontosabb 

jegyeinek megfigyelésére való képesség. 

3. Megbízható emlékezet. 

A gyermeknek képesnek kell lennie: 

 Ismeretlen fogalmat nem tartalmazó egyszerű bővített, vagy összetett mondat   

 visszaadására hallás után. 

 Hallott, tanult rövid mesék, történeteket szándékos megjegyzésére és a  

 lényegesebb mozzanatok, cselekmények, kérdések alapján történő 

 felidézésére . 

4. A gondolkodás életkornak megfelelő fejlettsége. 

 A lényeglátás bizonyos fejlettsége. 

 Annak felismerése, hogy az egész részekből áll és részekre bontható  

    /analitikus-szintetikus gondolkodás/ 

 Elemi fogalmak /többek között a mennyiségfogalom/ ítéletek és 

    következtetések alkotására való képesség. 

 A dolgok, jelenségek közötti elemi összefüggések felismerésére való 

     képesség /ezen belül bizonyos ok-okozati összefüggések/. 

 Az életkornak megfelelő szóbeli kifejezőképesség. 

 A tervezés képessége az életkornak megfelelő szinten. 

 

5. A tanuláshoz szükséges tapasztalatok, alapismeretek és gyakorlati készségek 

 

 A természeti és társadalmi környezetre vonatkozó tapasztalatok, alapismeretek 

/tájékozottság/. 

 Ábrázoló készség /utánzás útján és önállóan/. 

 Megfelelő kézügyesség és mozgásbeli fejlettség /ceruza használata/ 

 A mozgások célnak megfelelő irányítása /vonalvezetés, különböző munkaeszközök 

használata olló, kés stb./. 

 Ide sorolható még az életkorra jellemző fokozott mozgásigény kellő fékezésre való 

képesség /pl. tanítási óra/. 

 

 

 

6. Munkára érettség: 

 

 Tanulékonyság a feladatnak életkorra jellemző /átlagos/ időn belül történő felfogása. 

 A feladattudat 

 A feladattartás /ezen belül bizonyos monotónia tűrés/ 

 Legalább átlagos munkatempó 

 Önálló munka végzésére való képesség 

 

7. A szociális magatartás jellemzői: 
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 A közösség igénye és az abba való beilleszkedés készsége 

 Szabálytudat 

 A kapcsolat felvételi és együttműködési készség a pedagógussal és a társakkal 

 A felnőtt irányításának elfogadása, képesség a közösségben végzett munkára 

 Az érzelmi kiegyensúlyozottság /pl. szereplési és felelési helyzetben/ 

 

A gyermekek iskolakezdését az 1996. évi LXXII. Törvénnyel módosított 1993. évi LXXXIX 

tv. 6.§/1/2/ bekezdés írja elő. E szerint járunk el. 

A problémás gyermekek vizsgálatát a Nevelési Tanácsadó és Szakértői Bizottság (Miskolc) 

végzi. 

 

II.14. Tervezés, ellenőrzés, értékelés 

 

 A vezető óvodapedagógiai, működési terve 

Tervezési időkerete: 1 év. 

Ez a dokumentum hidat képez a program és az óvónők gyermekcsoportokra elkészített terve 

között. 

 

 Gyermekcsoportok nevelési fejlesztési terve 

Tervezési időkerete: 1 év 

Ez a dokumentum tartalmazza a csoportra vonatkozó szokás-szabályrendszereket, 

tevékenységi terveket és eseménytervet. 

 

 Gyermekcsoport tevékenységi terve 

Tervezés és időkeret: negyed év (évszakonként) 

 Eseményterv, szervezési munka 

Tervezési és értékelési időkeret: 1 hónap 

 Egyéni fejlődés-fejlesztés dokumentumai, Gyermektükör 

Tervezési időkerete folyamatos. 

Tartalmazza a gyermek anamnézisét, az óvónők megfigyeléseit, a gyermekek 

képességszintjeit és fejlesztési elképzeléseket. Anamnézis felvétele óvodába járás előtt, a 

gyermekek képességeinek, tulajdonságainak diagnosztikája beszoktatás végére. Az egyéni 

fejlesztési tervek s azok értékelése félévenként történik. 

 

A program ellenőrzésében, értékelésében az óvodavezető irányításával valamennyi óvónő 

részt vesz. Az óvónő elsősorban önmagát ellenőrzi, és saját munkáját értékeli. Valamennyi 

problémás nevelési helyzetben az óvónő párjával együtt elemzi a történteket. Ugyanakkor 

munkáját jogosan ellenőrzik és értékelik a szülők, az óvoda vezetője, a szakértő, amelyről 

előre tud az ellenőrzött személy. 

 

A program ellenőrzését, értékelését három fázisban tervezzük. 

 

ELSŐ FÁZIS: 

Elemezzük: 

 A gyermekek ismerete, és képességszintje, szokás, szabályrendszerét. 

 A szülők igényeit, elvárásait. 

 Az óvoda tevékenységrendszerét, fejlesztési tartalmait. 

 A nevelőtestület felkészültségét, érdeklődését, szakmai állapotát. 
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 Az óvoda tárgyi feltételeit, az óvoda dokumentumait. 

 

MÁSODIK FÁZIS: 

 

Elemezzük: 

 A gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett nevelő, fejlesztő tartalmak, s azoknak 

milyen a hatása? 

 A program milyen eredményeket hozott a szocializáció terén, a megismerésben, a 

kommunikációban, mennyire biztosítottak a tapasztalatszerzés játékos lehetőségei? 

 A nevelőtestület munkakedvét, pedagógiai kultúráját milyen mértékben befolyásolta a 

program? 

 Mit mutatnak a szülők visszajelzései? 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 A dokumentumelemzés, 

 A feltételek vizsgálata, 

 A nevelő-fejlesztő munka közvetlen megfigyelése. 

 

HARMADIK FÁZIS 

 

 A gyermekek „az egészséges életmód alakulása” terén elért fejlettségi szintjét. 

 Az érzelmi és szocializáció terén elért fejlettség eredményeit. 

 A gyermekek játékára jellemző fejlettségi szintjeit. 

 A gyermekek mesélése, éneklése, rajzolása, környezetismerete, mozgása, munkavégzése 

terén elért fejlettségi szintjeit. 

 

Az ellenőrzést, értékelést két területen folytatjuk: 

 a program beválásának vizsgálata 

 a gyermekek képességének, fejlődésének vizsgálata. 

 

 A program beválásának vizsgálata 

A program sikerkritériumát „A fejlődés eredménye az óvodáskor végén” címmel kiemelt 

programelem tartalmazza. Ehhez viszonyítva ellenőrizhető, elemezhető, értékelhető a 

gyermekek fejlettségi szintje. 

 

II.15. A gyermek képességének, fejlődésének vizsgálata 

 

A gyermekek képességének, fejlődésének vizsgálatát az óvónő folyamatosan végzi az 

önállóan megválasztott módszereivel, amely lehet: beszélgetés, megfigyelés, esetleg kérdőív. 

Az eredményt írásban rögzíti a gyermekek személyiséglapján, a mérések dokumentálására 

használjuk továbbá a gyermekek képességének megfigyelése egyéni és csoportos 

neveléseredményességi mutatók c. nyomtatványt 

A mérések mindig megfelelnek a konkrét pedagógiai célnak, eszközei pedig a gyermek 

életkorának. 

A mérések lehetnek diagnosztikusak, /mi van most?/, szumatívak /mi történt az előző mérés 

óta/, és minősítők /milyen messze vagyunk a céltól/. 

A gyermekek képességének, fejlettségének vizsgálatát a vezető óvónő is segíti, mert 

látogatásai alkalmával vizsgálja, értékeli az óvónők nevelő-oktató munkájának gyermekekre 
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gyakorolt hatását. Ő véleményezi a csoportok nevelési tervét, a személyiséglapokat, 

neveléseredményességi mérőlapokat. Egy nevelési évben kétszer. 

A gyermekek fejlettségének vizsgálatában olyan speciális területek is vannak, amelyekhez 

megfelelő szakirányú végzettségű külső segítségre van szükség /gyermekorvos, logopédus, 

fogorvos/. 

A gyermekorvos évente megvizsgálja a gyermekeket, a fogorvos is évente ellenőrzi a 

gyermekek fogazatát. 

A logopédussal folyamatos a kapcsolat. 

 

 Az óvónő önértékelését segítő szempontsor. 

Az óvoda belső elemzési, értékelési rendszerének első láncszeme az óvónő elemző, 

önértékelő munkája. Az óvónő a program szellemében jár el, ha önfejlesztő elemzéséhez is 

alkalmazza a program kiindulási pontjában megfogalmazottakat. 

„Ismerje és tudja értékeit, de azt is tudja, mik a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, 

minden lelki feszültség nélkül.” 

A gyermek teljesítményének értékelésekor többször tegye fel magának azt a kérdést, mi az 

oka, hogy mindez így alakul, mi mindent kellene kipróbálni, hogy eredményesebb legyen a 

nevelő, fejlesztő munkája. 

Az óvónő a gyermek személyiségfejlődése, teljesítménye alapján elsősorban önmagát 

elemezze, és saját munkáját értékelje. Legyen önmagával kritikus, de ne annyira, hogy 

elveszítse pozitív, egészséges öntudatát. Higgyen a fejlesztő erejében, bízzon abban, hogy 

elkötelezett tenni akarással – ha lassan is - sikeres lesz munkája. 

A programelemzési, értékelési kritériumát „A fejlődés eredménye az óvodáskor végén” 

címmel jelzett programelem tartalmazza. Ezt mi alapértéknek tekintjük, melyhez minden 

óvónő saját pedagógiai hatékonyságát viszonyíthatja. 

A program beválásának vizsgálatához szükséges a kidolgozott szempontokat alapul venni, s 

ehhez egyenként viszonyítani a gyermekek fejlettségi szintjét. 

 

Standard értéknek számít: 

 A nevelési programban meghatározott „A fejlődés eredménye az óvodáskor végén” 

programelem, ami az adott életkorban elérhető képességszint meghatározása. 

 

Speciális értéknek tekintjük: 

 Az élménygazdag óvoda megteremtését, 

 A magasabb rendű érzelmek kibontakozásának biztosítását, 

 A szeretet – és élménypedagógia erejével a gyermekek és művészetek közötti erős érzelmi 

kötődés kialakítását. 

E két értékelési rendszer külön – külön történő elemzése, értékelése, valamint együttes 

kezelése állít aránylag reális tükröt az óvónő elé. Ehhez kívánunk segítséget adni a nevelési 

területenként kidolgozott kérdéscsoportokkal. 

A program nevelésfilozófiájából, neveléselméletéböl, levezetett kérdéskörök. 

 

Alappillérek alapján: 

 Kialakítottam –e a gyermekben az érzelmi biztonságérzetet? Hány gyermek érzelmi 

állapotára jellemző ez? Hogyan tudok segíteni az érzelmi labilitásban élő gyermekeknek? 

 Milyen eredményeket értem el a gyermekek erkölcsi-szociális érzelmeinek alakításában? 

Hol szükséges erősítenem a hatékonyságomat? A gyermekeket mennyi „HAHA” élmény 

érte? Ki tudtam –e használni a véletlenek helyzet –  

 és jellem komikumait, valamint a témakörök tudatos megváltoztatásában megjelenő 

lehetőségeket? 
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 Milyen jelzések értek, melyekből következtetni lehet az esztétikai érzelmek 

differenciálódására? Mennyi „AH” élményt érzékeltem fejlesztő munkám 

eredményeképpen? 

 Érzékelek-e elmozdulásokat az intellektuális érzelmek differenciálódásában? Tudtam-e 

indirekt módon befolyásolni a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát, kellő lehetőséget 

teremtette-e ahhoz, hogy felfedezhessék magukat és környezetüket? Mennyi „AHÁ” 

élményt élhettek meg a gyermekek? 

 Tulajdonképpen, mi jellemzi a gondolkodásomat? Képes vagyok-e széttartó 

gondolkodásra? Kreatívnak érzem-e magamat? Ebből adódóan adok – e kellő  

 Van-e kellő ötletem ahhoz, hogy a gyermekek motivációs szintjét fokozhassam? 

Elfogadom-e a gyermekek, felnőttek ötleteit a feladatok megoldásához? Jellemző-e rám a 

konstruktív kommunikáció? 

 

A kiindulási pontok alapján: 

 Gondot jelent-e számomra a gyermekek eltérő szükségleteinek kielégítése? 

 El tudom-e pozitív attitűddel fogadni a gyerekek képességszintjére jellemző igen nagy 

különbségeket? 

 Tudtam-e pozitívan befolyásolni a felnőtt társaimat, magamat, hogy példaértékű, hiteles, 

konstruktív viszonyokat érzékeljenek a gyermekek? 

 Képes vagyok-e minden gyermeket feltétel nélkül elfogadni? 

 Melyek azok a gyermekek, akiknél tudatosan figyelnem kell az elfogadási szint 

fokozására? 

 Be tudom-e tartani az önállóság elvét? A gyermekeknek valóban akkor segítek, ha látom, 

hogy szüksége van a segítségemre, vagy túlzottan kiszolgálom őket? 

 Tudom-e befolyásolni a gyermekeket abban, hogy minél többet tudjanak meg magukról: 

testükről, lelki életükről, képességeikről? 

 Tudok-e olyan meggyőző lenni, hogy a gyermekek elfogadják minden lelki feszültség 

nélkül a hiányosságaikat? 

