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„ A bölcsesség legbiztosabb kezdete a tanulás utáni vágy.
Tanulni akarni annyi, mint szeretni a bölcsességet. A
bölcsesség szeretete a törvényeinek megtartása. A
törvények megtartása a halhatatlanság biztosítéka. És a
halhatatlanság eljuttat Isten közelébe.”
(Biblia)

1. BEVEZETŐ
1.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata
Tiszasziget és Kübekháza és Ferencszállás kistelepülések egyetlen óvodája és iskolájaként
arra törekszünk, hogy közösségi funkciót lássunk el.
Iskolai tevékenységünk mindenkire kiterjedő kevésbé specializált oktatás, amelyen keresztül
formáljuk környezetünk művelődéssel, oktatással, neveléssel kapcsolatos igényeit.
Küldetésünk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel, illetve újabb erőforrások rendszeres
feltárásával, bevonásával minőségi keresztény szemléletű nevelési, oktatási szolgáltatást
biztosítsunk gyermekeink számára. Tesszük ezt azért, hogy a gyermekek és a szülők
nemzedékei folyamatosan megújuló, alkalmazható versenyképes tudást szerezhessenek. Az
egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot. Jézus Krisztus evangéliumában megvan az
az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Ez a célja a katolikus óvodai és
iskolai nevelésüknek.
Katolikus intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják annak katolikus
szellemiségét. Mivel tehát a Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda világnézetileg,
vallásilag elkötelezett intézményként működik, a gyermekekre, és az alkalmazottakra
Nevelési Programjában, Házirendjében, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában
hitéleti, világnézeti és erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Ennek megfelelően valamennyi
neveltünktől és alkalmazottunktól elvárjuk az intézményi rendezvényeken való részvételt.
Fontosnak tartjuk gyermekeink képességeikhez mérten a maximális tudást sajátítsák el,
pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, valamint önbizalommal, becsületes emberi
tartással felvértezve hagyják el intézményünket. Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy az
óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mindezek csak az iskola és a szülői ház
együttműködésével valósíthatók meg, ezért rendszeresen tájékozódunk partnereink igényeiről,
munkánkkal kapcsolatos véleményükről, melyet később beépítünk oktató – nevelő
munkánkba.
Eredményes tevékenységünkhöz figyelembe vesszük kisközösség hagyományait. Pedagógiai
programunkat a következő hitvallás jegyében készítettük: munkánkat „szívvel-ésszel” az
összetartozás érzésének erősítésével, az egyéni értékek tisztelete mellett végezzük.
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1.2. Jogszabályi háttér
A pedagógiai programunk tartalmát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény,
valamint az emberi erőforrások miniszterének a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI
rendelet, az 51/2012. EMMI rendelet határozza meg.

1.3. Az intézmény mikrokörnyezete
Mindhárom község lakói, illetve a vonzáskörzetükben élők mintegy ¾ része római
katolikusnak vallja magát.
A tiszaszigeti iskola a XX. század első évtizedeiben épült a méltán nagyhírű klebelsbergi
program alapján. Források szerint 1854-ben kezdte meg működését. Az óvoda épülete az
1960-as években készült el. Az óvodába illetve az iskolába járó gyermekek többsége a
községek közigazgatási területén, illetve a szomszédos településeken él. A kübekházi iskola
új épülete 1979-ben készült el, előtte egy régi épületben folyt a tanítás. Az óvoda épülete
2008-ban vette fel jelenlegi formáját. A ferencszállási telephelyünk 2020-ban csatlakozott
intézményünkhöz.
Mindhárom telephelyen a lakosság megélhetési forrását a közeli nagyvárosi munkahelyek
jelentik, nagy részük bejáró. A hagyományosnak mondható mezőgazdasági tevékenység
napjainkra háttérbeszorult. A községek lakói az iskolát művelődési centrumként tartják
számon, aktív szerepvállalást látnak el a község kulturális életében. Az oktatás és nevelési
feladatokon kívül számos elfoglaltságot szervezünk gyermekeink számára.

1.4. Az intézmény működésének törvényi alapja az alapító
okirat
Az intézmény neve és címe:
Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6756 Tiszasziget, Május 1 u. 21.
Az intézmény alapítója:
Szeged – Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Az intézmény fenntartója:
Szeged – Csanádi Egyházmegye
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
A fenntartói jogokat a Szeged – Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent
Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság (SzeGeKIF) 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
gyakorolja.
OM azonosítója:
201415

6

Feladatellátási helyek:
Feladatellátási
hely típusa
székhely
telephely
telephely
telephely
telephely

Feladatellátási hely címe

Ellátott feladat

6756 Tiszasziget, Május 1 u. 21.
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 3.
6755 Kübekháza, Petőfi tér 44.
6755 Kübekháza, Petőfi tér 45.
6774 Ferencszállás, Iskola u. 6.

általános iskolai nevelés - oktatás
óvodai nevelés
általános iskolai nevelés - oktatás
óvodai nevelés
óvodai nevelés

Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek – és tanulólétszám:
Feladatellátási
Feladatellátási hely címe
Óvoda
Általános Iskola
hely típusa
(gyermek)
( tanuló)
székhely
6756 Tiszasziget, Május 1 u. 21.
120
telephely
6756 Tiszasziget, Szabadság u. 3.
60
telephely
6755 Kübekháza, Petőfi tér 44.
60
telephely
6755 Kübekháza, Petőfi tér 45.
110
telephely
6774 Ferencszállás, Iskola u. 6.
25
Összesen:
145
230

Az intézmény típusa:
többcélú intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény
(óvoda, általános iskola)
Iskolai évfolyamok száma: 1 – 8. évfolyam
Nevelés – oktatás munkarendje: nappali rendszerű nevelés, oktatás
Az intézmény jogállása:
A Magyar Katolikus Egyházon belül működő önálló jogi személy
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2. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA
2.1. BEVEZETŐ

2.1.1. Programválasztás – értékmegőrzés
A fentiek értelmében óvodai programunkat felülvizsgáltuk.
Óvodánk nevelőtestülete a Gödöllői Agrártudományi Egyetem óvodája által kiadott, az OKI
által minősített:
NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ, TERMÉSZETKÖZELI, CSALÁDOKKAL EGYÜTTMŰKÖDŐ ADAPTÁLT ÓVODAI PROGRAM

alapján dolgozik, kiegészítve a hit alapjainak megteremtésével, a keresztény életre való
felkészítéssel.
Értékeinket megőrizve, az elért eredmények, változások figyelembevételével programunkat
módosítottuk: katolikus hitre való nevelési elvekkel és ehhez kapcsolódó innovatív
pedagógiai törekvések beépítésével kiegészítettük.
A sokféle kezdeményezések közül azért választottuk ezt az életmódszervezést a helyi nevetési
programunk alapjául, mert megtaláltuk a hasonlóságot kialakult szokásainkkal,
értékrendünkkel, figyelembe vettük községünk, óvodánk adottságait, hagyományait, s
tapasztaltuk gyakorlati munkánk során, hogy e program megvalósításának kiváló színtere
lehet az óvodai nevelőmunka.
A program sajátossága, hogy az óvodai nevelést a néphagyomány-ápolás érzelemre ható
eszközrendszerével gazdagítja. Hat a gyerekre, alakítja a családok szemléletmódját, egy
emberléptékű kapcsolatrendszerben működik.
Több éves tapasztalataink igazolják, hogy a magyar nép kulturális értékeinek átadása az
alkotó harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatásának egyik hatékony forrása.
A gyermekek tevékenységének többségét az évszakok körforgásában ismétlődő jeles
napok, egyházi és nemzeti ünnepek, névnapok és a tárgyalkotó népművészetek köré
csoportosítjuk, s közben a mi kis közösségünk hagyományait megőrizzük, formáljuk. E
tevékenységeken keresztül gondoskodunk az életkornak megfelelő műveltségtartalmak
közvetítéséről.
Néphagyományőrző szemléletű, katolikus hiten alapuló óvodai nevelésünk, a népi
hagyományok ápolása áthatja az egész nevelési folyamatot, és ez a mindennapok
gyakorlatában jelen van.

8

2.1.2. Az óvoda adatai
Az intézmény telephelyei:
6756. Tiszasziget, Szabadság u. 3.

6755 Kübekháza, Petőfi tér 44-45

Tel: 06-62-253-804; 06-20-287-0-288

Tel: 06-62-254-636; 06-20-287-0-288

E-mail: tiszaszigetiovoda@invitel.hu

E-mail: kubekiovoda2015.@gmail.com

6774 Ferencszállás, Iskola u. 6.
Tel: 06-62/279-942; 06-70/698-0694
E-mail: ferencszallasikatolikusovi@gmail.com

Az intézmény fenntartója:
Szeged-Csanádi Egyházmegye
6720. Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
A fenntartói jogokat a Szeged – Csanádi Egyházmegye megbízása alapján a Szent Gellért
Katolikus Iskolai Főhatóság (SzeGeKIF) 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. gyakorolja.

OM azonosítója: 201415
Az óvodai csoportok száma:

telephelyenként 3-3-1 óvodai csoport

Az óvoda férőhelyeinek száma: Tiszasziget - 75 férőhely
Kübekháza – 70 férőhely
Ferencszállás- 25 férőhely
Az óvodák nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig reggel 6,30 órától délután 17 óráig.

Óvodapedagógusi létszám:

telephelyenként 6 - 5 – 2 fő

Technikai dolgozók létszáma:
Dajkák:

telephelyenként 3 -3 - 1 fő

Adminisztratív dolgozók száma:
Óvodai adminisztrátor :

1 fő napi 6 órában ( mindhárom intézmény)

Az intézmény feladatát, tevékenységét, gazdálkodási, munkáltatói jogkörét, felügyeleti
szervét és egyéb adatait az ALAPÍTÓ OKIRAT tartalmazza.
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2.1.3. Helyzetkép az óvodákról
Tiszasziget
Óvodánk az országhatár közelében, az Alföld déli részén, Szegedtől 15 km-re lévő kis
községben található. A jelenlegi fő épület 1963-ban épült. Az egyre növekvő gyermeklétszám
indokolttá tette 1979-ben az óvoda bővítését. Új épületrész létrehozásával, belső átalakítással,
egy teremmel, a hozzátartozó kiszolgáló helyiségekkel gazdagodtunk.
Óvodánkban azóta is rendszeresen (jelenleg is) több alkalommal történtek fejlesztések
(villanyhálózat, fűtés korszerűsítése, épület belső és külső állagának felújítása, hőszigetelések,
ablakcsere, vizesblokk korszerűsítése, tetőszerkezet javítása, kerítés építése, étkezde
kialakítása, óvodaudvar folyamatos átépítése).
Kübekháza
Óvodánk Szegedtől 20 km-re a hármas határ mellett fekszik. Az épület közel 100 éves.
2008-as évben pályázati forrásból és önkormányzati erő keretén belül került felújításra a
patinás, de az évtizedek folyamán leromlott állagú épület (tetőszerkezet, álmennyezet,
vizesblokk, elektronikus és informatikai rendszer, beépített bútorok)
Sajnos az épületet bővíteni nem tudták, így az alapvető kiszolgáló helyiségek a mai napig
nem állnak rendelkezésre.
Ferencszállás
Óvodánk Csongrád-Csanád megye déli részén található kis létszámú település. Makó és
Szeged közelsége munkahely szempontjából nagy jelentőséggel bír.
A jelenlegi épület 2017. év nyarán teljes körű felújításra került. A település önkormányzata és
lakói rengeteg társadalmi munkával járultak hozzá az átalakításhoz.

Jelenleg két telephelyen három-három, egy telephelyen egy összevont csoporttal
működünk. Minden gyermek számára a szülők igényeinek megfelelő óvodai ellátást
biztosítunk. Óvodáinkban érkező gyermekeinken tükröződik a falusi népesség sokszínű
rétegződése. Szeged és Makó közelsége megváltoztatta a falun élő emberek életét.
A gyermekek megváltozott életkörülményei befolyásolják fejlődésüket: a természettől való
elszakadás, a technika fejlődése, korlátozottabb lehetőségek családon belül, a család
szerkezetének változásai, élményforrások csökkenése, megélhetési problémák stb.
Ezek tudatában egy élmény-gazdag óvodát igyekeztünk kialakítani, ahol a gyermeket
körülvevő személy és a tárgyi környezet szerepe maghatározó.
Családias légkörben, katolikus lelkülettel várjuk a hozzánk érkező gyermekeket, akiket
hívő óvodapedagógusok és dajkák vesznek körül szeretetükkel.
Évek óta kutatjuk környezetünk tárgyi és népművészeti értékeit, kulturális értékeinek
összegyűjtését, megőrzését és továbbadását a jövő számára.
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A szülők, a község lakossága segíti gyűjtőmunkánkat, a hagyományápolással kapcsolatos
tevékenységünket.
Közös érdekünk, hogy a szülők és gyermekek számára vonzó, családias, meghitt környezetet
biztosítsunk.
Óvodáink arculatát és irányvonalát az elmúlt években átalakítottuk. Egyik törekvésünk az lett,
hogy munkánk során természetes anyagokkal dolgozunk. Dekorációinkat, játékainkat
változatos technikával igyekeztünk újjávarázsolni. A természetes anyagok látványa és
tapintása egyaránt élményt nyújt a gyermekek számára. Olyan óvodát alakítottunk ki, ahol a
gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó.
Célunk: a gyermekekben tudatosan és fokozatosan kialakítani a népi, nemzeti értékeinkhez,
valamint a szülőföldjükhöz, az itt élő magyar és más nemzetiségekhez való viszonyukat.
Tanévenként több alkalommal egész napos kirándulásokat szervezünk hazánk tájainak és
népi kultúránk megismertetésére, megszerettetésére, melyek érzelmi előkészítéssel a
természethez az adott tájegységhez való kötödést is erősítik.
(Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark, Kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és
Csillagvizsgáló, Szeged Vadaspark, Hódmezővásárhely Söndör tanya, Ásotthalom Majoros
tanya, Mártély Vadnyugati város, Makó- Hinkó-tanya, Mezőhegyes- Ménesbirtok, Múzeum
és kiállítások látogatása, különböző budapesti programok, lakóhelyünkhöz közeli
nevezetességek megtekintése stb.)
Az alapszolgáltatásokon – nevelési időn – túl gyermekeink érdeklődésüknek megfelelően
különböző (térítéses illetve térítésmentes) speciális szolgáltatásokon vehetnek részt: néptánc,
mazsorett, agyagozás-kerámia, zeneóvoda, angol társalgás, ovis foci, görkorcsolya, lovaglás.
Tanév végén úszás-oktatást (vízhez-szoktatást), igény szerint gyógy úszást is szervezünk.

2.1.4. SPECIÁLIS Küldetésünk
Óvodáink alapvető küldetése a krisztusi tanítás fényében az egészséges személyiség és a hit
alapjainak megteremtése. A gyermek számára megfelelő erkölcsi nevelés, melyre ráépülhet a
hit, a keresztény értékek megismerése.
A hitoktatás áthatja az óvodai nevelő,- oktató munka minden területét.
A családokkal való kapcsolattartás folyamán intézményünk remélhetőleg egyre több embert
segíthet az igaz értékek megtalálásában. Éppen ezért nyitottak vagyunk mindazon családok
számára, akik elfogadják az óvodáink katolikus szellemiségét.
Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját vallási szokásaikat.
Az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek, a
pedagógusoknak, technikai dolgozóknak ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes
életükkel. Céljaikat csak akkor érhetik el, ha áthatja őket a katolikus kötelességtudat,

11

katolikus lelkiséggel, és szellemiséggel rendelkeznek. Hittel, hűséggel, jó példával, szeretettel
és jó szakmai felkészültséggel nevelik a jövő nemzedékét.
A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az óvodákat,
amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.
Nevelésünk célja a harmonikus személyiség kialakításán túl egy olyan irányt mutatni a
gyermek számára, amihez élete minden szakaszában visszatérhet és meríthet belőle.
A katolikus hitre való nevelés konkrét feladatait – a fenntartó elvárásainak megfelelően tanévenként, aktualitásoknak megfelelően éves munkatervben
meghatározzuk,
Programunkkal összehangoljuk.
A Szegedi FÉNYSUGÁR KATOLIKUS ÓVODÁVAL továbbra is együtt működünk, szívesen
nyújtanak segítséget, hospitálási és továbbképzési lehetőséget - a magas színvonalú, a
gyermekek hitét megalapozó nevelőmunka sikeressége érdekében.
A helyi Szent Antal Római Katolikus Templom Plébánosával, s annak közösségével már évek
óta jó kapcsolatot alakítottunk ki. Rendezvényeinken, szülői értekezleteken, egyéb
programjainkon részt vesznek, melyet szeretnénk megőrizni és továbbfolytatni.

A jövőben még tudatosabb együttműködést tervezünk ez irányú innovatív fejlődésünk,
megfelelésünk érdekében:


A megismert vallási fogalmak, imák (pl. étkezéshez, alváshoz kapcsolódó) beépítése a
mindennapi életbe, a gyermekek szókincsébe



lelki gyakorlatokon , szent miséken való aktív részvétel



bibliai ismeretek bővítése –jeles napokhoz , ünnepekhez kapcsolódóan /munkatilalmak,
meghatározott ételek fogyasztása, megszabott viseletek



bibliai tárgyú festmények, könyvek, képzőművészeti tárgyak megismertetése

2.1.5. Az Egyház nevelésre irányuló alapelvei
Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása során
főként azokkal az eszközökkel él, amelyet maga Jézus Krisztus bízott rá. Az óvodában is
meglátja azt a különös eszközt, amely a teljes ember formálására irányul.
Az egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okokból. Az egyház maga is közösség. A
gyerekeket segíteni kell az egyház tanításainak életkori sajátosságuknak megfelelő
megélésében, valamint az egyház közösségébe való fokozatos beilleszkedésben.
A katolikus óvoda része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre való nevelés
területén, sajátos módon részt vállal a katolikus életre nevelésben, amely az ember
személyiségének teljes kibontakozásához vezet.
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2.1.6. Katolikus gyermekképünk
Programunk a gyermeki személyiségből indul ki: a gyermek egyedi, mással nem
helyettesíthető szellemi, erkölcsi, biológiai és szociális lény egyszerre. Az óvodai nevelés
gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, a
gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik.
Cél, hogy minden gyermek egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben
részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet
kibontakozásának.
Gyermekképünket a család teljességében látjuk, ahol édesanya, édesapa, testvérek,
nagyszülők vannak jelen, ennek természetességét hangsúlyozzuk. Őszinte kapcsolatot
alakítunk ki a szülőkkel, hogy azonos elvek szerint neveljünk.
Pedagógiai alapelveinket a keresztény szemlélet hatja át.

2.1.7. Katolikus óvodaképünk
A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legelső láncszeme, a családi nevelés
kiegészítője. Az óvoda biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének
optimális feltételeit:
óvó-védő, szociális, nevelő-oktató, személyiségfejlesztő.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését, a környezettudatos magatartás kialakulását.
Biztosítja a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét - a hazájukat elhagyni
kényszerülő családok gyermekeinek óvodai nevelését, az önazonosság megőrzését, ápolását,
erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és
alapvető szabadságjogok védelmét.
Alapelv: elfogadás, tisztelet, szeretet,megbecsülés, a bizalom, a gyermeki személyiséghez
igazodó pedagógiai intézkedés, a gyermeki szükséglet kielégítése életkorhoz, egyéni
készségeihez és képességhez igazodva.
Megvalósítás érdekében:
 gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről
 szeretetteljes óvodai légkör megvalósításáról
 testi, szociális, és értelmi képességek életkor-specifikus alakításáról
 életkornak és fejlettségnek megfelelő játékról
 műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítéséről
 egészséges fejlődéshez szükséges személyi és tárgyi környezetről
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Itt szerezheti meg a gyermek egy életre a legalapvetőbb emberi ismereteket,
magatartásformákat: a szereteten alapuló keresztény értékrendet, az odafigyelést és a
rácsodálkozást Istentől kapott világunk nagyszerűségeire.