 

Az egészséges életmód alakítása terén: 

 Megtettem-e minden tőlem telhetőt annak érdekében, hogy a gyermekeim eljussanak a 

testápolási, öltözködési, étkezési szokások teljes önálló alkalmazásáig? Ha igen, mi 

segítette ezt a munkámat? Ha nem, mi hátráltatta az eredmények elérését? Hogyan tudom 

ezeket a hátrányokat megszüntetni? 

 Sikerült-e kellő mértékben alakítgatni, formálni a gyermekek esztétikai, higiéniás 

igényszintjét? Ha több csoport van az óvodában, a többiek nevelőmunkájához képest, 

milyen szintűnek érzem a munkámat 

 

Érzelmi nevelés, társas kapcsolatok alakítása terén: 

 Tudom-e alkalmazni a bátorító nevelés 14 alapszabályát a felnőtt-felnőtt, gyermek-felnőtt 

kapcsolatomban? Hol vannak erős és gyenge pontjaim?  Melyek ezen területen a 

legeredményesebb módszereim, melyek a legeredménytelenebbek? 

 

Játék, játékba integrált tanulás terén: 

 Tudom-e eredményesen alkalmazni a programban kiemelt játéksegítő módszereket?   

 Hagyom-e a gyerekeket a reggeli időszakban szabadon játszani? Sikerült-e kialakítani a 

délutáni egyéni fejlesztő játékok rendjét, rendszerét? 

 Hogyan tudtam, tudtam-e segíteni a játék során agresszív, gátlásos,  túl mozgékony 

gyermekeknek? 
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 Milyen eredményeket érzékelek a közvetve kötelező mese, vers, dramatikus játék 

módszere mennyire segíti a gyermekek meséhez történő pozitív kötődésének kialakítását? 

Milyen eredményes és eredménytelen eljárásaim vannak ezen területen? 

 Hogyan viszonyulok az újonnan értelmezett ének, énekes játék, zenehallgatás 

tevékenységhez? (Eredményeim, sikertelenségeim.) 

 Hiszek-e az óvodai koncertek ízlésformáló erejében? Sikerült-e életkor-specifikusan 

megtervezni ezt a rendezvényt? 

 Van-e elegendő ötletem a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységek témagazdagságának, 

technika gazdagságának biztosításához? 

  Hiszek-e az ovigaléria ízlésformáló erejében? Meggyőzőek-e a gyermekek visszajelzései 

az élményekről? 

 Szervezett mozgástevékenységet sikerül-e játékosan, minél kevesebb didaktikus 

magyarázkodás nélkül megtartani? 

 Hogyan viszonyulok a zenés mozgásos percekhez? Jól érzem-e magam ezeken az 

utánzásos tornákon? Eredményesnek érzem-e a gyermekek mozgásfejlesztése 

szempontjából? 

 Melyik tevékenység irányításában, szervezésében, élménybiztosításában vagyok a 

legeredményesebb, melyikben a leggyengébb? 

 

 

A család és az óvoda kapcsolatának kialakulása terén: 

 El tudom-e látni kellő információval a szülőket, hogy nyomon követhessék az óvoda, 

nevelő, fejlesztő munkáját? 

 Tudok –e segíteni azoknak a szülőknek, akik kevésbé érdeklődnek az óvodában történtek 

iránt? Milyen módszereket alkalmaztam, ami hathatósnak bizonyult? 

 Sikerült-e a szülőket bevonni az óvodai tevékenységek segítésébe? (ovigaléria, 

évszakkoncert, sportnapok, kirándulások, séták előkészítése, közös barkácsolások, 

ünnepekre készülődébe stb.) 

 A szülőknek tudtam-e abban segíteni, hogy reálisan lássák gyermekük értékeit, fejlesztésre 

váró ányosságait? 

 Sikeresek voltak-e azok a kezdeményezések, amelyek a szülők szemléletének formálását 

szolgálják? Milyen problémák merültek fel az értékek ütközése során? Sikeresnek érzem-e 

az alkalmazott módszereimet? 

 

II.20. Az iskolában folyó alapfokú művészetoktatás cél és feladatrendszere 

 

 

Pedagógiai alapelveink 

 

- A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz 

részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van, 

- A nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a növendék aktivitásának kibontakozásában, tevékenységük 

megszervezésében, személyiségük fejlesztésében, 

- Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzői egyfelől az 

igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a 

velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, 

igazságosság, 
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- Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét. 

- A harmonikus személyiségfejlődés érdekében a gondolkodási képességeket, az érzelmi-

akarati jellemzőket, a testi és lelki egészséget egyaránt gondozzuk. 

- A tehetségek fejlesztését kiemelten kezeljük, a kreatív képességek kialakításához pozitív 

környezeti hatásokat (motivációs tényezőket: kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, 

szorgalom, kitartás, becsvágy) biztosítunk; 

- A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátításával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világunkban való eligazodás képességét. 

- Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását; 

- Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások 

megismerését. 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

 

- Az iskola elsődleges célja az ismeretátadás, értékközvetítés, személyiségformálás, 

másodlagos célja az, hogy lehetőséget teremtsen az iskola tagjainak baráti kapcsolatok 

kiépítésére, az olyan alapvető szükségletek kielégítésére, mint a szeretet, az elfogadás, 

biztonság, megbecsülés, önbecsülés, mely alapvető szükségletei az embernek és az ember 

önmegvalósításának. 

- A tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új 

körülmények között alkalmazás képességének kialakításával (kreativitás). 

- A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a művészeti tevékenységre nevelés, a 

képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai stb.) és a szükségletek 

alakítása. 

- A tanulási tevékenység közben és a tanulói közösségi élet során fejlesztjük a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, 

segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll: 

meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének 

saját értékeit. 

- Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a 

teljesítmény- és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom. 

- A tehetséges növendékeink számára biztosítjuk kognitív érzelmi és szociális 

szükségleteik kielégítését (kognitív: lehetőség az önálló, önirányított önfejlesztésre, 

lehetőség a tapasztalatszerzésre, hatékony tanulási készségek kialakítására; érzelmi 

szükségletei: bátorítás az elmélkedésre, kérdésfeltevésre, kockázat-vállalásra; szociális 

szükségleteik: megtanulják az emberek tiszteletét, el tudják fogadni másságukat); 

- Valljuk, hogy a tehetség önmagában nem feltétlenül érték, csak akkor, ha a személyiség 

fejlődése legalább annyira lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát az egyoldalúság 

ellensúlyozására a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére 

törekszik; 

- Pedagógiánk alapvető célja egyrészt, hogy a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, 

érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú növendékeket - 

képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsünk fel a továbbtanulásra és a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre, másrészt arra törekszünk, hogy növendékeink 
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képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több 

művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai 

 

- Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az egyéni 

képességek kibontakoztatása; 

- A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített és ezáltal motivált munkában kell fejleszteni 

a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását; 

- Tudatosítani kell a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

- Erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni 

a gyermek személyiségének érését; 

- Tudatosítani kell növendékeinkben a közösség demokratikus működésének érékét és 

jellemző szabályait; 

- Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét; 

- Képviseljék növendékeink az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

- Fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas 

kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. 

- Erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni 

más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére; 

- Elő kell segíteni a szocializáció folyamatait; 

- A növendékek kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről. 

 

A nevelő-oktató munkánk pedagógiai eljárásai 

 

- Kiskorú növendékeknél fokozatosan vezetjük át őket a játékközpontú cselekvésekből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

- Mintákat adunk az ismeretszerzéshez (aktív részvétel az ismeretszerzésben), a feladat- és 

problémamegoldáshoz; 

- Fejlesztjük a növendékek kreativitását, gondoskodunk egészséges terhelésükről, követjük 

érési folyamatukat, személyre szóló, fejlesztő értékelést adunk róluk; 

- Értelmi és érzelmi alapozással formáljuk a személyiség erkölcsi arculatát, 

megismertetjük, gyakoroltatjuk a helyes magatartásformákat; 

- Erősítjük a kortárskapcsolatokat; 

- Az iskolában folyó nevelő-oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően 

visszajelzést, értékelést adunk a tanulók / növendékek fejlődéséről. Segítjük az 

önfejlesztő stratégiájuk alakításában őket. 

 

Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

 

A pedagógiai eszközök megválasztásában kitüntetett szempontok: 

 

- minden gyermek számára, az életkori jellemzők figyelembe vételével, képességeinek, 

érdeklődésének, valamint távolabbi céljainak megfelelő programokat, tevékenységi 

formákat biztosítani; 
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- személyes példamutatással neveljük növendékeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. 

 

Intézményünkben az alábbi csoportosításban az alábbi nevelési módszereket, eszközöket 

alkalmazzuk: 

- A meggyőzés, a felvilágosítás és a tudatosítás módszerei; 

- A tevékenység megszervezésének módjai: megbízás, ellenőrzés-értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás; 

- A magatartásra ható módszerek: 

a. ösztönző módszerek: helyeslés, bíztatás, elismerés, szereplési-bemutatkozási 

lehetőség, dicséret, oklevél, osztályozás, jutalmazás, 

b. kényszerítő módszerek: felszólítás, kizárás az iskolából (lehetőség szerint 

kerülendő), 

c. gátlást kiváltó módszerek, melyek a nevelés sikerét veszélyeztető körülmények 

kizárását célozzák: ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás. 

 

A nevelési módszerek különböző formái, változatai közül az alábbiakat alkalmazzuk 

leginkább: 

- nyelvi (verbális) eszközök: beszéd, beszélgetés, mely lehet: szabad vagy irányított, 

spontán vagy tervezett, egyéni vagy csoportos; 

nem nyelvi (non verbális) eszközök: mimika, szemmozgás, tekintet, test-helyzet, mozdulatok; 

gesztusok 
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II.C. Az alapfokú művészeti iskolára vonatkozó további elvek 

II.C.1. Személyi feltételek, a tantestület 

 

Elmondható, hogy megfelelően képzett, jól felkészült, ismereteit rendszeresen 

megújító tantestülettel rendelkezünk, mely a – a művészeti iskola beindításával és későbbi 

működtetésével járó - új feladatokat is maradéktalanul el tudja látni. 

Az egyes művészeti ágak különböző tanszakain tanító kollégák végzettsége, a 

törvényi előírásoknak megfelelő. 

II.C.2. Tárgyi feltételek, épület, hangszerellátottság, egyéb infrastruktúra 

 

Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek (úgy a székhelyen, mint 

a telephely intézményekben) rendelkezésre állnak. 

A törvényi előírásoknak megfelelő számúak, méretűek és kialakításúak a művészeti 

oktatás helyiségei. Az összes épület, terem, hangszer és oktatási berendezés a székhely vagy 

telephely intézmények sajátja, vagy a korábbi fenntartóval (települési önkormányzat) kötött 

közoktatási megállapodás értelmében, kizárólagos használói vagyunk.  

 

II.C.3. Eszközjegyzék 

 

A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete alapján (5.sz. melléklet). 

 

II.C.4. Az művészeti iskola működésének részletes leírása 

 

Tanulói jogviszony 

 

Az intézménybe való felvétel módja 

 

A felvétel szabályairól a közoktatási törvény rendelkezik. A tanulók felvételéről az 

igazgató dönt, a felvétel egy tanévre szól. Állami gondozott tanuló felvételi kérelmét soron 

kívül kell elbírálni, az intézménybe járó tanulók évente májusban kiadott jelentkezési lapon 

adhatják be a következő tanévre felvételi kérelmüket tárgyév május 31-ig. 

Amennyiben más művészeti iskolából jelentkezik át a hallgató, az intézmény 

igazgatója és két pedagógus megvizsgálja, hogy a hallgató tudása megfelel-e a 

bizonyítványban kiállított évfolyami szintnek. Ha nem felel meg, évfolyamát folytathatja 

azzal a feltétellel, hogy az évfolyam oktatója egyéni foglalkozás keretén belül felkészíti a 

tanulót a különbözeti vizsgára. 

 

Beiratkozás 

 

A művészeti iskolába az új, és a régi tanulóknak egyaránt minden évben be kell 

iratkozni. Régi tanuló a beiratkozásnál a bizonyítványát nyújtja be. A beiratkozás ideje: a 

tanévzárót követő két munkanap. A beiratkozásról szóló felhívást a beiratkozás előtt legalább 

harminc nappal közzé kell tenni. Azok a tanulók, akik a beiratkozás napján elfogadható indok 

alapján nem tudnak megjelenni, azt a tanévnyitás előtti munkanapon, pótbeíratáskor 

megtehetik. Lakóhelyváltozás, vagy egyéb rendkívüli indok miatt a tanuló a tanév közben is 

kérheti felvételét, átvételét egy másik művészeti oskolába. 
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Beiratkozáskor felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a művészeti iskola 12 

évfolyamos, a jelentkezés önkéntes, és egy tanévre szól. 

A beiratkozáskor a szülők nyilatkozatot tesznek, hogy gyermekük tanul-e más 

művészeti intézményben, és ha igen, akkor hol. Amennyiben más művészeti iskolában is tanul 

a hallgató, a törvényi előírásnak megfelelően a szülő dönti el, hogy melyik intézményben 

szeretne térítési illetve tandíjat fizetni. 

 

A művészeti iskolai tanulmányok megszűnése 

 

Törölni kell a tanulók névsorából azt a tanulót, aki: 

- fő és melléktárgyakból összesen 10 órát igazolatlanul hiányzott, és erről az iskola a szülőt 

legalább két alkalommal írásban értesítette. 