2.2. A KATOLIKUS ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

2.2.1. Nevelési koncepció
Programunk a néphagyomány éltetését a keresztény értékek közvetítésével együtt tekinti
óvodai nevelésünk nevelési koncepciójának.
Szemléletmódunkat befolyásoló egyetemes emberi értékek:
Eszmei értékek

Erkölcsi- és interperszonális
magatartás értékek

Kulturális értékek

Humanizmus

Az én tisztelet, önmagunk jobbá
tétele

A kultúra iránti érzékenység

Demokratizmus

A különbözőség elfogadása

A hagyomány tisztelete

Keresztény értékek

Nyitottság, őszinteség, szeretet

A természetes környezet védelme

Az udvariasság , bocsánatkérés,
megbocsájtás gyakorlása

Az ember és környezet harmóniája

A család, a haza tisztelete, szeretete

Az „élet” tisztelete

A felelősségtudat, hibáink
felvállalása

Bibliai történések feldolgozása a
művészetek eszközeivel

Környezetünkben keresztény
cselekedetek felfedezése
Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyereknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető
hagyományokat megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal hiteles,
követendő mintákat kapjon. A gyerek, családtagjaival, társaival olyan külsőségekben,
tartalmukban visszatérő élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre
szóló útravalót kap.
Hiszünk abban, hogy a 3-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak
kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. A program az óvodáskorra
egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A gyerek játéka,
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ami örömet és boldogságérzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány-ápolással, a
természetszeretettel. Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív közreműködésével.
Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok, érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. Ismeretei bővülésével később érti
meg, dolgozza fel, amit kapott, és közben van hova visszakapcsolna azokat. Erkölcsi,
esztétikai értékrendszere kialakul, a szükségletek további cselekvésre késztetik. Felnőtt
korában a néphagyomány-ápolás igénye már, mint magasabb rendű szükséglet jelenik meg.
Hitvallásunk, meggyőződésűnk fontos eleme az is, hogy az „ünnepelni tudás” képességének
alakítását a néphagyomány-ápolás, a természet és a társak szeretetére nevelés elősegíti. A
gyerek évről-évre őrömmel vesz részt a jeles napokat megelőző közös készülődésekben,
számára az ünnepnap a várva várt nap.
Ha az ünnep napján a gyereket körülvevő felnőttek magatartása, és a környezet jelzései
(ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a gyerekben mély érzelmi
nyomokat hagynak.
Átérzik az ünnepnapok örömét, a bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az
„ünnepelni tudás” képessége. Ezek a gyermeki élmények hatnak a családok szemléletmódjára,
az óvoda megteremtheti a családokkal való együttműködés sajátos formáit.

2.2.2. Óvodai programunk célja
A program az „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja” szellemében fogalmazza meg
a nevelési célokat, feladatokat.
A program célja:


A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány-ápolás, a természetóvás gazdag
eszközrendszerével



A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása



A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelmein át, a
családok aktív közreműködésével



További törekvésünk, hogy a közös cselekedetek folyamatában, a gyerekben
alapozódjanak meg azok a készségek, jártasságok, amelyek képessé teszik az együttélésre,
majd az iskolai életmód elfogadására.

A gyerek testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítése, képességeinek fejlesztése az óvodai
nevelés általános feladata, amit programunkban alapfeladatnak tekintünk.
Ennek összetevői:


Az egészséges életmód kialakítása

Érzelmi nevelés
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A szocializáció segítése

Anyanyelvi nevelés



Értelmi nevelés

Hitre nevelés

Programunk fontos kiindulópontja, hogy a hagyományőrzés érzelmeket kiváltó hatásából
fakadóan az érzelmi nevelés mindhárom területet áthatja. A gyerek testi, lelki, értelmi
szükségleteinek kielégítése az anyanyelvi neveléstől szintén elválaszthatatlan.
A hagyományőrzés érzelmi hatástöbblete, az örömökkel átélt aktivitás, az egészségnevelés, a
szocializálódás, az értelemfejlesztés mozgató ereje. Ez vonul át az óvodai élet valamennyi
tevékenységformáján, a fejlesztés területein, vagyis áthatja az egész nevelési rendszert.
A néphagyományőrzésbe ágyazódó gyermeki tevékenységformák:


A játék



A mozgás



Az esztétikai tevékenységek



A külső világ tevékeny megismerése



A munka

A gyerek a tevékenységek gyakorlása során tanul. A program a tanulást nem különálló
tevékenység-formaként kezeli, de az ezzel kapcsolatos felfogásunkat egy kiemelt fejezetben
taglaljuk.
Az óvodai nevelésben a néphagyományőrzés folyamatosságát
hagyományőrző tevékenységei is a jeles napok tevékenységei adják.
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a

mindennapok

A következőkben közölt vázlat áttekintően összefoglalja a program alkotó elemeit .

NÉPHAGYOMÁNYŐRZÉS
ALAPFELADATOK
CÉL

ANYANYELVI NEVELÉS
ÉRZELMI NEVELÉS

Egészséges, harmonikus
gyerek

Értelmi nev.

Szocializáció

Egészség nev.

FELADATOK

Tanulás

Esztétikai nev.

Külső világ

Mozgás

JÁTÉK

Tanulás

TEVÉKENYSÉGEK

ÉRZELMI NEVELÉS
JÁTÉK
NÉPHAGYOMÁNYŐRZÉS

2. számú ábra
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CSALÁD

A hagyományőrzést szolgáló feladatok:
A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerekek korának megfelelő, számukra örömteli
ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek kiválogatása, és azoknak a nevelés
folyamatába illesztése kulcsfontosságú feladat.
A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül a programban azok kapnak helyet,
amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést, a felnőttek és
gyermektársak megbecsülését állítják előtérbe.
A jeles napok közül azok kerülnek a programba, amelyek eddig is jelen voltak és vannak az
óvodai nevelésben (karácsony, farsang, húsvét, stb.), csak itt új tartalommal bővülnek ki.
Továbbá azok, amelyek a hétköznapok népszokásőrző tevékenységeit visszatérő jelképekkel,
cselekvésekkel ünnepivé emelik.
A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásai közül az esztétikai élményeket fokozó alkotások
kiválogatása, és ezeknek a programba fűzése képez fontos feladatot.
A program a sajátos tartalom- és eszköz-rendszerével az óvoda óvó-védő, szociális, nevelőszemélyiségfejlesztő funkcióját szolgálja, felvállalva a népi kultúra átörökítését.

2.2.3. Hitre nevelés erősítése
A hit Isten természetfeletti ajándéka. A kisgyermek a körülötte élő felnőttek viselkedésmintái
alapján képzeli el Istent. Nevelőmunkánk akkor lesz eredményes, ha a gyermek rajtunk
keresztül is megtapasztalja a szerető, megbocsátó, igazságos, türelmes, jóságos
viselkedésmintát.
Az egyház ünnepeivel, eseményeivel kapcsolatos témákat komplex módon építjük be
nevelőmunkánkba, a játékosság elvének és az életkori sajátosságoknak szem előtt tartásával.
Óvodáink jellegéből adódóan gyakran kerülnek szóba hitünk kérdései és a Jézus életével
kapcsolatos események. Ilyenkor őszintén, a gyermek értelmi szintjéhez igazodva válaszolunk
a feltett kérdésekre.
Óvodáink célja az, hogy minél színesebben, gazdagabban tárja a gyerekek elé a világot, a
hitet. Vallásos nevelésünk akkor hatékony, ha a nevelés egészébe beépül.
Az óvoda missziós feladatai
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért sikeressége, eredményessége
nagymértékben függ attól, hogy sikerül-e együttműködést kialakítani és fenntartani a
családokkal. Az óvoda nem vállalhatja a családi hitre nevelés feladatainak megoldását, de az
óvónőkben támaszt, segítőtársat találhatnak a szülők gyermekük nevelésében.
A vallástalan vagy alig vallásos szülők esetében törekszünk arra, hogy a gyermek óvodai
vallásos nevelésén keresztül a szülőket is megnyerjük és rávezessük a hitélet örömére és
békéjére, éppen gyermekük jövője érdekében. A kapcsolat alakításában mindig az óvónő
legyen a kezdeményező, a légkört pedig az elfogadás, a nyitottság, a szeretetteljes párbeszéd,
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a kölcsönös megbecsülés jellemezze.
A vallásos meggyőződés kialakulására döntő hatással van, hogy a gyermek mit lát, milyen
közösség veszi őt körül. A gyermeknek a jézusi szeretetet a család közösségén kívül is meg
kell tapasztalnia. A gyermek hite úgy marad élő, életképes néhány év múltán is, ha olyan
közösség veszi őt körül, amely osztozni tud vele a hit örömeiben.

2.2.4. Érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés
A katolikus és hagyományőrző szemléletű nevelés, az óvodáskorú gyerek nyitottságára épít,
érzelmi, értelmi fogékonyságára alapoz. Segíti a gyermeket, hogy megismerje, szűkebb és
tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és a családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon
csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre,
mindazok megbecsülésére.
A program összetett tevékenységrendszeréből fakadó motivációk, az érdekes élményekkel a
gyermek érzelmi életében meghatározó változásokat idéznek elő. A népi mondókák
ritmikussága, az énekes játékok mozgáselemei, a hangulatőrző népdalok, a népmesék
varázslatos világa is sajátos érzelmi hatást hordoznak.
A megismerési folyamatot érzelmek kísérik. Az érzelmek jelzik a gyereket ért hatások
mikéntjét, egyben további értelmi aktivitásának motiváló erejévé válnak. Az érzelemkifejezés
egy része veleszületett. Később a gyermek utánzás útján megtanulja az érzelmeit kifejezni, és
kezelni. Ezért is nagy a környezetében élők, az őt nevelők felelőssége.
Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés célja
 A gyermekek biztonságérzetének, önbizalmának erősítésével a társas kapcsolatok
elősegítése,
 pozitív személyiségjegyek megalapozása,
 a gyermekek személyi és tárgyi környezetéhez való érzelmi kötődésének kialakítása.

Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés feladatai
 A gyermeket körülvevő kiegyensúlyozott, szeretetteljes, biztonságot adó, nyugodt, derűs
légkör megteremtése, fenntartása,
 a gyermek örömhöz juttatása, mely a személyiség gazdagodását, érését, és kiteljesedését
szolgálja,
 bizalomra, őszinteségre, szeretetre épülő pozitív attitűd jellemezze a gyermek- óvodai
alkalmazottak és gyermek-gyermek közötti kapcsolatot,
 az érzelmi nevelés segíti a gyermeket a különbözőség elfogadására,
 segítse a gyermek szociális érzékenységének, szolidaritásának fejlődését, én tudatának
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alakulását,
 engedjen teret önkifejező, önérvényesítő törekvéseinek.
Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés tartalma
Az erkölcsi és szociális érzelmeket közös célok, tevékenységek, élmények útján alakítjuk.
Ennek során a gyermekek megtanulják önmaguk és a különbözőségek elfogadását, tiszteletét
és megbecsülését. Az óvodai élet segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának
fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását.
A gyermek elsajátítja az önfegyelmet, fegyelmet, udvariasságot, formálja igazságérzetét. Az
esztétikai élményeken keresztül formálói vagyunk a gyermekek esztétikai értékítéletének,
szép iránti igényének, a természetes anyagokhoz való kötődésének.
Az intellektuális érzelmek (funkcióöröm, sikerélmény, önbizalom, a dicséret és a kudarc
hatása) kialakításával segítjük az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakulását.
Hagyományaink ápolása, a keresztény kulturális értékek, a családhoz
szülőföldünkhöz való kötődés megalapozása fontos része az érzelmi nevelésünknek.

és

a

Az egyházi és világi ünnepek megélése és átélése is érzelmi életünket gazdagítja.

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények)
átszövi az óvodai élet egészét:
 a közös élményeket nyújtó tevékenységek során,
 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben (együttérzés, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség, akarat),
 a biztonságérzet erősítése során (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom élménye).

Ünnepek és megemlékezések
Feladat:
 az ünneplés jelentőségének megéreztetése,
 az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése,
 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből,
 az ünnep előkészítése és lezárása

Az óvodapedagógus feladata
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodáinkban dolgozók
kommunikációja, példamutató viselkedése: saját hitünk példájával alapozzuk meg óvodásaink
hitét. Arra törekszünk, hogy óvodáinkba hitüket gyakorló családok gyermekei kerüljenek. A
nem vallásos, de a hitre nyitott családok gyermekeit is felvesszük.
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Missziós feladatunknak tekintjük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket felkaroljuk. A
családoknak segítünk bekapcsolódni az egyházközség életébe.
A közös imádság (szülői megbeszéléseken, közös ünnepeinken), közös munka során
(udvarszépítés, virágültetés, kertgondozás), és a közös szórakozás (felnőtt farsang a
családokkal), mind-mind fontos megtartó erő.

A fejlődés várható eredménye:
Eredményes nevelőmunkánk hatására óvodásaink alapvető ismeretekkel rendelkeznek
hitünkről (keresztény értékrend normái, Jézus életének fontosabb eseményei, ünnepeink
tartalma), s a lelki gazdagság kincseivel erősítjük őket. A családdal közösen kialakított
keresztény viselkedési mintát elfogadják, követik, és iskolás éveik alatt tovább élik hitüket.

Az óvodapedagógus szerepe a folyamatban
Az óvodába kerülő gyermek számára nehéz a családtól való elválás. A családi háttér
ismeretében törekszik megismerni, megérteni a gyerek érzelmi megnyilvánulásait. A mi
szerepünk szerető, segítő társ lenni a gyermek számára napi gondozási és egyéb
tevékenységek során. Az óvónő a kisgyerek természetes igényét, a gondoskodás vágyát, a
szabadság vágyát rugalmas viselkedéssel, és kiegyensúlyozott életmód nyújtásával elégíti ki.
Ehhez el kell nyernünk a gyermek bizalmát és szeretetét. Biztonságos légkört teremtünk, ahol
óvodásaink mindig számíthatnak megértésünkre, segítségünkre, vigasztalásunkra, és ha kell,
védelmet találnak.
A szokások kialakításában következetesek vagyunk, hiszen azok betartása az állandóságot, a
biztonság érzetét kelti a gyermekben. Érzelmi megnyilvánulásainkban őszinteségre
törekszünk, ezzel is példaértékű viselkedésmintát adva a gyermekeknek.
Tudjuk, hogy a gyerek akkor fejlődik (fejleszthető), ha „szeretve érzi magát”, mert elfogadjuk
olyannak amilyen. Számára fontos az állandó, megbízható, személyes kapcsolat.
Az óvónő tudatosan törekszik saját érzelmi kifejezésmódját hitelessé, sokszínűvé tenni, és a
gyermeki érzésvilágba való beleélési képességét fejleszteni. Átérzi, hogy a gyerek-óvónő és a
gyerek-gyerek viszonyát az együttes tevékenységek élményei határozzák meg. Ennek
tudatában alakítja a gyerek erkölcsi érzelmeit: szeretet, barátság, tisztelet. Formálja erkölcsi
tulajdonságalt, mint például a tettrekészség, együttérzés, bátorság, a különbözőségek
elfogadása, önérvényesítő törekvések stb.
Az óvónő a gyerek intellektuális érzelmeit, - a kíváncsiságot, a rácsodálkozást, a felfedezést, a
sikert, az aktivitást – a néphagyományőrzés és természetszeretet hatásrendszerével –
tudatosan ébren tartja, fejleszti. Az esztétikai értelmek alakításában a harmonikus környezet, a
népművészeti alkotások nyújtotta élményekre épít.
Az óvónő fokozza a szülőkben az igényt, hogy felelősséggel vegyenek részt gyermekek testi,
érzelmi, értelmi fejlesztésében, felhasználva az óvoda nyújtotta lehetőségeket.

21

Az érzelmi nevelés személyiségfejlesztő hatása
Az értelmi funkciók integrálódnak az érzelmi átélésekkel. A tevékenység, a megismerés
öröme gazdagítja a gyerek érzelmeit, ezáltal állandóan aktivitásra készteti. A valós világ
jelenségeihez, a társakhoz és az önmagához való viszony kapcsolatrendszerében megtanulja
érzelmeinek kifejezését, kezelését.
Erkölcsi érzelmei, tulajdonságai alakulnak, erkölcsi értékrendszere, szokás és,normarendszere megalapozódik. Az érzelmi élete kiegyensúlyozottá válik, amely alapul
szolgál testi, értelmi, szocializációs fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

A fejlődés várható eredménye
Az óvoda és a család szoros együttműködése, a biztonságot adó óvodai légkör, a
tevékenységek gazdag tárháza, a közös élmények a gyermekek érzelmi életében meghatározó
változást idéznek elő: önbizalom erősítése, a szocializálódása elősegítése.
Aktív érzékenység alapozása az emberi és természeti környezet hatására :
a gyermekek érzelmi élete kiegyensúlyozottá válik, pozitív erkölcsi érzelmeik megerősödnek,
érzelmeiket vállalják.
Ősszegzés:
A néphagyományőrzés az érzelmi nevelés hatékony eszközeként vonul végig a programon. A
változatos cselekvések gyakorlása során a gyereket érzelmi életvitelében megerősíti, érzelmeit
vállalóvá, kiegyensúlyozottá neveli. Mindez az óvoda minden dolgozója és a családok
együttműködésében, kölcsönhatásában valósul meg.
Közösségi nevelés
A gyerek szocializációja a szülők egész személyiségének és nem nevelési intencióinak
függvénye. A szocializálódás alapja a gyerek biológiai fejlődését segítő, gondoskodó
környezet kommunikációs kapcsolatrendszere.
A hagyományápoló nevelés visszatérő közös tevékenységei, hagyományai, megteremtik az
együttélés egyedi kommunikációs kapcsolatrendszerét. A hagyományőrzés sajátos teret nyújt
a gyerek szocializálódásához. Így a játékban megjelenő hagyományápoló tevékenységekben
gyakorolja az önkifejezési formáit, a társas érintkezés mintáit, a közös élmények hatására
valamit megérez a közösség ősi összetartó erejéből. Ha az óvónő „ölelő” szeretete átsegíti a
gyermeket a kapcsolatfelvétel nehézségein, és mindezt melegséggel teli élmények, társaktól
kapott elfogadó jelzések erősítik, a gyerekben létrejön az a biztonságérzet, ami további
szocializálódásának alapja.
A gyermek ebben az életkorban érzelmi fogékonysága által nem a verbális elemekre, hanem a
metakommunikációra érzékeny. Ha a tekintet, a gesztus, a mimika, a testtartás, a
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térköztávolság összhangban áll a szóbeli közléssel, a gyerekben felébreszti a kipróbálás, az
utánzás vágyát, a felnőtt viselkedése minta lesz számára.

Célja, feladatai:
 Az együttéléshez szükséges készségek, jártasságok formálása, amelyek által alapozódnak
a szocializálódáshoz szükséges erkölcsi, akarati tulajdonságjegyek
 „Kiegyensúlyozott, boldog gyerek – állapot” létrehozása

Színterei:
1. A befogadás időszaka
2. Együttlét a mindennapokban
3. Óvodai ünnepnapok

1. A befogadás időszaka
Az óvodakezdés első benyomásai óvodai „életre szóló” élményeket adnak, meghatározzák a
gyereknek, szülőnek egyaránt az óvodához való viszonyát és a létrejövő kapcsolat minőségét.
A programban ez a közismert tény válik a szocializációs nevelés mozgató erejévé.

Célja:
A gyermek az új környezetben minél rövidebb idő alatt szerezzen olyan biztonságérzetet,
amely meghatározza további szociális viselkedésének alakulását.