- a tanév végén főtárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

- tanév közben bejelentette, hogy kimarad (kiskorú tanulónál a szülő írásbeli beleegyezése, 

vagy személyes bejelentése szükséges), 

- törölni kell azt a tanulót is akinek tanulói jogviszonya jogerős fegyelmi határozattal szűnt 

meg. 

 

Mulasztások igazolása 

 

A tanuló előzetes engedély nélkül csak indokolt esetben (betegség, iskolai 

elfoglaltság) maradhat távol a főtárgyi és kötelező óráiról. A hiányzást az első órán igazolni 

kell. Ha az igazolatlan hiányzások ismétlődnek a szülőket írásban értesíteni kell. A tanuló 

hiányzásait a naplóban vezetni kell. 

 

Jutalmazás 

 

A jutalmazás lehetőségei: szaktanári dicséret, igazgatói dicséret. A dicséretben 

részesült tanulót a tanév végén az igazgató oklevéllel, könyvvel vagy más egyéb módon 

jutalmazhatja. Az igazgató feladata, hogy a kiemelkedő eredményt elért tanuló közismereti 

iskoláját is értesítse. 

 

Fegyelmi eljárások 

 

Azt a tanulót, aki az iskolai rendszabályokat súlyosan megsérti, fegyelmi eljárás 

keretében kiszabott büntetéssel kell súlytani. A kiszabható fegyelmi büntetések: megrovás, 

szigorú megrovás, kizárás. 

 

A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, fejlesztése 

 

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai 

 

- A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, az iskolaszék tagjai útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

- A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

a főtárgyi szaktanár folyamatosan tájékoztatja, 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

- Hírlevél 
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Szülő és a pedagógusok együttműködésének formái 

 

A partnerközpontú intézmény kialakításnak folyamatában elsődleges az iskola és a 

szülői ház kapcsolata. Célja, hogy a 

- szülő tájékozott legyen az iskolában folyó munkáról, ismerje törekvéseinket, gondjainkat, 

eredményeinket 

- megismerhessük elvárásait az iskolával kapcsolatosan 

- a gyermek nevelése-oktatása érdekében biztosítsuk az együttműködés lehetőségét. 

 

A kapcsolattartás formái: 

- szülői értekezletek 

- évente legalább egy alkalommal valamennyi évfolyam részére közös szülői értekezletet 

tartunk, amelyen általános tájékoztatást adunk és véleményt kérünk 

- az osztályok részére legalább kétszer tartunk értekezletet, ahol az osztály speciális 

problémái képezik a tanácskozás alapját 

- a családlátogatás elsődleges célja a tanuló otthoni körülményeinek megismerése 

- minden olyan rendezvényünkre, amelyen technikailag megoldható, meghívjuk a 

 szülőket is 

- lehetőséget adunk a szülők és gyermekek együttes tevékenységére /gyermeknap/. 

 

A szülői munkaközösség eddig és remélhetően a jövőben is segítőkészségről tett/tesz 

tanúbizonyságot. A szülői munkaközösség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

ülésezik. A tanév kezdetén az igazgató tájékoztatja a munkaközösséget az éves munkatervről, 

célkitűzésekről, véleményt kér. A munkaközösség valamennyi jogát gyakorolhatja. 

 

Telephelyenként tartott szülői értekezletek 

 

- a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása: 

a. az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az iskola egészének életéről, az 

iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, 

b. az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

c. a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

d. saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek 

osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

e. az iskola céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

igazgatósága felé. Gyakorisága: tanévenként legalább kettő alkalommal.  

 

Az első a tanévkezdés nehézségein igyekszik könnyíteni, kitűzi a tanév nevelési és 

oktatási céljait. A második összegzést ad az elmúlt tanévről, az év során tapasztaltak 

megbeszélésével, az addig végzett nevelő-oktató munka értékelésével foglalkozik. Szükség 

esetén rendkívüli szülői értekezletet tartunk. Az iskola részéről részt vesznek a tanszaki 

főtárgyi tanárok, az igazgató vagy helyettese. 

 

Fogadóóra 

 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül 

egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 
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szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás 

stb.). Minden pedagógus havi egy alkalommal a szülők rendelkezésére áll.  

 

Nyílt tanítási napok 

 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül 

gyermeke iskolai életéről. Gyakorisága évi két alkalom. 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

 

Írásbeli tájékoztató 

 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai programokról. Eszköze a tájékoztató 

füzet, a postával kézbesített levél. 

 

Iskolai rendezvények, hangversenyek, alkalmi beszélgetések 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

 

Együttműködés fejlesztése 

 

A pedagógus-diák és pedagógus-szülő kapcsolatokban az előrelépést a 

diákönkormányzat és a szülői szervezet további fejlesztése jelentené. Elsődleges célunk 

ösztönözni az ilyen irányú - az iskolai demokratizmus kiteljesedését jelentő – 

kezdeményezéseket. Munkájukat helyiséggel és eszközök biztosításával is támogatni 

kívánjuk. 

 

A személyiség fejlesztése a művészeti nevelés során  

 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, 

normáinak, elvárásainak is jelentős szerepe van. A tanítás során kifejezetten előnyt jelent, 

hogy a gyermekekkel egyénileg, ill. kis létszámú csoportban foglalkozhatunk. Erős személyes 

kötődés alakul ki, mely meghatározó lehet a tanuló fejlődésében. 

A gyermekek kezdeti motivációja során gyakran a tanári személyiség kiválasztásán 

alapszik. Később ezt megerősíti vagy gyengíti a kontaktus alakulása, az elvárásoknak való 

megfelelés eredményessége. Minden tanítványunkkal egyénileg foglalkozunk, mivel erre 

alkalmat teremt sajátos oktatási formánk. A közösségfejlesztés során a társakhoz való 

kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, ill. a közösen elvégzett eredményes munka 

elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink.  

Mindez integráltan jelenik meg a különböző szakmai foglalkozások során. Az erős 

kötődés a tanári személyiséghez és a pedagógus viszonya a tanulóhoz erősen befolyásolja a 

tanulás eredményességét. Megnő ezért a pedagógiai vezető és a munkáltató felelőssége a 

pedagógusok alkalmazásában, munkájának ellenőrzésében. 

 

Feladataink a személyiségfejlesztés során: 
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- Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával, 

értékeléssel.  

- Helyes önértékelés kialakítása. 

- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szülők bevonásával. 

- A helyes gyakorlás, mint az eredményesség egyik záloga – megtanítása, fejlesztése, 

motiválása. 

- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása. 

- Az önkifejezés, nyitottság és mások elfogadásának fejlesztése.  

- A művészet által elérhető öröm, élmény bemutatásának fejlesztése, a szereplési szorongás 

leküzdésének segítése 

 

Alapvető célunk a személyiségfejlesztés során, hogy a művészetpedagógia sajátos 

eszközeit is felhasználjuk a kapcsolatteremtési képesség fejlesztésében. Feladataink 

eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők segítségére, a velük való jó kapcsolat 

kialakítására és fenntartására. 

 

Ennek eszközei: 

- órai bejegyzés az ellenőrzőbe, 

- rendszeres szülői értekezlet, a gyermekek teljesítményének, szereplési szituációknak 

közös megélése és feldolgozása, a fejlődési ütem a személyes problémák megbeszélése, a 

megoldások közös keresése, 

- szülői óralátogatások biztosítása, felkészítés az otthoni gyakorlás segítésére, 

- családlátogatás, szociális és kulturális helyzet felmérése, 

- a szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 

szervezésébe, megvalósításába. 
 

Célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, önmagát és társait 

helyesen megítélő ifjú emberré való nevelés. 

 

Közösségfejlesztés művészeti neveléssel 

 

A közös zenélés, éneklés, népi játékok, tánc, kiemelkedően fontos szerepet játszanak 

az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való 

alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. A képzőművészetben egy-egy téma, 

ábrázolandó tárgy vagy természetrészlet közös feldolgozása és tanulónkénti összehasonlítása, 

vagy tematikus kiállítások, egy tanév munkáinak közös tárlata nyújthat együttes élményt, 

összetartó erőt a tanszak tanulói között. 

Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek – a keresztény hit alapértékeivel 

egyezően -, valamint a közösség részéről az egyéni munka eredményeinek elismerése, ennek 

fejlesztése a művészi tevékenységbe beágyazottan jelenik meg. A csoporton belüli közösségi 

viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség erősítése (pl. többszólamú 

éneklés, kamaraprodukció, koreográfia, színielőadás, közös kiállítás). A tudatos és 

fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport együttgondolkodását. A hibák 

közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat erősítéséhez. A tanulócsoportot kisebb 

egységekre bontva közös feladatokat adhatunk a tanulóknak, olykor versenyeztetve őket, az 

együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének átérzése érdekében. A tanulók 

rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ez által fejlődjék értékítéletük objektivitása, a 

segítőszándék kifejeződése. A tanulók saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség 

szempontjából, mivel azt kívánjuk tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és 

önmagukkal szemben is tárgyilagosan ítéljenek. Szituációs játékok-népdalok stb. 

felhasználásával erősítjük annak tudatát, hogy az egyéni siker a közösség együttműködésének 
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függvénye, de a közösség sikere is függ a játékban résztvevő egyes tanulók teljesítményétől. 

A tanulócsoport közösségi életét összetartó, megerősítő hagyományok kialakítására 

törekszünk. Közösségi ünnepek – karácsony, újév köszöntése, népszokások őrzése, névnapok, 

születésnapok köszöntése stb. – műsorokkal, énekekkel. Az egymás iránti figyelem 

kialakításában fontos szerepet tulajdonítunk a közös ünnepnek. Hagyományossá váltak a 

szülőknek tartott bemutató órák – tanórán kívül – hogy lássák gyermekük munkáját. Ezeken a 

foglalkozásokon a tanulók a közös énekes játékokkal, az együtténekléssel, a műsorok 

összeállításával erősítik egymás iránti felelősségérzetüket. 

A hangszeres szereplések után az elméleti órán is értékeljük a tanulók 

teljesítményének fejlődését. Serkenteni kívánjuk ezzel a másik munkája iránti érdeklődést, ill. 

az egyéni teljesítmény közösségi elismerését. Rendszeressé tesszük az azonos évfolyamok 

párhuzamos csoportjainak hangszeres versenyét. A szakmai eredményeken túl ezzel is 

hozzájárulunk a művészeti iskolához tartozás közös élményének megéléséhez. Törekszünk 

arra, hogy minél több tanuló vegyen részt az iskolai kamarazenei csoportok munkájában. Más 

művészeti iskolák munkájának személyes megismerésével együttesen szerzünk újabb 

tapasztalatokat. 

 

A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 

Az alapfokú művészeti iskolák alapvetően tehetséggondozó intézmények. 

Szemléletünkben a kiválasztáskor nem csak a kiemelkedő képességek számítanak. A tehetség 

összetett, komplex képesség, a személyiség alapvető, domináns jegye. Meghatározása 

általános értelemben is nehéz, objektíven nehezen vagy alig mérhető. 

A tehetség készség formájában mutatkozik meg már a tanulás előtti korban. Ezt a 

készséget kell felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész egyéniségét, 

értelmi, kombinációs és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, 

temperamentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét, aktivitását, mozgáskészségét, stb. 

E megfigyelések összegzése után is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a gyermek 

tehetségéről. Igazán csak a tanulási folyamán nyilvánul meg a gyermek tehetsége, tanulási 

tempójának függvényében. Még ezeknek tudatában is tisztában kell lennünk azzal, hogy a 

gyermek, mint minden ember individuum, nem ismerhetjük eléggé, azt pedig még kevésbé 

tudhatjuk, mivé fejlődhet. 
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II.D.5. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

és formái 

 

- A tanár egész évben, óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését, szóban 

folyamatosan értékel. 

- Alkalmanként, majd a hónap végén érdemjeggyel osztályozza a tanulók előrehaladását. 

- Ettől eltérni az előképző és a továbbképző évfolyamokon lehet. Itt nem kötelező a havi 

érdemjegyes értékelés. 

 

Hangszeres egyéni tárgyak esetén a számonkérés formái: 

- Beszámoló 

- Koncert 

- Vizsgakoncert 

- Nyilvános és zártkörű vizsga 

 

Csoportos tárgyak esetén:  

- „A” tagozaton évvégén összefoglaló óra, előtte írásbeli felmérés. 

- „B” tagozaton év végi vizsga, bizottság előtt. 

 

- A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, 

mely a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

- Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

 

A tanuló szorgalma, teljesítménye értékelésének és minősítésének formái 

 

Osztályzás, értékelés 

 

- A tanuló munkáját félévkor és év végén értékelni, osztályozni kell. A félévi és év végi 

osztályzatnak tükrözni kell a tanuló egész időszak alatt végzett munkáját, valamint a 

beszámolókon nyújtott teljesítményét. Az érdemjegyet a tanár állapítja meg. 

- Osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti tudásának 

egybevetése alapján: 

 

Osztályzás, értékelés főtárgy, szolfézs, kötelező zongora tárgyak esetén  

 

jeles /5/ 

Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, 

mindezt alkalmazni is képes. a technikai és mechanizmusbeli követelményeket biztosan oldja 

meg és azokat kiválóan alkalmazza. Szóbeli feleletei és írásbeli munkái is teljes önállóságra 

vallanak. 

 

jó /4/ 

A tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. 

Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. A tananyag alapvető részeit tökéletesen 

tudja, ismereteit a feladatok megoldásában is különösebb nehézség nélkül alkalmazza. 

 

közepes /3/ 

Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget. a tanterv alapvető 

anyagát jól elsajátította, az alapvető mechanizmusbeli nehézségeket leküzdötte, a lényegesebb 

kérdések megoldásában némi nehézségek mellett elfogadható eredménnyel azokat 
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alkalmazza. Munkáiban kisebb bizonytalanságot mutat, amelyet a tanár segítségével le tud 

küzdeni. 

 

elégséges /2/ 

Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges alapvető ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

Mechanizmusbeli hibái is hátráltatják a tantervi anyag biztos alkalmazását, még tanár 

segítségével is. 

 

elégtelen /1/ 

Ha a tantervi követelményeknek nevelői útmutatással sem tud eleget tenni. A minimumot sem 

tudja. 

 

A szorgalom jelölése 

 

példás (5), 

jó (4), 

változó (3), 

hanyag (2). 

 

Három órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén változónál jobb szorgalom nem 

adható. 

Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a 

tájékoztató füzetében fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a tanuló, 

akinek az igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező óraszám 

egyharmadát. (22 óra) A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

Az osztályzatot félévkor a tájékoztató füzetbe, évvégén a bizonyítványba és a 

törzslapra kell beírni Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt „fm"  

megjelöléssel kell jelezni. 

Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi 

sérülés miatt a beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással 

bizonyítja. Ebben az esetben, a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy a 

beszámolón nem vett részt. 

 

 

Javítóvizsga 

 

Kötelező tárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló 

szeptember 1-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. A tanuló a 

11/1994 MKM rendelet 22.§-a alapján kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen 

beszámolót. Ennek lebonyolításáról az igazgató intézkedik. 

 

Összevont beszámoló 

 

Rendkívüli előhaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető javaslata alapján az 

igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló évvégén két esetleg több osztály anyagából tegyen 

beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részt a magasabb osztály anyagából 

kell összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály anyagából kell beszámolót tennie. 

Ezt a tényt a törzslapra is be kell jegyezni.  
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Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Felsőbb osztályba az a tanuló léphet, aki a közvetlen megelőző osztály anyagát 

sikeresen elvégezte, és az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeinek eleget tett 

(évfolyamokénti bontásban lásd a helyi tantervben), arról bizonyítványt kapott és a 

tanulmányaiban nincsen megszakítás. Felmentés vagy valami más ok miatt a tanuló osztályba 

sorolása szolfézs illetve főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és 

a törzslapon jelezni kell. Ebben az esetben a magasabb osztályba lépésnél a hangszeres 

osztályba sorolást kell figyelembe venni. 

 

Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, az 

igazgató engedélyével az osztálya anyagát folytathatja. Ebben az esetben érdemjegyet nem 

kap. A bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

 

II.D.6. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feltételei, módja, követelményei és 

értékelése általában 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett.  

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni (részletesen lásd ott). 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. Vizsga 

tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

Az alapvizsga és záróvizsga követelményei 

 

Az alapvizsga és záróvizsga követelményei megegyeznek a tanterv tananyagának 

elsajátítására vonatkozó követelményekkel, a vizsga feladatait tehát az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 

Az alapvizsgán és záróvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga és záróvizsga vizsgafeladatokat a követelmények alapján a vizsgát 

szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása.  
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Az alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesül az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól 

az a tanuló, aki az országos tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

 

Az alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni.  

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, 

illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 

teljesítette. Az alapfok 1-6., valamint a továbbképző 1-4. évfolyamán a pedagógus a tanuló 

teljesítményét a tanítási év közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén 

osztályzattal minősíti. A tanulók félévi és év végi vizsgái bizottság előtt történnek. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A minősítésre a szaktanár tesz javaslatot, amelyről a 

bizottság szótöbbséggel dönt. 

Az alapfok elvégzése után a tanuló továbbhaladásának feltétele az alapvizsga 

letétele. Az alapvizsga a tanult tantárgyak anyagából áll, melynek követelményei 

megegyeznek az alapfok (1-6. évfolyam) tantervben szereplő követelményeivel. 

 

A továbbképző elvégzése után a hallgató záróvizsgára jelentkezhet. A záróvizsga a 

12 év alatt tanult tantárgyak anyagából áll, melynek követelményei megegyeznek az alapfok 

(1-6. évfolyam) illetve továbbképző (1-4.) tantervben szereplő követelményeivel. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása 

 

- A vizsgákat háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság tagjait a 

művészeti iskola pedagógusai közül kell megbízni.  

- A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.  

- A vizsgán elkövetetett szabálytalanság kérdésében a Művészeti Iskola igazgatója és a 

vizsgabizottságban nem megbízott pedagógusokból álló háromtagú bizottság dönt. 

A vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga dokumentumait a vizsgabizottság tagjai 

és az igazgató írja alá.  

- Szabályosan lebonyolított különbözeti vagy osztályozó vizsgát különbözeti vagy 

osztályozó vizsgaként nem lehet megismételni. Nem lehet megismételni ezen kívül a 

bármilyen okból letett sikertelen javító vizsgát sem.  

 

Független vizsgabizottság előtti vizsga 

 

A tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében (legalább 30 

nappal az osztályozó értekezlet előtt) kérheti azt, hogy független vizsgabizottság előtt 

tehessen vizsgát.  
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Ha a tanuló félévkor, ill. a tanév végén mulasztásai miatt nem osztályozható, de a 

nevelőtestület engedélyezte az osztályozó vizsga letételét, az engedély megadását követő 

három napon belül kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen osztályozó vizsgát.  

Ha a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból megbukik, a bizonyítvány átvételtől 

számított 15 napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát adott tantárgyból független 

vizsgabizottság előtt tegye le. 

 

Nem javítható független vizsgabizottság előtt 

 

- a szabályosan megállapított félévi vagy tanév végi - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- szabályosan megtartott osztályozó vizsgán szerzett - elégtelennél jobb - osztályzat, 

- javítóvizsgán szerzett elégtelen osztályzat,  

- különbözeti és év végi osztályvizsga. 

II.D.7. Az alapfokú művészeti oktatás helyi tanterve 

Művészeti tanszakok 

 

A 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet szerint A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet szerint 

 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zene: 

furulya (fafúvós tanszak) 

oboa (fafúvós tanszak) 

gitár (akkordikus tanszak) 

zongora (billentyűs tanszak) 

hegedű (vonós tanszak) 

 

Népzene: 

citera (pengetős tanszak) 

népi furulya (fúvós tanszak) 

 

Táncművészeti ág: 

néptánc 

 

Képző- és iparművészet: 

grafika 

festészet 

 

 

Zeneművészeti ág 

Klasszikus zene: 

furulya (fafúvós tanszak) 

oboa (fafúvós tanszak) 

gitár (akkordikus tanszak) 

zongora (billentyűs tanszak) 

hegedű (vonós tanszak) 

 

 

Népzene: 

citera (pengetős tanszak) 

népi furulyák (fúvós tanszak) 

 

 

Táncművészeti ág: 

néptánc 

 

Képző- és iparművészet: 

grafika és festészet 

 

 

Törvényi megfelelés 

 

A 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott 2. 

sz. melléklete alapján készült el a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda – alapfokú 

művészeti iskolájára érvényes - helyi tanterve, melyet induló művészeti képzésünkhöz a 

2012/2013-as tanévben vettünk alapul.  

Az ezt megelőző években kezdett növendékek továbbra is a 27/1998. (VI. 10.) 

MKM rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített helyi tantervünk alapján folytathatják 

tanulmányaikat úgy, hogy azt legkésőbb 2026/2027-ig be tudják fejezni. A művészeti 
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oktatás a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által szerkesztett, és a ROMI-SULI 

Könyvkiadó által 1998-ban kiadott „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja” alapján folyik. Az évfolyamokra bontott tantervi követelményeket a ROMI-SULI 

Könyvkiadó és Továbbképző Műhely Kft. kiadványai tartalmazzák 

 

Tantervek a 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 1. sz. melléklete alapján 

 

Zeneművészeti ág, Klasszikus zene 

A képzés struktúrája, óraterve 

 

Hangszeres tanszakok: furulya, oboa, gitár, zongora, hegedű 

 

 

„A” tagozaton 

 

2+6+4 évfolyam (furulya, oboa, gitár, zongora, hegedű) 

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

„B” tagozaton 

 

5+4 évfolyam (furulya, oboa, gitár, zongora, hegedű) 

 

 „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától 

javasolt irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

gitár 

zongora 

hegedű 

oboa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

v. kamarazene 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

http://www.antikvarium.hu/ant/find2.php?kiado=romi-suli-konyvkiado-es-tovabbkepzo-muhely-kft&func=kiado&kiadoID=7674
http://www.antikvarium.hu/ant/find2.php?kiado=romi-suli-konyvkiado-es-tovabbkepzo-muhely-kft&func=kiado&kiadoID=7674
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Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

 

Főtárgy: 

— hangszeres tanszakok (egyéni) 

 

Kötelező tárgy: 

— szolfézs 

— zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

— Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene 

tanszakon) 

 

Kötelezően választható tárgy: 

— elméleti: szolfézs 

— gyakorlati: kamarazene 

 

Választható tárgy: - 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (gitár, zongora) főtárgyhoz szorosan kapcsolódó 

kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egyheti időtartamra értendő. 

 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

— 1. évfolyamig 5 perc 

— 2—3. évfolyamon 10 perc 

— 4. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

— 1—2. évfolyamon 10 perc 

— 3—4. évfolyamon 15 perc 

— 5. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5—10. évfolyamig 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

— elmélet: minimum 1x45 perc 

— gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 
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— hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2—8 fő, maximum 15 fő. 

 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

— 1. évfolyamig 5 perc 

— 2. évfolyam 10 perc 

— 3. évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

— 1. évfolyam 10 perc 

— 2. évfolyam 15 perc 

— 3. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy „A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

— elmélet: minimum 1x45 perc 

— gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

 

„B” tagozaton 

— elmélet: minimum 1x45 perc 

— gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2—8 fő, maximum 15 fő. 

 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett 

a tanuló más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti 

ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt 

vehet. 

 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 
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A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális 

készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, 

a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására 

való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való 

előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és — lehetőség szerint — külföldi zeneoktatási 

intézményekkel. 
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Népzene 

 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

Hangszeres tanszakok: hegedű, furulya, citera 

 

Egyéb tantárgyak: kamarazene 

Elméleti tantárgyak: szolfézs 

 

A képzés időtartama 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 

 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya), 

1+10 évfolyam (citera), 

 

Általános óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

hegedű 

citera 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

v. kamarazene 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 

 

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás); 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

— elméleti: szolfézs 

— gyakorlati: kamarazene 

 

Választható tárgy: - 

  



113 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos). 

 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

minimum 5 perc. 

 

Kötelező tárgy: 

a 4. évfolyam végéig 

a képzési idő minimum 2x45 perc. 

 

Kötelezően választható tárgy: 

hosszú tanszakokon az 5—6. évfolyamon, 

rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc, 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni). 

 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc, 

csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2—8 fő, maximum 15 fő. 
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Tantervek a 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel 

beiktatott 2. sz. melléklete alapján 

 

Zeneművészeti ág , Klasszikus zene 

 

Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 

zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, 

tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, 

fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és 

énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei 

tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új 

típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának 

gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a 

közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

- Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

- A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

- A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

- A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia 

- Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

- Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan 

be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

- Esélyegyenlőség 

 

Módszertani kompetencia 
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- Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

- A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. 

- A kortárs zene befogadására nevelés. 

- A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

- Tehetséggondozás. 

- Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 

 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene  

Választható tantárgyak: - 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második 

számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
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Óraterv 1 (recens) 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

gitár 

zongora 

hegedű 

oboa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

v. kamarazene 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, gitár, ütő, zongora, hegedű  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

( kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” tagozat 
 

Főtárgy: hangszeres tanszak – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. 

évfolyamtól 

Választható tantárgyak: kamarazene 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgyak) 
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Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú 

és a továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 

Óraterv (recens) 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

gitár 

zongora 

hegedű 

oboa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tt. 

szolfézs 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

zongora 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

kamarazene 

- - - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Összes óra: 4 4 4 4 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, ütő, gitár, zongora, hegedű 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

  



118 

 

Népzene 

 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

Hangszeres tanszakok: hegedű, furulya, citera 

 

Egyéb tantárgyak: kamarazene 

Elméleti tantárgyak: szolfézs 

 

A képzés időtartama 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 

 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya), 

1+10 évfolyam (citera), 

 

Általános óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

hegedű 

citera 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

v. kamarazene 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 

 

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás); 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

— elméleti: szolfézs 

— gyakorlati: kamarazene 

 

Választható tárgy: - 
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A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos). 

 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

minimum 5 perc. 

 

Kötelező tárgy: 

a 4. évfolyam végéig 

a képzési idő minimum 2x45 perc. 

 

Kötelezően választható tárgy: 

hosszú tanszakokon az 5—6. évfolyamon, 

rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc, 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni). 