Az óvónő a folyamatban
A gyermek óvodába lépése előtt kapcsolatot teremt, ismerkedik a családdal, és az óvodába
kerülő gyerekkel. Meggyőzi a szülőt, hogy számít a segítségére és a gyerek „átvezetés”-ében
partnerek lesznek. (A szociokulturális benyomásokról a családlátogatás után készít
feljegyzéseket).
Az óvónő meghívja a szülőt, a gyerekkel együtt, látogassanak el a csoportba. A gyerek az
együttlétből, a barátkozásból pozitív emléknyomokat visz magával, ez újbóli találkozásra
készteti.
Fontos a kölcsönös megegyezés a fokozatos beszoktatás kezdési időpontjában és menetében,
a szülő kérésének figyelembe vétele, az „anyával együtt” beszoktatás lehetőségének
megteremtése.
A nevelési év kezdetén óvónő a csoportban lévő gyerekeket az új társ (társak) elfogadására
hangolja. Fontos, hogy a gyerekek biztonságérzetük tudatában várják, és nyílt
odafordulásukkal segítsék az érkező gyermeket.
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Él a kapcsolatfelvétel másik lehetőségével is, a bölcsődéből érkező gyerekeket meglátogatja a
bölcsődében (ha közeli a bölcsőde, és több gyermek is érkezik onnan a csoportban maradó
gyerekekkel együtt). Fontos az érzelmi ingerek nyújtása, ezt nagymértékben segítheti egy
olyan báb, amely az óvodai csoportban a gyerekek állandó „társa”.
Ismerkedő játékdélutánt szervez, a régi és új, illetve csak az új szülők és gyerekek számára.
Fontos az oldott légkör megteremtése, ahol a beszélgetések során az új szülők pozitív
benyomásokat kapnak, érdeklődéssel várják a majdani közös élményeket.
Az óvodába lépéshez barátságos, melegséget árasztó környezetet alakít ki, kuckókkal,
tevékenységre késztető eszközökkel. Beleérző képessége által kész, a magát biztonságban
érző gyerek lelki állapotának mielőbbi létrehozására.
Az óvodához szoktatás kezdeti időszakában mindkét óvónő egész nap a csoportban
tartózkodik. Szeretetteljes magatartással, az egyes szülőhöz, gyerekhez elfogadó
odafordulással segítenek az „átállás” nehéz folyamatában. (A gyermeknek sokat segít, ha a
szülő is elfogadja az óvónőt). Az óvónők az érzelmi kötődések mielőbbi létrejöttéhez
hitelesen alkalmazzák a megerősítés, a dicséret személyre szóló formáit. Ez a régebben járó
gyerekekre is ösztönzően hat, az új társakkal való törődést utánzással ők is gyakorolják. Az
óvónő az évközben érkező gyerekek fogadásában is körültekintő. A program a beszoktatási
időszakot tekinti a családdal való együttnevelés kiindulópontjának.

2. Együttlét a mindennapokban
A beszoktatás időszakában szerzett pozitív érzelmi benyomások segítik a gyermeket a
szociális tanulás folyamatában.
Az egyes gyerek szociális viselkedési készségének szintjét befolyásolja a gyermek
kommunikációs fejlettsége. A gyermek az egymás mellett játszástól az együttjátszásig, majd
az együttjátszás és tevékenykedés során a „mintha” helyzetekben viselkedést gyakorol,
tapasztalatokat szerez, alakul szociális készsége. A viselkedést megerősítő jelzések segítik a
gyermeket a kommunikációban és abban, hogy megtanulja értékelni saját és mások
cselekedeteit, megtalálja helyét a csoportban. Az életkorra jellemző gyermeki „kódolást”,
jelzésvételt a beszéd mellett a metakommunikációs hatások erősítik meg. A közösen átélt
élmények a gyermekben az újra meg újra átélés vágyát erősítik, az együttműködés
reményében alkalmazkodásra serkentik. Ez egy olyan spirál, amelyben a szociális
viselkedéskészség egyre magasabb szinten jelenik meg.

Az óvónő a folyamatban
Az óvónő a beszoktatási időszakban megteremtett bensőséges kapcsolatokat a mindennapok
tevékenységformáiban, a gyerek szocializációs fejlődése, fejlesztése érdekében segíti, követi.
Elengedhetetlennek tartja a gyerekkel a reggeli „érintős” kapcsolatteremtést. A gyerekről
szerzett benyomások segítik az egyéni bánásmódjának megválasztásában.
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A különleges gondozást, bánásmódot igénylő gyerekeket elfogadó szeretettel, példát mutató
figyelemmel segíti.
Lehetőséget nyújt arra, hogy a gyerek gyakorolja azokat a viselkedési, udvariassági
formulákat, amelyek az emberi kapcsolattartáshoz, a csoportban éléshez nélkülözhetetlenek.
A közös élményekkel az összetartozás érzését erősíti. A csoportban kialakult biztonságot
nyújtó szokásrenddel segít elfogadtatni a gyerekkel a csoport viselkedési szabályait.
Hangneme, kommunikációja, bánásmódja, szeretetteljes kapcsolatteremtő stílusa, minta a
gyerek, a szülő számára, a gyereket utánzásra ösztönzi.

3. Óvodai ünnepnapok
A program tartalmából fakad, hogy a néphagyományőrzés erősíti az óvodai élet hagyományait
és a népszokásőrző és a természetóvó jeles napokkal, ünnepekkel gazdagítja azt. Egy-egy
eseményt mindig izgalmas készülődés előz meg. Ez az ünnepre hangoló örömteli közös
tevékenykedés a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol.

A mindennapokhoz kapcsolódó gyermeki élet ünnepei
A programban hagyománya van a gyerekek születésnapi köszöntésének, számukra ez várvavárt esemény. A gyermek központba kerül, társai ráfigyelnek, vele törődnek, őt „ünneplik”. A
szülőkkel közösen elfogadott köszöntési mód, a vidám ünneplés az érzelmi szükségletek
kielégítését szolgálja (gyümölcs- és zöldséges tál készítése, rostos ivólé).
A gyerekek számára fontos ünnep az Édesanyák ünnepnapja. Az anya köszöntésére a
gyerek érzelemteli aktivitással készül. Az óvónő az érzelmi kötődés mélyítését szorgalmazza,
az ajándékkészítés segítésére és nem a szereplésre koncentrál. Az ünnepnap akkor teljesedik
ki a gyerek számára, ha bensőséges, az „anya ölében ülés”, a közös cirógató játék által újraéli
az anyából sugárzó biztonságot.
Az óvodában megjelenő felnőttek világához kapcsolódó ünnepek a gyerekben érzelmi
benyomásokat keltenek. Az ünnep értelmét később szerzett ismeretek világítják meg. A
március 15-e vonulós, zászlós játékai, a közös énekléssel, huszárkapitány választással főleg a
fiúkban hagynak mély élményeket. A szocializálódás folyamatában fontos a nemi jegyek
erősítése külsőségekben, tevékenységekben.

A mindennapokhoz kapcsolódó hagyományőrző életmód szokásőrző napjai
Az évről-évre visszatérő, az időjárás változásaiból fakadó tevékenységek a családoknál illetve
a családokkal együtt történő szüretelések, tavaszi „határjáró” tisztogatások stb.
ünnepnapokká válnak egy-egy csoport életében. A közös élmények a gyerekek szociális
kapcsolatrendszerét bővítik, erősítik. A „barátom”, az „anyukám”, az „apukám”, és az „óvó
néni”, „akik mind engem szeretnek”, ez az érzéstöbblet a közösen megélt élményekkel a
gyermek magabiztosságát növelik. Tanulja a helyét a kortárscsoportban és a családban.
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Jeles napok, ünnepnapok


a népszokás-őrző jeles napok



a természetóvó jeles napok

A népszokásőrző jeles napok cselekményeit meghatározott rituálék szabályozzák. Nagyon
fontos, az óvónő ebből mennyit vesz át, amivel a gyermek érzelmein át a közösséghez
tartozás életérzését kívánja alapozni. Ebben a folyamatban a lényeg: mindennek eljön az
ideje, amire minden évben ugyanakkor és ugyanúgy illik készülni. Az újra átélés vágya
motivál, cselekvésre késztet, a nagyobbak már a készülődés során felidézik emlékeiket,
tudják, mire készülnek, várnak. A kisebbek megérzik növekedésük távlatát: „ha nagy leszek
én is...”. Erősödik a nagyobb társak tisztelete a kisebbek megerősítése. Az évről évre
visszatérő hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek a gyerekek
életében, erősödik a valahova tartozás érzése. (A jeles napok felsorolását lásd az „Évkörben”).
A természetóvó jeles napok az utóbbi években kerültek be a közgondolkodásba. A gyerek
érzelmein át ismerkedik az élővilággal, a madarak, a fák, a föld számára „társ”. Természetes,
a folyamatos gondozáson, törődésen túl az „ünneplésük”. (Madarak, fák napja...).

Óvónő az ünnepnapokban
A mindennapok együttélésében gyakorolt szociális viselkedést, a jeles napok szokásai,
viselkedésmintái gazdagítják. Az ünnepi készülődések élményei a felnőttek bensőséges, hittel
teli ünnepelni tudása maradandóvá teszi. Ezt a hitelességet erősíti az óvónő (óvodai dolgozók)
öltözéke és az ünnepnapok mássága. Az ünnepi készülődésben az érzelemfokozó hangulati
elemeket helyezi előtérbe, az ünnepnap, a gyermeknek a kiteljesedést adja. Egyes ünnepek
előkészítésébe bevonja a szülőket. Alkalmat teremt a néphagyományokhoz kapcsolódó
szokások megismerésére.

A szocializálódást segítő nevelés személyiségfejlesztő hatása
A szocializáció folyamatában, a gyerek teljes személyisége fejlődik. A mindennapokban az
önkipróbálási vágy szükséglete, a jeles napokon a „másképp” viselkedés vágya a szociális
viselkedésben a gyereket egyre magasabb szintre juttatja. A gyerekben alapozódnak azok a
készségek, amelyek további fejlesztésének feltételei.
Alakul szociális beleérző képessége, kapcsolatteremtésben kezdeményezővé válik, elsajátítja
a társas együttélés viselkedésnormáit. A különbözőségek elfogadási folyamatában formálódik
segítő és tolerancia készsége. Az udvariassághoz, az illemhez tartozó szokásokat: a köszönés,
a megszólítás, a mással való, a máshol való viselkedés, a vendégfogadás, a kulturált étkezés
alapformáit stb. az együttélés során gyakorolja, képes magáévá tenni.
A közös élmények, a tevékenységek állandó körforgása, a megerősítő szeretet kialakítják a
gyerek biztonságérzetét.
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A fejlődés várható eredménye


A gyermek családi körülményeinek megismerése, a családdal kialakított személyes
kapcsolat és az óvoda családias, derűs légköre mind hozzájárul az óvodába kerülő
gyermek biztonságérzetének megteremtéséhez.



A magát testileg, lelkileg biztonságban érző gyermek nyitott a társak, a közös élmények, a
közös tevékenységek iránt.



Elfogadja, keresi mások (felnőttek és gyermekek) társaságát, együtt tud működni,
kommunikálni velük.



Az óvodáskor végére a gyermek megtapasztalja, átéli a keresztény megbocsátó és
elfogadó életmintát.