 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc, 

csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2—8 fő, maximum 15 fő. 
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Tácművészeti ág 

 

Néptánc tanszak 

 

A képzés struktúrája 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

népi játék 

néptánc 

2 2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Kötelező 

tantárgy 

folklórismeret 

táctörténet 

- - - - 1 1 1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

- - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

folklórismeret 

- - - - - - - - - - 1 1 

Választható 

tantárgy 

néptánc 

2 2 1 1 - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

 

Feladata 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

— a hagyományos népi játékokat, 

— a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

— a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

— a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

— a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

— a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos 

helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

— a tánc művészi és közhasznú formáit, 

— a társasági táncélet alkalmait, 

— a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, 

— az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, 

— az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 

táncirodalom különböző stílusait. 
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Alakítsa ki a tanulókban 

— a rendszeres munka természetes igényét, 

— a megfelelő munkafegyelmet, 

— a munkájuk tudatos kontrollálását, 

— a művészi előadásmód kivitelezését, 

— az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

— az esztétikai érzéket, 

— a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

— fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

Fejlessze a tanuló 

— mozgáskultúráját, 

— fizikai állóképességét, 

— ritmusérzékét, 

— hallását, 

— zenéhez való alkalmazkodását, 

— tér-, forma- és stílusérzékét, 

— mozgásmemóriáját, 

— koncentráló képességét, 

— improvizációs készségét, 

— ízlését, kritikai érzékét, 

— a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 

érzékenységét, 

— vizuális memóriáját, 

— képzelőerejét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

— a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

— a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

— a rendszeres múzeumlátogatásra, 

— a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

— a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

— az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves 

foglalkozások, játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

— a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti 

hagyományok összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése). 

 

Tudatosítsa a tanulóban 

— a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

— a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 

Tegye nyitottá 

— a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

— szakirányú továbbtanulásra, 
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— a továbbképző folytatására, 

— az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Népi játék, néptánc 

 

A tanuló ismerje 

— a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40), 

— a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.: 

= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok), 

= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk), 

= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, 

= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk), 

= lőrincrévi páros táncok, 

= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk), 

= dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

 

Legyen képes 

— a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

— 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 

— felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

Folklórismeret 

 

A tanuló ismerje 

— a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait, 

— az egyes jeles napok időpontját, 

— a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

— a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

— a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

— a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

— a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és 

intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

 

Legyen képes 

— felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét, 

— előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Néptánc 

 

A tanuló ismerje 

— a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

— a tanult táncrendeket. 

 

Legyen képes 

— a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

— 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni, 
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— legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

Folklórismeret 

 

A tanuló ismerje 

— a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

— a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

— a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti 

momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit. 

 

Legyen képes 

— rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a 

hagyományos népi kultúrában, 

— megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 

— felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 

— önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 

 

Tánctörténet 

 

A tanuló ismerje 

— az adott évfolyam tananyagát: 

= a táncművészet kimagasló alapműveit, 

= a nagy egyéniségek munkásságát, 

= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat. 

 

Legyen képes 

— elemezni a táncművészet különböző stílusait, 

— a társművészetek iránti érdeklődésre, 

— a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

 

A néptánc tanszak vizsgakövetelményei 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret írásbeli: 30 perc 

szóbeli: 5 perc 

 

2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Népi játék, néptánc 

— előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia 

részletének 

előadása: csoportosan 5—10 perc 

— improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár), 

egyénenként, illetve párban, összesen: 4 perc 
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2. A vizsga tartalma 

 

1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 

 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll. Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, 

alkalmazását, értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ 

igénylő feladatokat tartalmaz. A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan 

számolnak be tudásukról. 

 

Folklórismeret: 

— Jeles napok, 

— Munkavégző ünnepek, 

— Az emberélet fordulói. 

 

2. A gyakorlati vizsga tartalma 

 

Koreográfia: 

A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított 

folyamat) csoportos bemutatása. 

 

Improvizáció: 

A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 

táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), 

illetve egyénenként párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják — a 

két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

Írásbeli vizsga: 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

 

Szóbeli vizsga 

— A szokás elhelyezése az évkörben, 

— A szokástartalom ismerete (magyarázata), 

— Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

— A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

 

2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

— a koreográfia ismerete, 

— a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

— a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

— partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 5—10 perc 

 

2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Néptánc 

— Improvizáció 8—10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma: 

 

Tánctörténet 

— a köznapi és művészi mozgás, 

— a tánc és a társművészetek, 

— a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai: 

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

— romantikus balettek, 

— klasszikus balettek, 

— modern tánc, 

— folklórizmus, 

— jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 

jellemzői, 

— az egyetemes tánctörténet legjelentősebb, alkotói és műveik. 

 

2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

 

Improvizáció: 

A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. 

A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon 

meghatározott táncrendet. A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok 

nevét, a kísérő zenekari felállást, a jellegzetes viseleteket. 
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3. A vizsga értékelése 

 

1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz 

javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

 

2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

— a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

— tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

— kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

 

3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

— a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

— a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

— a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

— a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

— a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek. 
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Képzőművészet 

 

 A képzés struktúrája 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vizuális 

alapismeretek 
4 4 - - - - - - - - - - 

Rajz-festés-

mintázás 
- - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Műhely előkészítő - - 2 2 - - - - - - - - 

Műhelygyakorlat - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1—3 vagy 3—1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

 

Az előképző komplex művészeti tantárgya: 

— Vizuális alapismeretek 

 

Kötelező tantárgyak: 

— Rajz-festés-mintázás 

— Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat 

 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

— Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat 

 

Szabadon választható tantárgyak: - 

 

A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható. 

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást. A műhely-

előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg. A 

műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket. A 

képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti 

műhelyek közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat. A képző- 

és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele 

mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) 

képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt 

vehet. 
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A képzés tantárgyai (célok, feladatok, szakmai követelmények) 

Rajz-festés-mintázás 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert 

határozza meg: 

— a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése, 

— a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

— a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

— a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése 

= az elemzés, 

= az elvont gondolkodás, 

= a képi gondolkodás, 

= a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés), 

— jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

— jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

— a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása, 

— az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

— a művészettörténet nagy korszakainak ismerete, 

— a vizuális kifejezőkészség fejlesztése. 

 

Követelmények 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

— a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

— a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

— a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

— a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

— a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

 

A tanuló legyen képes 

— a látványt értelmezni, 

— a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

— síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

— a művészettörténet nagy korszakait ismertetni. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

— a vizuális nyelv kifejezőeszközeit, 

— azok jel- és jelentésrendszerét, 

— a sík- és térábrázolás szabályrendszerét, 

— az ábrázoló geometria alapelemeit, 

— a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait, 

— a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének 

alapjait, 

— a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

— az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit, 

— a művészettörténet nagy korszakait. 

— A tanuló legyen képes 
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— a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására, 

— a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására, 

— sík- és térbeli művek létrehozására, 

— konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére, 

— a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására 

(tanári segítséggel), 

— a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni. 

 

A rajz-festés-mintázás tantárgy vizsgakövetelményei 

 

A rajz-festés-mintázás művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 90 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, 

képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, 

megjelenítő, elemző, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a 

képzőművészeti ágakról — grafikáról, festészetről, szobrászatról —, a képzőművészeti ágak 

műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a 

tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét. 

 

A rajz festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

 

A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti 

(rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait 

(tanulmányrajzok, tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok...). A tanuló 

által benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások. A vizsgamunkát az 

alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a 

művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező 

intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány. 

 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány 

témája lehet: 

— természetes forma, 

— mesterséges forma, 

— forma és mozgás, 

— forma, tér, szerkezet. 
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3. A vizsga értékelése 

 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

— gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

— képzőművészeti technikákban való jártasság, 

— kísérletező készség, 

— tervező, feladatmegoldó készség, 

— kreativitás, 

— manuális készség. 

 

A rajz-festés-mintázás művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás max. 120 perc, 

 

2. A vizsga tartalma 

 

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati 

tartalomnak megfelelő átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A 

feladatmegoldás tükrözze a tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról — 

grafikáról, festészetről, szobrászatról —, a képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok 

esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa 

be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét, tudását, művészi 

igényességét. 

 

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat. 
 

A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által meghatározott 

komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat 

megoldásának menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, 

szerkezeti rajzok, formakompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, 

plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és arculattervek...), a feladatra adott választ vagy 

válaszokat. A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a 

második félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal 

kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány. 
 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon 

választott (grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet: 

— természetes formák, 

— mesterséges formák, 

— külső vagy belső tér, 

— térben megjelenő figura, 
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— portré. 

3. A vizsga értékelése 

 

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség, 

— gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

— tervező, feladatmegoldó készség, 

— képzőművészeti technikákban való jártasság, 

— kísérletező készség, 

— kreativitás, 

— manuális készség, 

— művészeti ismeretek, 

— esztétikai érzékenység, 

— tárgyalkotó készség, 

— a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása. 

 

Kötelezően választható műhelygyakorlat 

 

Grafika tanszak 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások 

megismerése. A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai 

tevékenységnek megismertetése. A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel 

párhuzamosan a tanuló 

— ismerkedjen meg a grafikai tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati 

tudnivalókkal, 

— sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 

— ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, 

illusztráció, reklámgrafika stb.), 

— tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát, 

— ismerje a szaknyelvet, 

— legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 

— tevékenységének végzésében váljon önállóvá, 

— legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 

— felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa. 

 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót 

ismertesse meg 

— a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok 

működésével, kezelésével, 

— a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

— a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 

— a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 

— a szakma rövid történetével, 

— a képzőművészeti, gyakorlatban, a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont, 

vonal, szín stb.), 

— a képépítés törvényszerűségeivel, 

— a színelmélet alapjaival. 
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A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban 

— fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 

— alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 

— alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

 

Követelmények 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

— a képépítés alapvető szabályait, 

— a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

— az egyedi és sokszorosított grafika — különösen a megismert magasnyomási eljárások — 

sokszínű technikai lehetőségeit, 

— a grafika történeti és technikai sajátosságait, 

— a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat. 

 

A tanuló legyen képes 

— az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

— vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 

— az egyedi és sokszorosított grafika — különösen a megismert magasnyomási eljárások — 

sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 

— esztétikus képi megjelenítésre. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

— a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

— a hazai kortárs grafika eredményeit. 

 

A tanuló legyen képes 

— önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra, 

— technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására, 

— az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére, 

— klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 

— önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

— kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

 

A grafika tanszak vizsgakövetelményei 

 

A grafika művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás 13 max. 90 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 180 perc 

— rajzi, tervezési feladat 50 perc 

— grafikakészítés 130 perc 
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2. A vizsga tartalma 

 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a 

sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat 

megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás. 

 

A benyújtott vizsgamunka — tanári irányítással — színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai 

alkotás, amely lehet: 

— alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg...), 

— versillusztráció, 

— természeti forma tanulmánya, átírása. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

 

A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét az előző fejezet 

tartalmazza. 

 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz 

vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet: 

— exlibris, 

— embléma, 

— piktogram, 

— illusztráció, 

— mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— rajzi, tervezői készség, 

— tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

— alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

— egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

— színelméleti alapismeretek, 

— a kész munka összhatása. 
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A grafika művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás 14 max. 120 perc 

Grafika műhelygyakorlat max. 240 perc 

— rajzi, tervezési feladat 60 perc 

— grafikakészítés 180 perc 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

 

Grafika műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, 

megjelenítő, a tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 

alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

 

1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai 

alkotás. 

A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét az előző fejezet 

tartalmazza. 

 

A benyújtott vizsgamunka — tanári irányítással — színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított grafikai alkotás, amely lehet: 

— stílustanulmány, 

— borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító...), 

— könyvborító terv, könyvillusztráció, 

— naptár. 

 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes 

kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely 

lehet: 

— plakát, 

— könyvborító, 
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— vers- vagy prózaillusztráció. 

 

2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

— a grafika anyagai, eszközei, 

— grafikai technikák és technológiák, 

— a grafika műfaji sajátosságai, 

— a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

— a grafikaművészet stíluskorszakai, 

— a magyar grafika jeles képviselői, 

— egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

— rajzi, tervező és kivitelező készség, 

— a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes 

technikák) szintje, 

— eredetiség, egyediség, 

— a kész munka összhatása. 

 

2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

— a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

— kommunikációs készség. 

 

Festészet tanszak 

 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg 

— azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 

— a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 

— a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit, 

— a szín és fény alapvető összefüggéseit, 

— a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

— a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 

— a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló 

— sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

— szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és 

történetéről. 

 

A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében 

eligazodni,önálló alkotásokat készíteni. 

 

 

Követelmények 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 
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— a hagyományos festészeti technikákat, 

— a technikák alkalmazásának módozatait, 

— a festészet történetének nagy korszakait, 

— a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett 

síkplasztikák), 

— a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét. 

 

A tanuló legyen képes 

— a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

— figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

— vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni, 

— síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni, 

— a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, 

computergrafika) alkotni, 

— véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

 

A tanuló a továbbképző végén ismerje 

— a festészet technikai eljárásait, 

— a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban, 

— a kompozíció törvényeit, 

— a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet, 

computer festészet), 

— a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet), 

— a festészettörténet nagy alkotásait, 

— a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét, 

— azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, 

elemezhet. 

 

A tanuló legyen képes 

— önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és 

létrehozására, 

— saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására 

(portfolió készítése), 

— a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására, 

— önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően, 

— véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására.__ 

 

A festészet tanszak vizsgakövetelményei 

 

A festészet művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás 15 max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 180 perc 

— rajzi, tervezési feladat 50 perc 

— képtárgykészítés 130 perc 
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2. A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, 

színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

festészeti technikákban elért jártasságát, tudását. 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

alkotássorozat. 

 

A benyújtott vizsgamunka — tanári irányítással — színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

— belső tér egy részletének feldolgozása, 

— külső tér egy részletének feldolgozása, 

— irodalmi mű illusztrációja, 

— emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

— érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

— figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 

— díszletterv. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben 

kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak 

leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített festészeti alkotás. 