Összegzés
A gyermeket a közösségben derűs, jóindulatú felnőttek segítik. Az óvónő a nevelési
eszközeit tudatosan gazdagítja a hagyományápolás érzelemfokozó eszközeivel. A családok
bevonása, a közös készülődések fokozzák a gyerek örömérzését. A hagyományápolásból
fakadó együttélés egy olyan biztonságérzetet sugárzó légkört teremt, amely védelmet nyújt, és
alapul szolgál a gyerek teljes kibontakoztatásához.

2.2.5. Egészséges életmód kialakítása
Az óvodás korú gyermek testi fejlődésének elősegítése, egészségének védelme, óvása,
megőrzése minden óvodai programban kiemelt nevelési feladat.
A fejlődést befolyásoló fontosabb tényezők: a veleszületett adottságok, a biológiai érés
sajátosságai, a környezet hatásai (emberi, földrajzi). A gyermek érésének alapja a családban
megszerzett biztonságérzet, amely a bölcsődében, majd az óvodában szerzett biztonságérzettel
bővül. A kiegyensúlyozott, derűs gyerek, aki biztonságban érzi magát, és a gondozás során
testi szükségletei kielégítést nyernek, harmonikusan fejlődik

Az egészséges életmódra nevelés célja és feladatai
 A gyermek testi szükségleteinek kielégítése során, a gyermekben alapozódjanak meg azok
az egészség- és test-kulturális magatartáskészségek, szokások, amelyek az egészséges
életvitelhez szükségesek
 A családok egészséges életvitelének segítése, életmódbeli szokásainak befolyásolása az
egészséges nemzedék felnevelése érdekében
 Az életmód-formálás egyik lényeges célja a megelőzés fontosságának felismerése.
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A megvalósítás feladatai:
 Egészséges óvodai környezet kialakítása,
 Egészségre nevelés, gondozás.

Az egészséges óvodai környezet kialakítása
Az életmód a gyermek és a külső világ állandó egymásra hatásában formálódik, gerincét a
mindennapi cselekvések rendje alkotja. A cselekvéssorok mindennapi ismétlődése,
reprodukciója alakítja a szokásokat. A szokások zavartalan alakításához az óvoda megteremti
azt a feltételrendszert, amely a gyermek testi és értelmi fejlődését szolgálja
Cél: Az egészséges, barátságos környezet kialakítása, amely lehetőséget nyújt a gyerek testilelki szükségleteinek kielégítésére.
Az egészséges életmód alakításának a színtere a csoportszoba és kapcsolódó helyiségei, az
óvoda udvara és a rendelkezésünkre álló iskolai tornaterem.

Az óvoda épülete:
A helyiségek padló- és falburkolatai olyan anyagból készüljenek, amelyek jól tisztíthatók,
fertőtleníthetők, nem okoznak allergiás tüneteket.
A csoportszobák falai világosak, pasztellszínűek, nagy ablakokkal, ami szolgálja a
természetes fény besugárzását és a nap folyamán a többszöri levegőcserét lehetővé teszi.
Javasolt párologtató beállítása, amely növeli a levegő páratartalmát. Minden csoportszobában
(ha mód van rá, a többi helyiségben is) célszerű egy nagyméretű tükör elhelyezése, amelyben
a gyerekek teljes magasságban láthatják magukat.
A berendezési tárgyak gyermekléptékűek, esztétikusak, természetes anyagból készülnek (fa,
nád). A bútorok a gyerekek által könnyen mozgathatók, formai kivitelezésük, elhelyezésük
zárja ki a balesetveszélyt. Elegendő hely esetén mozgásfejlesztő játékeszközök is
elhelyezhetők.
A gyerekek által használt eszközök, játékok elérhető magasságú polcokon nyernek
elhelyezést, így ők is tevőlegesen vesznek részt óvásukban, tisztántartásukban. A testi
épségüket szolgálja a meghibásodott tárgyak, eszközök javítása, illetve használatból való
kivonása.
A hagyományos és szükséges berendezések, játékeszközök elhelyezésén túl külön figyelmet
igényel a kézműves, az élő, - és természetsarok helyének megválasztása. Mindegyik
fényigényes és a gyerek számára hozzáférhető térrel rendelkezik.
Az élősarokban elhelyezett növények, kis állatok sem betegséget, sem allergiát nem
okozhatnak. A kézműves sarokban elhelyezett eszközök, anyagok - mivel a gyerekek
bármikor elővehetik - biztonságosak.
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A csoportszobában kialakított kézmosó lehetőség a gyerekek tisztaság igényének alakulását
segíti. A gyerek egészségóvása érdekében a használati előírások betartása felelősségteljes
odafigyelést kíván az óvónőtől.

A gondozási folyamathoz szükséges egyéb helyiségek
Az öltözőben a gyerekek váltóruhája, cserecipője, ruhája, tornafelszerelése külön jellel vagy
fényképpel ellátott helyen van. Ajánlatos az öltözőben kifüggeszteni a családoknak szóló
információs táblát. Az együttnevelés érdekében, fontos a folyamatos tájékoztatás az
egészséges életmód szokásalakításáról is (étrend, testnevelés napja, kirándulások napja, stb.).
A mosdóban a gyerek a jellel ellátott törölközőjét, fésűjét, fogmosó felszerelését könnyen
megtalálja. Körömkefe is rendelkezésére áll. A fertőzések elkerüléséhez hozzájárul a
folyékony szappanos kézmosó használata. Hajszárító beszerzése is célszerű. A WC
helyiségeket válaszfal és függöny határolja, tiszteletben tartva a gyerek személyiségjogait.
A tornaterem berendezését a biztonsági előírások, az óvodáskorúak részére készített
mozgásfejlesztő eszközök, és az óvoda anyagi lehetőségei befolyásolják. Fontos a padló
csúszásmentessége, az ablaküveg védelme. Balesetek ellátására a tornateremben és minden
csoportban mentőláda szükséges, amelynek ellenőrzése, feltöltése folyamatosan történik.

Az óvoda udvara
Minden óvodaudvar természeti adottsága a program tartalmi lehetőségeit behatárolja.
Elsődleges a gyerek természetes mozgásigényének kielégítését szolgáló terek, berendezések
kialakítása. Ezen belül teremthető meg a néphagyományőrzés és a természetvédelem
feltételrendszere.
A homokozás a gyerek udvari tevékenységének sorában elsődleges helyet foglal el. A földdel
való játék, a homokozás, sarazás, a gyerek elemi, ősi szükséglete. A gyerek egészségének
védelmében fontos a homok évenkénti cseréje, valamint naponkénti lazítása, locsolása. Jó, ha
a homokozó tetővel fedett.
A természetes mozgások gyakorlására nagy, tágas, füves tér áll a gyerek rendelkezésére, ahol
a „járó sávok” szabadon hagyása ajánlott, a mozgásfejlesztő szerek (mászókák, nyújtókorlát,
kötélhinta, csúszda, stb.) elhelyezésekor „tiszteletben tartásuk” javasolt.
A labdajátékok szervezéséhez célszerű egy bokorsávval körülhatárolt füves terület
kialakítása. A labda elgurulása így nem zavarja a közelben játszó gyerekeket és megelőzi a
váratlan ütközésekből fakadó baleseteket.
Az udvari vizes blokk kialakítása nagyon fontos a gyerek számára. Az udvari pancsoló,
zuhanyozó egyrészt teste felfrissítésére, edzésére szolgál, másrészt a vízzel való játék
kihagyhatatlan a gyerek fejlődése, fejlesztése szempontjából. Az ivócsap használata
megkívánja az egészségóvó magatartás-szokások alakítását.
A lehetőségek bővíthetők a kerti tavacska kialakításával. Megvalósítása esetén a gyerek
gyakorolja a víz mellett élés szabályait.
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A babaházak, a „lakópark” (Kübekháza) komplex játéklehetőséget biztosítanak a sokoldalú
személyiségfejlesztéshez.
A nagyobb méretű szilárd burkolatú felületet célszerű úgy kialakítani, hogy azt a gyerekek
alkalmanként, adott időszakban (esős idő) vagy speciális mozgások gyakorlására használják,
pl. labdapattogtató játékok, kerékpározás, rollerezés, stb.
A csoportok veteményeskertjében a gyerekek változatos tevékenységekben kipróbálják
erejüket, ügyességüket, kitartásukat.
Az udvar mozgásfejlesztő feltételeinek megteremtését a szülők is tevőlegesen segítik.

Összegzés
Azonos szemléletmód szabályozza az óvoda helyiségeinek, udvarának berendezését.
Kialakításában a szülők egyetértése és aktív közreműködése meghatározó szerepet játszik.
Nagyon fontos az óvodai környezetben az összhang megteremtése, amely tükrözi az óvoda
hagyományőrzésből fakadó sajátos arculatát.
Az egészséges élettér így szolgálja a program célkitűzéseinek megvalósítását, benne a gyerek
egészséges testi fejlesztésének lehetőségét.

Egészségre nevelés, gondozás
A néphagyományőrző és katolikus nevelésünkkel olyan életrendet kínálunk a gyereknek,
amely figyelembe veszi fejlődésének egyéni ütemét, és az életrendi tevékenységeket a népi
hagyományok eszköztárával gazdagítja.
A gyerek testi szükségletének kielégítése során a szokások alakításához nélkülözhetetlen a
felnőtt gondoskodó, simogató szeretete. Az érzelmi biztonság segíti át a „botladozó”, önmagát
kipróbáló gyereket az önkiszolgálás bonyolult tevékenységrendszerén.