 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

— különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

— a belső tér egy részletének ábrázolása, 

— portré vagy önarckép, 

— képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, 

stílustanulmány. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— rajzi, tervezői képesség, 

— képépítés, kompozíció, 

— kifejezőerő, hangulati hatás, 

— tartalomhoz illő technika megválasztása, 

— a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje, 

— anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

— a kész munka összhatása. 
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A festészet művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz-festés-mintázás 16 max. 120 perc 

Festészet műhelygyakorlat max. 240 perc 

— rajzi, tervezési feladat 60 perc 

— képtárgyalkotás 180 perc 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Festészet műhelygyakorlat max. 10 perc 

 

A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét az előző fejezet 

tartalmazza. 

 

2. A vizsga tartalma 

 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, 

megjelenítő, gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az 

alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, 

művészi igényességét. 

 

1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti 

alkotás vagy alkotássorozat. 

 

A benyújtott vizsgamunka — tanári irányítással — színes rajzi tervezési munka alapján 

megvalósított nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, 

amely lehet: 

— csendélet, 

— portré, 

— lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba ...), 

— jelmezterv, 

— reklámtéma feldolgozása. 

 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 
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B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

 

A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, 

színes tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített 

festészeti alkotás, amely lehet: 

— természetes vagy mesterséges forma, 

— enteriőrbe elhelyezett figura, 

— saját fotó feldolgozása, 

— illusztráció, 

— elbeszélő képsorozat saját témára. 

 

2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

— a festészet anyagai, technikai eszközei, 

— festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai, 

— festészeti technikák és technológiák, 

— a festészet műfaji sajátosságai, 

— a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai, 

— a festőművészet stíluskorszakai, 

— a magyar festészet jeles képviselői, 

— egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség, 

— a tervező és kivitelező képesség, 

— színtani ismeretekben való jártasság, 

— a kompozíció törvényeinek ismerete, 

— a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje, 

— eredetiség, egyediség, 

— a kész munka összhatása. 

 

2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

— a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

— a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 

— kommunikációs készség. 
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Tantervek a 27/1998.(VI.10.) MKM rendelet 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel 

beiktatott 2. sz. melléklete alapján 

 

Zeneművészeti ág , Klasszikus zene 

 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  

- Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

 

Szakmai kompetencia 

- A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

- A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

- A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia 

- Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

- Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan 

be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

- Esélyegyenlőség 

 

Módszertani kompetencia 

- Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra nevelése. 

- Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

- A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

- A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, 

népünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése. 

- A kortárs zene befogadására nevelés. 

- A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

- A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

- Tehetséggondozás. 

- Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

- A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya 
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Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, kamarazene  

Választható tantárgyak: - 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második 

számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az 

előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 (recens) 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

gitár 

zongora 

hegedű 

oboa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

2 2 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

v. kamarazene 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, gitár, ütő, zongora, hegedű  
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A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

( kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” tagozat 
 

Főtárgy: hangszeres tanszak – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. 

évfolyamtól 

Választható tantárgyak: kamarazene 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve zongora, gitár tantárgyak) 

 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú 

és a továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 

Óraterv (recens) 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

furulya 

gitár 

zongora 

hegedű 

oboa 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tt. 

szolfézs 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

zongora 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

kamarazene 

- - - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Összes óra: 4 4 4 4 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 
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A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, ütő, gitár, zongora, hegedű 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. 

Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” 

tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész 

kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs  

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs 

Hangszeres tanszakok főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

 

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat: főtárgy 

 

 

Záróvizsga tantárgyai 
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Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A 

záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” 

tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. 

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs,  

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

 

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs,  

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy 

 

A vizsgák ideje: 

 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Előrehozott vizsga 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is 

szervezhető. Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt 

iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az 

iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele 

alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az 

adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

művészeti alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól 

felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga 

tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát 

szervez, úgy annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a 

végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki 

valamennyi előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga 

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: citera v. népi furulya v. népi hegedű  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs  

Választható tantárgy: - 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. 

évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet 

felvenni. 

 

A szolfézs és s szolfézs kötelező részletes tantárgyi programjai a Klasszikus zene fejezetben 

kerültek kifejtésre. 
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Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

citera 

népi furulya 

népi hegedű 

(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

(2) (2) 2 2 2 2 - - - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

szolfézs 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
- - - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, citera  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a 

tanuló más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási 

óráin részt vehet.  

A tanítási órák időtartama: 
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5.–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: citera v. népi furulya v. népi hegedű – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: második hangszer (citera v. népi furulya v. népi hegedű) 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok 

tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 

citera 

v. népi furulya 

v. népi hegedű 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

zongora 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgy 

citera 

v. népi furulya 

v. népi hegedű 

- - - 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Összes óra: 4 4 4 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 

 

A képzés évfolyamainak száma:   

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi furulyák, citera 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a 

harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs,  

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 
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2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

Népi hangszer „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Népi hangszer főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

 

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: szolfézs 

Népi hangszer „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: szolfézs 

Népi hangszer „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer „A” tagozat: főtárgy 

Népi hangszer „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
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Táncművészeti ág (néptánc) 

 

A képzés struktúrája 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 
népi játék 

néptánc 

2 2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Kötelező  

tantárgy 
folklórismeret 

tánctörténet 

- - - - 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
- - 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

folklórismeret 

- - 1 1 - - - - 1 1 - - 

Választható 

tantárgy 

népi játék 

 

 

2 

 

 

2 

- - - - - - - - - - 

Összes óra 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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Képző- és iparművészeti ág 

 

A képző- és iparművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 

 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez 

való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák  

A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 

Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

  

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
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Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 

Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 

 

A képzés struktúrája 

 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

 

Választható tantárgy:- 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

 

Választható tantárgyak:- 

 

A tantárgyak tartalma 

 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző–és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, 

valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi 

lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 

Vizuális alapozó 

gyakorlatok 

 

Grafika és 

festészet alapjai 

 

Grafika és 

festészet 

műhelygyakorlat 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Kötelező  

tantárgy 

Vizuális alkotó 

gyakorlat 

  2 2 2        

Kötelezően 

választható tt. 

Vizuális alkotó 

gyakorlat 

     

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Választható 

tantárgy  

Vizuális alapozó 

gyakorlatok 

2 2 - - - - - - - - - - 

Összes óra: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 
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III. Helyi tanterv 

 
III.1. Összesített óraterv  

Az összesített óratervet a 2. sz melléklet tartalmazza. 

III.2. Alkalmazható tankönyvek, segédletek, taneszközök 

A tankönyvek kiválasztása az azonos szakos tanárok és a munkaközösségek vezetőinek 

véleménye alapján az igazgató joga. 

 

A tankönyvválasztás elvei: 

- feleljen meg tantervünk követelményeinek 

- szerkezete legyen világos, egyszerű – ezáltal anyaga tanulható 

- keltse fel a gyermek érdeklődését 

- az életkornak megfelelő legyen stílusa, nyelvezete és fogalomrendszere 

- ábrái, betűmérete, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést 

- legyen színes és több éven át használható, árfekvése kedvező. 

 

A tanszerek tekintetében a szaktanári igények a legszükségesebb eszközökre 

korlátozódjanak, azok legyenek praktikusak és több éven át használhatók! 

 A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásáról szülői 

értekezleten az osztályfőnökök tájékoztatást adnak, majd a szülők észrevételeit tolmácsolják a 

munkaközösség-vezetőnek. Új tankönyvek használatára való áttérés szándékát jelezni kell az 

igazgatónak.  

 

A tankönyvváltásra csak akkor van mód, ha: 

 

- a tantárgy tanítását újra kezdi a nevelő, a kimenet után 

- a tankönyvválasztás elvei közül többnek felel meg az új. 

III.3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Magasabb évfolyamra az a tanuló léphet, aki a tantervi követelményeknek megfelelt 

/ minimális szint/, művészeti oktatás esetében sikeres záróvizsgát tett. Évfolyam 

megismétlésére az a tanuló köteles, aki nem tudta teljesíteni a tantervi követelményeket, még 

a javítóvizsgán sem. Ha valamely évfolyam megismétlésének feltételeit magasabb rendű 

jogszabály írja elő, akkor azt kell alkalmazni. 

Javítóvizsgára az a tanuló kötelezhető, aki nem teljesítette a tantervi 

követelményeket. A vizsga időpontja: - a magántanulókra vonatkozóan is -a tantestület által a 

tanévzáró értekezleten határozandó meg, amelynek az adott tanév utolsó hetére kell esnie, 

kivéve a 8. évfolyamon javító - vagy osztályozóvizsgára kötelezett tanulót. Ezen tanulóknak a 

szorgalmi idő befejezését követő héten határozzuk meg a vizsganapokat. 

 

A magasabb évfolyamra lépéshez szükséges, 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 

- egy tanítási évben 250 óránál vagy az elméleti tantárgy óraszámának 30 %-ánál többet 

mulasztott  

- magántanuló volt. 
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A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 

- 1-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

- 5-6. évfolyamon magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret 

- 7-8. évfolyamon magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, informatika 

Beszámoltatás, értékelés – elmarasztalás és jutalmazás 

A tanulók értékelésének célja: 

- az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés 

- az önértékelési képesség kialakítása 

- a tanulás folyamatában elért eredmények minősítése 

- a szülők megfelelő tájékoztatása. 

 

A testnevelés kivételével valamennyi tantárgyat illetően szóban és írásban is kell 

értékelni a tanulók teljesítményét. A két értékelési formát együttesen 100 %-nak véve, az 

írásbeli értékelés nem haladhatja meg a 60 %-ot. A heti egy vagy két órában tanított tárgyak 

esetében félévenként legalább három alkalommal, az ennél több óraszámban tanított tárgyak 

esetében félévenként legalább öt alkalommal kell értékelni a tanulók teljesítményét a tantervi 

követelményeknek megfelelően / a magatartás és szorgalom értékelése havonta történik, 

melynek értékelési szempontjait tételesen megadjuk a házirendben is/. Valamennyi tanév 

közbeni értékelésnek szerepelnie kell a naplóban és a tanuló ellenőrzőjében / üzenőjében /. 

Valamennyi itt felsorolt vizsgának szóbeli és írásbeli feladatokat kell tartalmaznia. A 

feladatokat az igazgató által felkért szaktanár állítja össze.  

Tájékoztatni kell a szülőket a tanuló előmeneteléről, a tantervi követelmények 

teljesítésének mértékéről tanév közben az ellenőrzőn keresztül, első félévi teljesítményéről 

szintén, egész éves teljesítményéről a gyermek nevére kiállított, hivatalos bizonyítványban (az 

ellenőrzőben számokkal, a bizonyítványban betűkkel). 

A teljesítmény értékelése 

Törvényi háttér (2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. 

törvény módosítása.) 2. § A Kt. 70 §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy 

 a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul.  

 A második osztály végén és magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló 

értékelésében a helyi nevelő testület dönt.” 

Értékelés az alsó tagozaton 

Az alsó tagozatos nevelőtestület döntése alapján, az első évfolyamon félévkor és év 

végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel értékeljük a tanulókat a 

naplóban lévő mondatbank alapján. 

A bizonyítvány „JEGYZET” rovatába bekerül(het), annak a tantárgynak, 

tantárgyaknak a megnevezése, amely tantárgyból /tantárgyakból felzárkóztatásra szorul,illetve 

amely tantárgyból / tantárgyakból kimagaslóan teljesített. 

Második évfolyam év végén és harmadik, negyedik évfolyamon félévkor és év végén 

érdemjeggyel értékelünk. 

 1 elégtelen 

 2 elégséges 



155 

 

 3 közepes 

 4 jó 

 5 jeles érdemjegyekkel. 

A félévi értékelésnél számmal, év végén a bizonyítványba megnevezéssel /betűvel/ 

írjuk be. A bizonyítvány „JEGYZET” rovatában megnevezhető az a tantárgy/tantárgyak, 

amelyből a tanuló dicséretben részesül. 

Értékelés a felső tagozaton 

Az értékelés az alábbiak szerint történik felsőbb évfolyamokon. 5-8. évfolyamon: 

- 1, 2, 3, 4, 5 érdemjegy adásával 

- jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen megnevezéssel történik. 

 

Beszámoltatási formák: 

- folyamatos szóbeli ellenőrzés 

- feleltetés 

- órai aktivitás értékelése 

- évközi nagydolgozatok 

- témazáró munkák 

- röpdolgozatok  

- feladatlapok, tesztek 

 

A szóbeli és írásbeli érdemjegyek aránya: 

60-40 %:  

magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, környezetismeret, természetismeret, 

földrajz, biológia, hon- és népismeret, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, egészségtan 

30-70 %: 

matematika, fizika, kémia, informatika, technika 

20-80 %: 

rajz 

70-30 %: 

ének-zene esetében. 

 

Az osztályzatok közül kiemelt szerepük van az ún. nagydolgozatoknak és a témazáró 

dolgozatoknak. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük. A rendszeres szóbeli 

számonkérés alapkövetelmény. Minden pedagógus követelje meg a hangos, közérthető, 

összefüggő magyar beszédet! A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító 

nevelő értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

Azoknak a tanulóknak a szüleit, akiknek teljesítménye elégtelent mutat, november 

végén és április elején a tájékoztató füzeten keresztül értesíteni kell. 