Cél: Az egészséges gondozáshoz szükséges készségek alapozása:
az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas
cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának
csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a
fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása

A testápolás szolgálja a gyerek tisztaságigényének, egészségügyi szokásainak megalapozását.
Az önkiszolgáláshoz szükséges készségek elsajátítását a felnőtt és a gyerek közötti meghitt
kapcsolat segíti. Testápolás közben a gyerek utánzási hajlama lerövidíti a szokás tanulás
folyamatát (mosakodás, kéztörlés, fogmosás, fésülködés, WC használat). Fontos a felnőtt
állandó segítőkész jelenléte.
A gyerek egészséges fejlődésének fontos feltétele az életkori sajátosságoknak megfelelő
egészséges táplálkozás, a gyerek egyéni ízlésének ismerete, formálása. A hetente visszatérő
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zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tevékenységek, a közös csemegézés, formálják a gyerekek
szemléletét, a szülők figyelme is ráirányul a nyers zöldség- és gyümölcs-fogyasztás, a rágás
fontosságára. Jó, ha a feldolgozáshoz szükséges eszközöknek a csoportszobában megfelelő
tárlóhelye van.
A diétára vagy egyedi táplálkozásra (pl. liszt érzékeny, ételallergiás) szoruló gyermekeket
természetesen körültekintően és gondosan látjuk el.
Folyadék fogyasztására az egész nap folyamán lehetőséget biztosítunk.
Az étkezés óvodai feltételei önkiszolgálással és naposi tevékenységekkel valósulnak meg.
Fontos, az esztétikus terítés és a kulturált étkezési szokások betartása.
A megjelölt időkereten belül a gyerek az étkezés időpontját a tízórainál és az uzsonnánál
maga választja meg, a déli étkezést is egyéni tempóban fejezi be.
Az öltözködés a test védelmét szolgálja az időjárás változásaival szemben, és a gyermeki
önállóságot, ízlésvilágot alapozza. A gyerek ruházata a sokféle tevékenység gyakorlásához, az
időjárás változásaihoz igazodó, kényelmes, könnyen fel és levehető legyen. Egészségügyi
szempontból szükséges a gyereknek benti játszóruha, cserecipő, pizsama, és a
kirándulásokhoz gumicsizma, esőkabát. A jó cipő nemcsak erősíti, védi a lábat, hanem
megakadályozza a lúdtalp kialakulását is.
A pihenés, az alvás az óvodás gyerek egyéni alvásigényének kielégítését, testi fejlődését
szolgálja. A nyugodt pihenés, alvás légkörének megteremtése minden óvodai dolgozó
feladata: a szoba levegőjének cseréje és a külső zavaró ingerek megszüntetése.
A mozgás belső igény, élmény a gyerek számára, amit felszabadultan, jókedvűen, örömmel
végez. A gyerek mozgásigénye egyénileg eltérő. A gyermeki mozgásigény kielégítését a
változatos tevékenységek szolgálják. A hagyományápolás által a mozgásanyagban helyet
kapnak a népi sportjátékok is. (Lásd: Mozgás c. fejezet).
Ezáltal a gyerek ellenálló-képessége fokozódik, szervezete alkalmazkodik az évszakok
változásaihoz. Fontos, hogy a gyerekek, minden évszakban, minél több időt töltsenek a
szabadban. A jó levegő, a napfény, és a víz a gyerek edzését segítik. A gyerek egyéni
érzékenysége és az időjárás sajátosságai meghatározzák az óvónő bánásmódját.
A helyes életritmus megteremthető a folyamatossággal, amelyet a napirend rugalmassága és
kötetlensége jellemez. A folyamatos játéktevékenységben, azonos időpontban és
intervallumban ismétlődnek: az étkezések (reggeli, ebéd, uzsonna), a mindennapos
testnevelés, a mese, a levegőzés, a séta, a kinti játék, a pihenés. Az óvónő a gyerek csoporton
belüli jó közérzete érdekében figyelemmel kíséri, - a játék és egyéb tevékenységei mellett testi szükségleteinek igényét. A gyerek hangulatváltozásai jelzésül szolgálnak közérzetéről.

Az óvónő a folyamatban
A gyerek testi fejlesztése érdekében fontos, hogy ismerje a gyerek otthoni életritmusát,
étkezési és egyéb egészségügyi szokásait. Az egészséges életrend érdekében megkeresi a
családdal az együttműködési formákat. Egyénileg segíti a gyerek táplálkozási, tisztálkodási
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és öltözködési készségeinek alakulását. Az óvónő az öltözékével, a megjelenésével és a
segítségnyújtásával mintát ad a gyereknek.
Mivel a saját konyhával rendelkező óvodában - olyan étrend összeállítására van lehetőség,
amely megfelelő arányban tartalmaz: fehérjéket, növényi eredetű zsírokat, szénhidrátokat,
ásványi sókat, rostos anyagokat. Az óvónő a gyerekekkel közösen a népi táplálkozásból
ismert ételeket készít (új ízek), amelyhez kéri a szülők, nagyszülők segítségét. A családoknál
kenyér, lángos, tök, gesztenye, stb. sütésére nyílik mód.
A gyerekekkel, a családokkal gyűjtő utakat szervez. Közösen gyűjtenek bodza-,
hársfavirágot, szamócát, szedret, stb., amit frissen fogyasztanak vagy üdítő, tea formájában
készíthetnek el. A tartósítás, tárolás lehetővé teszi a gyűjtögetett termések későbbi
fogyasztását. A kirándulások a gyerekeket gyalogláshoz is szoktatják.
A gyermek tevékenységéhez igazodó hangnemet használ. Például: A pizsamába öltözés idején
már halk, megnyugtató hangja is jelzi a tevékenység változatosságát. Az enyhe sötétítéssel,
dúdolással, halk énekléssel teremti meg a pihenéshez, alváshoz szükséges feltételeket. A
csendes hangvétel, a kedvenc alvójáték, az otthonhoz kapcsolódó tárgy erősítik a gyerek
biztonságérzetét. A nem alvó, a korábban ébredő gyereknek, lehetőséget nyújt a csendes
tevékenykedéshez (rajzol, mesekönyvet nézeget, sző, stb.).
Az óvónő a változatos mozgásformák gyakorlását szolgáló élettér megteremtésére törekszik.
Figyelemmel kíséri a gyerek egyéni adottságait és egészségi állapotát. (táplálkozási és egyéb
allergia, mozgásszervi rendellenesség, téli, nyári érzékenység, stb.). Együttműködik a
szülővel, az egészségügyi szakemberekkel, elsődlegesen a betegségek megelőzése, indokolt
esetben a speciális gondozó és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok fejlesztése, ellátása
céljából.

Az egészségre nevelés, gondozás, személyiségfejlesztő hatása
A nyugalmat árasztó környezet, a szeretetteljes bánásmód, a gyerek biztonságérzetét erősíti. A
szokások elsajátítása folyamán kialakulnak egészséges életmódbeli készségei, jártasságai.
Testi szükségleteinek felismerése, kielégítése hozzájárul a derűs, félelemmentes közérzetéhez.
Megtanul önállóan tisztálkodni, öltözködni, ismeri, alkalmazza a higiénés és esztétikus
étkezési szokásokat. Képessé válik önmaga és társai segítésére. Vigyáz ruhája, környezete
tisztaságára. Alakul igénye a maga körüli rend megteremtésére. Testileg megfelelően edzett,
teherbíró, mozgása összerendezett, jó állóképességgel rendelkezik.

A fejlődés várható eredménye
Legkésőbb az óvodáskor végére a gyermekek önállóan tisztálkodnak, fésülködnek,
öltözködnek, étkeznek.
Helyesen használják a zsebkendőt, megtanulnak helyesen orrot fújni, fogat mosni, minden
evőeszközt helyesen használnak, meghatározzák a megenni kívánt étel mennyiségét.
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Esztétikusan terítenek, hajtogatják, s helyezik el ruháikat, takarójukat. Saját külsejüket és
környezetüket igyekeznek rendben tartani.

Összegzés
Az egészségre nevelés, gondozás folyamatában elsődleges a prevenció, és az egyéni
adottságokat figyelembevevő testi fejlesztés. Az óvónő és a családok együttműködése a
gyerek testi szükségleteinek kielégítésére és az ellenálló képesség fejlesztésére is irányul. Az
egészséges gyerek a biztonságos derűs környezetben : vidám, érdeklődő, aktív.

2.2.6. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az anyanyelv áthatja az élet minden mozzanatát, az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen
van, annak szerves része, valamennyi tevékenységi forma szerves része.
A hagyományőrző szemléletű nevelés tudatosan ráirányítja a figyelmet az anyanyelv
szépségeire. A gyakori mondókázás, a mindennapos mesélés, az éneklés, a hagyományápoló
tevékenységek gyakorlása által a gyerek intenzívebben részesül az anyanyelv élményében.
Az anyanyelv jelrendszerét a gyerek a játékos tevékenységek, a társas érintkezések során,
utánzás alapján sajátítja el. A beszédtanulást befolyásolja a gyerek ép idegrendszere, a családi,
a bölcsődei és az óvodai környezete. A gyerek óvodába lépéskor különböző szintű
„anyanyelv-ismeret”-tel rendelkezik.

Az anyanyelvi nevelés célja, feladatai
 A gyerek beszédkészségének gondozása, fejlesztése
 Oldott, derűs légkör megteremtése, amelyben a gyerek természetes közlési vágya,
kapcsolatteremtő beszédkészsége fejlődik és fejleszthető