 

A szóbeli feleleteknél a következő követelményeket állítjuk: 

- jelest kap a tanuló, ha az adott témáról összefüggően, folyamatosan, segítség nélkül felel 

- jóra értékeljük azt a feleletet, amely összefüggő, folyamatos, de 1-2 segítő kérdést 

szükséges feltenni 

- közepes teljesítményt kap az, aki kérdések segítségével ugyan, de a lényeget elmondja 

- elégséges a felelete annak, aki vontatottan, sok kérdésre a minimális ismereteket is nehezen 

adja elő.  
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A feleleteket röviden értékelni kell. Ezzel elősegíthetjük a tanulók önértékelésének 

kialakulását, továbbá segítséget nyújtunk a tanulási motivációban is. A tanulók tanulmányi 

munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény /pontszám/ 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító 

nevelők. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-29 %: elégtelen (1) 

30-59 %: elégséges (2) 

60- 79%: közepes (3) 

80-89 %: jó (4) 

90-100 %: jeles (5) 

 

A jutalmazás lehet:  

- szaktanári dicséret  

- osztályfőnöki dicséret 

- intézményegység vezetői dicséret 

- igazgatói dicséret 

- tantestületi dicséret 

- díszoklevél / annak a tanulónak, aki az általános iskolai tanulmányai során  mindvégig 

kitűnő eredményt ért el /. 

 

Jutalmat kap a tanuló: 

iskolai versenyen /évfolyamonként/ 

- egyéni 1-3. helyezett: oklevél és szaktanári dicséret 

- csapat 1. hely: oklevél a tagok nevének feltüntetésével és szaktanári dicséret 

körzeti versenyen 1-3. hely osztályfőnöki dícséret 

megyei versenyen 1-10. hely: 

- egyéni és csapat egyaránt igazgatói dicséret 

országos versenyen bármely helyezés: 

- egyéni és csapat egyaránt tantestületi dicséret és könyv. 

 

Az elmarasztalás fokozatai: 

- szaktanári figyelmeztetés, intés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

- intézményegység vezetői figyelmeztetés, intés, megrovás 

- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

- tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

- a tanuló más osztályba, másik iskolába történő áthelyezése az oktatási törvényben 

meghatározott feltételek szerint. 

 

A jutalmazást és elmarasztalást egyaránt írásba kell foglalni. 

A magatartás értékelésének elvei 

példás / 5 /: 

- aki a házirend előírásait betartja úgy, hogy egy félévben osztályfőnöki vagy magasabb 

 fokú figyelmeztetése, büntetése nincs 

- aki az erkölcsi fogalmak tanításában / pl. osztályfőnöki órák / aktívan részt vett, az erkölcsi 

normákat helyesen értelmezi és azok szerint él, igyekszik másokat is ilyen irányban 
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befolyásolni / illemtudó, segítőkész, önzetlen, felelősségvállaló, stb. /- az is, aki nem érti 

ugyan jól a fogalmakat, mégis azok szerint él 

- aki magától értetődően használja a még nem tanított illemszabályokat és erkölcsi normákat 

- aki törekszik az önállóságra, saját viselkedését helyesen ítéli meg és döntéseiért vállalja a 

felelősséget. 

 

Jó / 4 /. 

- akinek a magatartása voltaképpen megfelel a példás minősítésnek, de eltér az alábbiakban 

- a házirend előírásait betartja úgy, hogy egy félévben osztályfőnöki megrovása vagy annál 

magasabb figyelmeztetése, büntetése nincs 

- a példás magatartás felsorolt elvárásai szerint él, de példaként nem állítható társai előtt. 

 

Változó / 3 /: 

- akinek a magatartása a példás minősítéstől az alábbiak szerint eltér: 

- a házirend megsértéséért egy félévben többfokozatú figyelmeztetést kapott, de igazgatói 

intés büntetésben nem részesült 

- mások és saját magatartásának megítélésében közömbös 

- cselekedeteinek többsége a példás minősítés értékrendje szerint negatív 

- mások és önmaga megjavítására ritkán tesz kísérletet, tanári segítség ellenére is sikertelen 

marad. 

 

Rossz / 2 /: 

- akinek a magatartása a változó minősítésnek megfelel, de eltér az alábbiakban: 

- a házirend megsértéséért egy félévben egynél több igazgatói figyelmeztetése vagy 

súlyosabb büntetése volt 

- mások és önmaga megjavítására nem is tesz kísérletet, tanári segítség ellenére is 

 képtelen magatartásán változtatni. 

A szorgalom értékelésének elvei 

 

Példás /5 /: 

- aki megbízhatóan, pontosan, legjobb tudása szerint igyekszik tanulni és elvégezni 

feladatait 

- felszerelését rendszeresen hordja, rendben tartja, képes önálló munkavégzésre és az 

 önellenőrzésre is 

- munkatempója lankadatlan, figyel, érdeklődik 

- az órákon aktívan részt vesz 

- képes többletmunkát végezni 

- vigyáz környezete rendjére és erre ösztönzi társait is / Természetesen figyelembe kell venni 

a személyiség teljesítőképességének fokát. / 

 

Jó / 4 /: 

- aki többnyire lelkiismeretesen készül, feladatait néha ösztönzésre végzi el 

- az órán figyel, ellenőrzi magát, többletmunkára nem annyira belső vezérlésből, mint tanári 

ösztönzéstől hajlandó. 

 

Változó / 3 /: 

- akinek a tanulmányi munkában való részvétele ingadozik 

- gyakran figyelmetlen, pontatlan és önállótlan 

- általában csak akkor dolgozik, ha arra külön figyelmeztetik, inkább a szétszórtság jellemzi 
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- 1 - 2 tárgyból hanyatlott 

- felszerelése gyakran hiányos. 

 

Hanyag / 2 /: 

- aki tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

- önállótlan és közönyös 

- feladatait rendszertelenül végzi 

- felszerelése sokszor hiányos 

- több tárgyból hanyatlott 

- ösztönzés és figyelmeztetés nem használ neki. 

 

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a jutalmazás általában pozitívabb hatással van a gyermekre, 

mint az elmarasztalás. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy szükség esetén ne büntessük a 

gyermeket, mert az is az ő érdekében történik.  

Az otthoni feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Pedagógiai programunk különböző fejezeteiben utaltunk arra, hogy: 

- szeretnénk a gyermekkort széppé és boldoggá tenni 

- félelemmentes, hangulatában barátságos iskolát tartunk kívánatosnak 

- mindig az életkornak megfelelően terheljük a gyermekeket. 

 

Amennyiben ezeknek meg akarunk felelni, elkerülhetetlen az otthoni feladatok adásának 

elveit és korlátait rögzíteni –ezzel elejét venni a szakmai sovinizmus érvényesülésének is. 

Alapvető követelményként támasztjuk a pedagógus elé, hogy az új ismeretek átadásán túl 

azok használatának gyakorlását, a képességek és készségek fejlesztését is elsősorban a tanítási 

órán valósítsa meg. Amilyen mértékben képesek vagyunk ezt megvalósítani, olyan mértékben 

csökken a gyermekek otthoni túlterhelésének esélye. Törekedni kell arra, hogy a tanulók napi 

munkavégzése ne haladja meg a nyolc órát, s számára is pihenőnap legyen a szombat és a 

vasárnap. 

Ezen célok érdekében az órarend készítése és a házi feladatok mennyiségének 

meghatározása lehet segítségünkre. 

 

Az órarend készítőjének úgy kell a tanuló kötelező tanórai foglalkozásait összeállítani, hogy 

 

a. 

- egy napon ne legyen több a felsorolt tárgyak együttes óraszáma: 

- 1-3. évfolyamon háromnál /magyar nyelv és irdalom, matematika, környezetismeret/ 

- 4-6. évfolyamon négynél – heti átlagban 3,5-nél / magyar nyelv és irodalom, matematika, 

idegen nyelv, történelem és állampolgári ismeretek, természetismeret/ 

- 7-8. évfolyamon négynél /az 5-6. évfolyamnál felsoroltakon kívül fizika, kémia, biológia 

és földrajz/ 

 

b. 

- a heti két órás tárgyak egyik órája nem eshet hétfőre, ha a másik pénteken van. Az otthoni 

feladatok meghatározásánál a tanulók /osztály/ munkavégzési ütemének átlagát kell alapul 

venni. Ennek függvényében egy tantárgy írásbeli és szóbeli faladatainak megoldására 

fordítandó idő ne haladja meg a negyven percet! Azokban az esetekben, amikor a tantárgy 

– melyből otthoni feladatot adunk – következő órája hétfőre esik, ez az idő ne haladja meg 

a harminc percet! 
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Amennyiben a szülő írásban igazolja, hogy gyermeke a tanítás pénteki befejezésétől 

vasárnap estig a családdal szervezett programon vett részt, az otthoni feladatok elvégzésének 

ellenőrzésétől el kell tekinteni, azt egy későbbi alkalommal lehet számon kérni. 

Az őszi, téli és tavaszi szünetek időtartamára otthoni feladatot nem lehet adni. A nyári 

szünetre csak ajánlani lehet feladatot /pl. művek olvasása/, azok elvégzését azonban számon 

kérni nem. 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

Köztudott, hogy a gyermekek fizikai állóképessége gyenge, s ennek fejlesztése 

elsősorban az oktatási intézmények feladata. Ahhoz, hogy ez a tevékenységünk tervezhető és 

eredményes legyen, az iskolában rendszeresen objektív méréseket kell végezni. Az életkori 

sajátosságok figyelembe vételével ennek idejét érdemes a 2., 4., 6. és 8. évfolyamokra tenni. 

A gyakorlatokat az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség és az erőállapot mérésére 

alkalmazzuk. A szinteket a sokéves tapasztalat és az életkori sajátosságok alapján határozzuk 

meg. Egy feladat általában nemcsak egy képesség felmérésére alkalmas – együttesen pedig 

viszonylag pontos képet adnak a fizikai állapotról. 

 

A felméréseket az alábbi területeken végezzük el: 

- távolugrás 

- karhajlítás fekvőtámaszban 

- 60 m-es síkfutás 

- 800 m-es síkfutás 

- úszás 

- labdapasszolás falhoz. 

 

Az „Útmutató a tanulók fizikai és  motorikus képességeinek méréséhez” című szakanyag 

(Oktatási Minisztérium 2000) megküldése után, melyet az OM által megbízott „Testnevelési 

Bizottság” állított össze, iskolánk a „Hungarofit” tesztet választotta az alábbiak közül: 

Arday-Farmosi féle tesztrendszer 

Eurofit tesztrendszer 

Hungarofit tesztrendszer 

A tesztekkel kapcsolatos alapkövetelmény: 

 legyenek egyszerűek 

 kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók, 

 mutassák a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét 

A hungarofit tesztrendszer rövid leírása 

1. Cooper teszt (12 perces futás): az aerob, hosszú állóképesség műszer nélküli 

mérésének világszerte elfogadott módszere. A Cooper teszt lényege, hogy 12 perc 

alatt a lehető leghosszabb távot teljesítse futással a tanuló 

2. Helyből távolugrás (az alsó végtag dinamikus erejének mérése) Feladat a tanuló kis 

oldalterpeszből páros lábú elrugaszkodással ugrik előre. A talajfogás páros lábbal 

történik. Értékelés: az elugró vonal és az utolsó nyom közötti távolságot mérjük. 

3. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (a vállövi és karizmok erő- állóképességének 

mérése) Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás folyamatosan kifáradásig. A 

szabályos testhelyzet: mellső fekvőtámaszban a tenyerek vállszélességben vannak, a 

kéztámasz előrenéző újakkal történik, a törzs egyenes, a fej a törzs 

meghosszabbításában van, a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az alátámasztási felületre 
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merőleges. Értékelés: a megadott időhatáron belül (fiúk 3, leányok 1,5 perc) szünet 

nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

4. Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan kifáradásig (a 

hasizmok erő- állóképességének mérése) Feladat: a tanuló torna vagy nem puha 

szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítva, a lábfejeket 

felteszi a bordásfalra, vagy talajra. A tanuló mindkét könyöke előre néz, kezeinek 

ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. A tanuló a nyaki gerinc indításával a 

gerincszakaszokat fokozatosan felemelve üljön fel úgy, hogy a combokat azonos 

oldali (előrenéző) könyökeivel érintse meg, majd ezután a derék indításával a 

gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A leírtak szerint 

végrehajtott módon újabb felülés és hanyattfekvés következik folyamatosan. 

Értékelés: a megadott időhatáron belül (4 perc) szünet nélküli szabályosan 

végrehajtott ismétlések száma 

5. Hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradásig (a hátizmok 

erő- állóképességének mérése) Feladat: a tanuló torna vagy egyéb nem puha 

szőnyegen a hasán fekszik, úgy, hogy homlokával és karjaival megérinti a talajt, 

mindkét tenyere a tarkón van. A hasizom és a farizom egyidejű megfeszítésével a 

medencét középhelyzetben rögzíti és ezt a gyakorlat során végig megtartja. A lábakat 

nem kell leszorítani! Első ütemre törzs és tarkóra tett karemelés (hajlított karral), 

második ütemre karleengedéssel könyök érintés az áll alatt, majd könyökben hajlított 

karok visszaemelése oldalsó középtartásig, majd a törzs és karok leengedésével 

kiinduló helyzet. Hason fekvés után újabb törzsemelés következik. Értékelés: a 

megadott  időhatáron belül (4 perc), szünet nélküli szabályosan végrehajtott 

ismétlések száma. 

Mindennapos testnevelés 

A köznevelési törvény vonatkozó jogszabálya szerint bevezetésre került a 

mindennapos testnevelés felmenő rendszerben, ahol a két testnevelést  tanórai 

oktatásszervezési formában valósítunk meg, Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program 

célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, 

hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan 

életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek 

hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális 

kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt 

fejleszthető Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan 

megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

 minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- 

és légző-rendszer megfelelő terhelése; 

 minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna. 

  a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, külön 

figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 

testhelyzeteire 

 minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még 

az eltérő adottságú tanulóknak is;  

 a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-

programban; 
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 a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében); 

 a testmozgás-program játékokat tartalmaz. 

 

A mindennapos testnevelés heti 5 óráját órarend szerint órákkal végezzük. Kivételt képeznek 

ezalól a7. 8. évfolyamos kéttannyelvű osztályok.  Esetükben a plusz két testnevelést délutáni 

foglalkozásként tartjuk meg. 

Úszás oktatás 

Az oktatás bevezetésének feltételét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

Választható tantárgyak, foglalkozások 

Matematikai tehetséggondozás 

Iskolába belépő gyerekeink választhatják a matematika kompetenci fejlesztő órákat a 

LEGO Education intézmények számára fejlesztett oktatási és fejlesztő csomagjának 

alkalmazásával. A matematikai tehetséggondozó osztályokban tanuló gyermekeink számára  

heti 1,órában, csoportbontásban biztosítjuk a logikus, problémamegoldó gondolkodás 

megalapozását játékos formában. A tehetséggondozó foglalkozásokon használunk logikai-, 

stratégiai-, társas-, illetve egyéni játékokat, melyekkel könnyedén, játékos formában 

szeretnénk bevezetni diákjainkat a matematika csodálatos világába. 

A matematika tehetséggondozás, kompetencia fejlesztés a Lego More toMath, 

WEDO készletek segítségével tűztük ki célul.  

Pedagógus választás szabályai: tanítói végzettséggel, illetve matematikai szakkal 

rendelkező pedagógusok.  

Angol kéttannyelvű képzés 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást 

egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való 

tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, 

hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat 

mind a két nyelven gyakorolják. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül 

nevelje a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép 

kialakítására; értse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát.  

Kommunikácóképes nyelvtudás 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

–    a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

–    a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

–    a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

–    a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

–    saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

A nyelvtanulás célrendszere a következő: 

–    A kommunikatív kompetencia fejlesztése: a tanulók legyenek képesek megoldani 

nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a 

magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 
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–    A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése: a tanulók 

legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve 

hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más 

kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 

nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt. 

–    A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása: a tanuló legyen 

képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni. 

–    Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése: a tanulók 

szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is 

segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 

Az alkalmazandó tankönyvek, segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 

 

A felsorolt taneszközöket a tanulók életkori sajátságait, felkészültségi szintjüket és a 

tananyag tartalmát figyelembe véve választjuk ki. A felmenő rendszerű, fokozatos 

beiskolázást tekintetbe véve a szükséges tárgyi feltételek évenkénti folyamatossággal, 

fokozatosan, az iskola éves költségvetésében meghatározott módon kerülnek beszerzésre. Így 

minden évben, a valóságosan működő évfolyamok részére biztosítottak a szükséges tárgyi 

feltételek. 

Az idegen nyelvi program céljai sorában első helyen a kommunikáció fejlesztése áll, a 

gyerekek fejlődését elsősorban ebből a szempontból kívánjuk fejleszteni.  

Ennek érdekében az alábbi területeket kívánjuk kiemelten kezelni: 

- Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, 

idegen nyelven is kifejezhetik magukat. 

- Kialakítjuk a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat. 

- Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtünk olyan 

légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. 

- Kiemelten fejlesszük beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási 

szintjüknek megfelelően. 

- El kívánjuk érni, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el 

az idegen nyelv tanulásának célravezető módszereit. 

- Készségszintre emeljük az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, 

ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát. 

- Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban 

megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani.  

- Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni, és az idegen nyelvet a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben használni. 

- Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás 

érzését. Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy 

idegen nyelv kommunikációképes ismerete. 

- Betekintést adunk a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek 

megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar 

kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, 
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társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk fel figyelmüket a hasonlóságokra és 

különbségekre. 

- Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, és 

eszköze más ismeretek szerzésének. 

- Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, olvasás. 

- Önbizalmukat fejlesszük az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítunk 

számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és írásban 

(olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak. 

- Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket 

alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más 

tantárgyak tanulása során. 

- Nyelv szeretete 

Más kultúrák megismerése 

Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, 

hogy lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon 

erősödjön bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti 

érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk 

segítségével, a sikeres kommunikáció sok esetben annak függvénye, hogy mennyire ismerjük 

a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. Ha idegen 

nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy országhoz kapcsolódik, melynek ez 

anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott ország földrajzi 

adottságaival, történelmével, betekintést kell kapniuk az ország gazdasági és kulturális 

életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába. Ízelítőt 

kell kapniuk a célországok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, tudniuk kell, 

hogy az általuk használt, kiválasztott nyelvi elemnek mi a kommunikatív értéke, mi udvarias, 

mi sértő, mi humoros, mit jelentenek az országban használatos kézmozdulatok, mi a helyes 

viselkedésmód. A kultúrát, mint tantárgyat nehéz oktatni, megtanulni sem lehet, de 

kifejleszthetjük tanítványainkban az igényt és érdeklődést a kultúra megismerése iránt. A 

célnyelvi és az anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is 

eljuthatnak a tanulók, ezáltal toleranciát fejleszthetünk ki bennük más emberekkel és 

kultúrájukkal szemben, ugyanakkor megtanulhatja azt is, hogy saját kultúrája más népekénél 

nem alávalóbb. A célnyelv oktatásakor szembekerülünk azzal a problémával is, hogy mit 

tekintsünk célországnak. Erre a kérdésre nem könnyű a felelet, hiszen például az angol nyelv 

esetében is több anyanyelvi országról beszélhetünk. A válasz csak az lehet, hogy igyekezzünk 

minél részletesebben bemutatni ezeket az országokat. A célnyelvi kultúra nem választható el 

az idegen nyelv oktatásától, de javasoljuk, hogy különórában vagy külön tantárgyként 

történjen. 

Eltérés a hagyományos nyelvoktatástól 

A kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt 

kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt, 

sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a 

szóbeli készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának 

megalapozása. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A 

gyerekek számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek 

megfelelő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, 
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kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb 

korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a 

csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a 

játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról 

kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert 

tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 

már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi 

tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

Anyanyelvi fejlődés útját járja be 

A nyelvtanulás már kisgyermekkorban elkezdhető, ekkor az anyanyelvi fejlődés útját 

járja be. A nyelvtanulás elsősorban a szülők, ezáltal közvetve a tanulók részéről felmerülő 

igény, hogy a gyermekek minél korábban kezdjenek el idegen nyelvet tanulni. A korán 

elkezdett nyelvtanulásnak nem lehet az a célja, hogy minél korábban terheljük a gyermekeket 

számukra még nehezen feldolgozható ismeretekkel, hanem az, hogy kialakítsuk bennük az 

igényt a nyelvtanulásra, hogy megkedveljék az anyanyelvüktől eltérő nyelvet, illetve 

fokozatosan, az anyanyelvi tudásuk fejlődésével összhangban össze tudják hasonlítani a két 

nyelvet. 

Amennyiben sikeres ez a kezdeti, motivációs, felfedezésekkel, sikerélménnyel és 

ezáltal örömmel teli, főleg a szóbeliségre törekvő, alapozó szakasz, a nyelvtanulás későbbi 

szakaszában talán már nem kell győzködnünk a tanulókat, hogy mennyire fontos az idegen 

nyelv minél jobb, alaposabb ismerete. 

Magasabb óraszám, szaktárgy idegen nyelven 

Elsődleges célunk az idegen nyelvi kommunikációs képesség, a spontán beszéd 

kialakítása. Első, második osztályban játékos formában, a nyelvtan, illetve az olvasás tanulást 

megelőzi a beszéd, illetve a beszéd értés tanítása. 

Bizonyos tantárgyak idegen nyelven való tanítása során, lényegesen nagyobb lesz a 

szókincse mint normál esetben. 

A szaktárgyakat úgy válogattuk össze, hogy a felmenő rendszerben először a célnyelvi 

utasításokat szokták meg, majd felfelé haladva kapcsolódjanak be a konkrét ismeretszerzés 

folyamatába idegen nyelven. 

A heti 5 angol óra csoportbontásban különösen nagy jelentőségű, hiszen ez is 

biztosítéka a szókincs, a kommunikáció, a beszédértés hatékony kialakulásához. 

Többi tantárgyhoz való viszony 

A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy 

idegen nyelven való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, 

asszociációs készség és jó memória szükséges hozzá. A tanulás folyamatában a négy készség 

fejlesztésére különböző technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót 

abban, hogy megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki kell 

alakítani a tanulókban a tantárgyak idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási 

módszereit is. 

Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az 

iskolai könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe 

vegyen. 
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Az alábbi területeket tartjuk kiemelten fontosnak: 

Ember és társadalom 

Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom 

műveltségi terület között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, 

intézményeinek ismerete nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos 

szituációk, az egyes emberek közötti kapcsolat. 

Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a 

tanulókban erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. 

Növeli megértésüket más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a 

népek egymásra vannak utalva. 

Ember és természet 

E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a 

természetismeretet annak fontos témája. A célországok és saját hazánk növény- és 

állatvilágának ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az 

ott élő embereket jobban megismerjük és megértsük. 

A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily 

módon ezen keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő 

eltöltésével, fel kell hívnunk a figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, 

segítenünk kell a környezetbarát szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a 

tanulókkal más kultúrák pozitív példáit e téren. 

Földünk és környezetünk 

Az anyanyelvi országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt 

a szűkebb és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol 

lakói élnek. A célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, 

települései, népességének száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben. 

Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör 

itt is kapcsolódási lehetőség. 

Művészetek 

A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a 

célországok és a világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk 

hagyományairól és kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt 

másokkal megismertethessék. Az ének érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben 

jelentős mértékben hordoz ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és 

bánatáról. Bár nálunk az ének-zenét nem angolul oktatjuk, dalok, tanulását fontosnak tartjuk, 

kihasználva a korai gyermekkor muzikalitását, használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép 

számban tartalmaznak dalokat. Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a 

mondókák és játékok is, amelyek ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen 

kívül sokszor megértésükhöz a múlt és a hagyományok ismerete is szükséges. 

A vizuális kultúra esetén részét képezi a célország képzőművészete is. A magyar 

televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák által 
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közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte 

észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról. 

Mint a fentiek is jelzik, nem gátolja, sőt nagymértékben fejleszti a tanulási, 

anyanyelvi, gondolkodási képességeket, ez rendkívül fontos munkánk során. 

Tájékoztatás módja 

Az előzetes iskolalátogatás ideje minden év február hónapja, amikor is az érdeklődők 

meghatározott időpontban betekintést nyerhetnek a képzésbe – az első osztály munkájába.  

Csoportváltás 

Lehetőség van a kéttannyelvű csoportból átlépni az angol nyelvet tanuló csoportba, 

szülői kérésre – szaktanár javaslata alapján, amennyiben a gyermek nem képes megfelelni a 

követelményeknek. Csoportváltás csak a tanév végén lehetséges. 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú 

EMMI rendelet Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz 

 

Az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó követelmények 

 

Az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményeit, a művészeti 

alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit, az alapfokú művészetoktatásra 

vonatkozó fejezet tartalmazza. 

  

file:///F:/MÁK_revízió_2017_11_28/2017_PP_MÁJUS/Kötetek/VI_Célnyelvi_kerettanterv.doc
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IV. Helyi tanterv (tantárgyi követelmények, leírások) 
 

Az egyes tantárgyak kerettantervei, a tantárgyak követelményei és leírása, a két 

tanítási nyelvű oktatásra vonatkozó óraszámok, követelmények, az alapfokú művészetoktatás 

tanszakai, ezen belül tantárgyai, részletes követelményei a mellékelt elektronikus 

adathordozón találhatók. 

Az ezeket tartalmazó CD elválaszthatatlan részét képezi jelen pedagógiai programnak. 
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V. Záró rendelkezések 

1. A pedagógiai programmal kapcsolatos záró rendelkezések 

1.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

Az iskola az átdolgozott pedagógiai programot 2015. szeptember 1-én vezeti be, 

egyszerre az összes évfolyamon. A program érvényességi ideje öt tanév – azaz 2020. 

augusztus 31. napjáig szól. A 2019/2020-as tanév folyamán a tantestületnek el kell végezni a 

pedagógiai program felülvizsgálatát, és szükség esetén módosítani kell. 

 

A pedagógiai program módosítását (a bevezetést követő egy év után) kezdeményezheti: 

 

 az iskola igazgatója 

 a nevelőtestület bármely tagja 

 a szakmai munkaközösségek 

 az iskola fenntartója. 

 

A szülők és a diákok a pedagógiai program módosítását az iskolaszéken keresztül 

kezdeményezhetik. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást 

követő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni. A módosítás hátrányosan nem érintheti a 

közoktatási feladatok ellátását. 

1.2. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményekben 

tekinthető meg: 

 

 Miskolci Egyházmegye hivatala 

 Az iskola nevelői szobájában 

 Az iskola igazgatójánál 

 Az iskola igazgatóhelyettesénél 

 Az iskola honlapján: www.sztmi.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sztmi.hu/
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