Óvónő a folyamatban
A gyermek nyelvi fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a családok anyanyelvi kulturáltságának
ismerete.
Az óvónő a kapcsolattartás során, - ha szükséges - meggyőzi a szülőket az otthoni anyanyelvi
élmények fontosságáról: a szülői szó, az esti közös mesélések, verselések, beszélgetések
mintát adnak a gyereknek, további nyelvi fejlődésében, szocializálódásában meghatározó a
szerepük.
Tudatosan törekszik saját és felnőtt környezete beszédkultúrájának csiszolására. Érzi
felelősségét, hogy beszédpéldája hat a gyerekre, szülőre, munkatársaira. A
metakommunikációval együtt gondot fordít beszédének hangszínére, erősségére és tempójára.
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Nyitott légkört teremt, melyben könnyen létrejön a kommunikációs helyzet: a szülő, a gyerek
„szóra nyílik”. Fontos a nyugodt, természetes helyzet, ahol teret nyújt a gyerek közlési
vágyának, ahol a gyerek nyíltan, őszintén beszélhet arról, ami őt foglalkoztatja. A gyereket
sikerélményhez juttatja. A beszédöröm a gyerekre ösztönzően hat.
Kulturált, rövid, pontos megfogalmazással segíti a gyerek beszédértésének alakulását. A
gyerek a szóbeli közlés elemeit utánzással sajátítja el, amit az óvónőhöz való érzelmi kötődés
megerősít. A testközelség a gyerek elemi szükséglete. A személyes segítségnyújtás közben jó
lehetőség adódik arra, hogy a felnőtt beszélgessen a gyerekkel. (Némán ne nyújtson
segítséget!).
A beszéd nemcsak az érintkezés, a viselkedés-szabályozás, hanem a gondolkodás eszköze is.
A beszéd és a gondolkodás fejlődése szorosan összefügg.
A gyermeki gondolkodás szemléletes cselekvő tevékenység, ezért feltétele a szókincsgyarapításnak az állandó cselekvés fenntartása.
A program sajátossága, hogy az óvónő a gyereket tapasztalásos, érzékszervi élményeken át
fejleszti, így beszéde a változatos tevékenységek, érintkezések során fejlődik.
A játékot, a hagyományőrző és a természetszerető tevékenységeket kísérő kommunikációs
helyzetek lehetőséget nyújtanak a gyerek differenciált fejlesztésére.
A szerep vagy ”mintha” játékok párbeszédei, a társasjátékok, a mozgásos játékok szabály
megfogalmazásai mellett a népszokásőrző tevékenységek is gazdagítják a gyerek szókincsét.
Az óvónő által szervezett nyelvi játékok, a szavak játékából fakadó örömérzésen túl
sikerélményhez juttatják a gyereket. A tudatos fejlesztés céljából is kezdeményezhet
párbeszédet, beszélgetést egy-egy gyerekkel vagy gyerekcsoporttal. Az aktivizáltatás: a
beszéltetés és beszélni hagyás az óvónő feladata. Közben alakul a gyerek beszédfegyelme,
önuralma.
Az óvónő figyelemmel kíséri egyes gyerekek beszédértési, beszédtechnikai szintjét. A
gátlások oldásához a báb “varázslatos ereje” nagy segítséget nyújt. A felismert
beszédzavarok, hibák esetén a szülővel és az érintett szakemberekkel együttműködik. Napi
nevelőmunkájában a gyerek helytelen, rossz kiejtését helyesen ismétli meg, hasonló értelmű
mondatba helyezve, nem feltűnően. A kompenzálás mindig egyénre szabott.
Az anyanyelvi nevelés szerves része a képeskönyvek nézegetésén keresztül, a könyvek
szeretetére, az “olvasásra” nevelés. Az óvoda környezetében megtalálható könyvek (mese,
vers, természetismeretek, hagyományápolás) az irodalmi élménynyújtáson túl hozzájárulnak a
gyerekek esztétikai ízlésformálásához, és lehetőséget nyújtanak az anyanyelvi szókincsük
gyarapodásához.
Az óvónő igényes válogatással eléri, hogy a csoportjában lévő könyvek ezt a szerepet töltsék
be. Szorgalmazza és segítséget nyújt a családoknak a könyvvásárláshoz. Az óvónő
mindennapi beszédmintája az irodalom szeretetére való nevelésben döntő hatású.
A gyerek a mesélés alatt befogadó. Nemcsak az érzelmi hatásokat éli át, hanem benne
“visszahangzik” az óvónő hangja, hangjának dallama, ritmusa, tempója, amelyet hiteles
metakommunikációval kísért. Ez az érzelemteli hatás maradandó, a gyereket utánzásra
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készteti. A megjelent beszéd “minőségét” a gyermeki adottságokon túl az óvónői minta
határozza meg.
Az óvónő az idegen nyelv tanulásának szülői igényét a program keretein belül az anyanyelv
mélyítésével ellensúlyozza. Az óvónő hagyja érvényesülni az adott tájegység nyelvjárását. Ez
színesíti az anyanyelvet, egyes területeken a néphagyomány-ápolás szerves részévé válik.
A nemzeti és az etnikai kisebbség anyanyelvét, kultúráját tiszteletben tartja.

Az anyanyelvi nevelés személyiségfejlesztő hatása
A gyakori mondókázás elvezeti a gyereket, a beszéddallam, az anyanyelv ritmusának
megérzéséhez. A mindennapok szokásőrző tevékenységeihez fűződő kifejezések a gyakorlás
során valódi tartalmat kapnak. A jeles napokat kísérő hangulatfokozást, érzelemmélyítést
kifejező szavak átkerülnek a gyerek mindennapi szóhasználatába.
A gyerek az oldott, elfogadó környezetben az anyanyelvét egész nap gyakorolja, utánozza.
Szabadon fejezi ki önmagát, közlési vágya érvényesül. Befogadó és érdeklődő, másokat is
képes meghallgatni. Élményeit képes elmondani, mondatokban kifejezni. Helyesen használja
a nyelvtani kifejezésmódokat, ismeri a használt szavak tartalmát. Figyelme, koncentráló
készsége fejlődik, gondolkodása fogalmi szintre tevődik. Magabiztossága abban tükröződik,
hogy szívesen beszél.
A gyermeki biztonságérzet megerősödik, a gyerek teljes lényével érzi: elfogadják. Ez a
megerősítés, a létrejövő kapcsolat indítja el a nyelvi kifejezőképességének további fejlődését.

A fejlődés várható eredménye
 a gyermekek szívesen mondogatnak verseket, mondókákat,
 önállóan is képesek felidézni a hallott meséket,
 igénylik a napi mesehallhatást
 szeretnek bábozni, mesélni, szívesen nézegetnek mesekönyveket, képeskönyveket,
vigyáznak azokra.

Összegzés
Az anyanyelv a néphagyományőrző programban kiemelt helyet foglal el. A mindennapok
egyszerű szóbeli közlése megértésén túl hozzájárul, hogy a népi életmód szavai ne merüljenek
feledésbe. „Minden nemzetnek fő kincse a nyelve.” (Gárdonyi Géza). A szókincsfejlesztés, a
praktikus intelligencia-alakítás egyedi jegyeket hordoz. A gyerek a nyelv elsajátítása során
teljes személyiségében fejlődik, fejlesztődik.
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Az értelmi fejlesztés, nevelés
A program játékba ágyazott hagyományőrző tevékenységeivel kínálja a gyereknek a
változatos cselekvésen alapuló tapasztalatszerzés lehetőségeit.
A gyerek tevékenységének az állandóságát a gyerek állandó érdeklődési vágya tartja fenn. A
cselekvés során a gyerekben kellemes testi érzés, jóleső belső érzelem támad.
Az érzelem a gyermeki érdeklődés egyik irányító, mozgató ereje, így az érzelmi állapot
mindig a cselekvés akarásának elindítója. A gyerek, ami iránt érdeklődik, törekszik
megismerni, így indul a megismerés folyamata. Érzékszervein keresztül szerzi a
tapasztalatokat, az érzelmi benyomásokat.
Ugyanígy cselekvésre készteti a mozgás által szerzett tapasztalat, amikor a mozgásöröm
készteti az újabb és újabb próbálkozásra. Ezek az érzékszervi – mozgásos sémák tapasztalatai
indítják el a tanulás folyamatát. Ezt a tanulási folyamatot felgyorsítja a környezet érzelmi
hatástöbblete. A gyerek értelmi képességei fejlődnek.

Az értelmi nevelés célja, feladatai
 A gyerek értelmi képességeinek alapozása, fejlesztése
 Aktív cselekedtetéssel, az érzelmi hatások felerősítésével eljuttatni a gyereket a
szimbolikus, egocentrikus gondolkodástól a szemléletes, tapasztalaton alapuló gondolkodásig,
fogalomalkotásig.

Az óvónő a folyamatban
Megteremti a gyerek értelmi fejlesztéséhez szükséges optimális feltételrendszer egyensúlyát.
A néphagyományőrzés tevékenységeinek szervezése, beillesztése nagy körültekintést kíván,
mert az ingerekkel elárasztott gyerek könnyen passzivitásba vonul.
A játéktevékenységen keresztül megismeri a rábízott gyerekek egyéni sajátosságait.
Megfigyeli, ki mivel foglalkozik, mi érdekli, milyen ismeretekkel, tapasztalatokkal
rendelkezik, az értelmi funkciója milyen fokon áll. A gyerekek játékában milyen élmények
jelennek meg, amit „mintha” játékukban játszanak. Követi, fejleszti képzeteiket, gyakoroltatja
a megismerési funkciókat. Ha szükséges, élményeket nyújt, s olyan érzelmi hatásokat,
amelyek megerősítik a cselekvésen keresztül szerzett ismereteket. Megfigyelése során
tapasztalatokat gyűjt a gyerek mozgásfejlettségéről: hogyan végzi az egyszerű mozgássorokat,
a nagymozgásokat, milyen a szem-kéz, szem-láb koordinációja, a finom-motorikus mozgások
szintje, a test ismerete (jobb, bal irány), a térészlelése. A megfigyelések az egyes gyerek
értelmi képességszintjének megállapításához szolgálnak adalékul, ez az egyéni fejlesztés
kiinduló alapja.
Az óvónő a megfigyelés során, számon tartja azokat a gyerekeket, akiknél nem tapasztalható
belső szükségletből fakadó érdeklődés, nem fejtenek ki alkotó tevékenységet, a társas
kapcsolatokban nem kezdeményezők. A családdal együttműködve alakítja ki az egyes
gyerekhez igazodó módszereket, amellyel az érintett gyereket elindítja a fejlődés útján.
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A program tartalma jó lehetőségeket nyújt, az olyan helyzetekre is, amikor a gyerekek maguk
vizsgálódhatnak, megbeszélhetik a jelenségeket. Az óvónő magyarázatkeresésre,
elgondolkodtatásra indítja őket, fedezzék fel a világot, éljék át az „aha” élmény örömét.
Fontos a motivációs helyzetek átgondolása, és a gyerek értékelése. A pozitív megerősítés
hatására megtanul bízni önmagában.

Az értelmi nevelés személyiségfejlesztő hatása
A gyerek érzékszervein keresztül, tapasztalati úton ismeri meg az őt körülvevő világot. A
hagyományápolás során átélt közös alkotó tevékenységek fejlesztik a gyerek értelmi
képességeit, intellektuális élményeket kelt bennük, ez sikerre motiváló erő.
A sikerélmények hatására az emlékezeti bevésés erősebb és újra-átélésre ösztönzi a gyereket.
Az érzelmi többlet, fokozza az értelmi fogékonyságát. A közös tevékenységek, a
beszélgetések során ráérez az együttgondolkodás örömére, alakul kifejező- és
problémamegoldó készsége. Fejlődik gondolkodása.

A fejlődés várható eredménye
Óvodásaink nevelőmunkánk hatására sokoldalú, érdeklődő, az iskolai oktatás alap
feltételeinek megfelelni tudó gyermekekké válnak - mindezt játékosan, a tevékenységek
gazdag tárházának felkínálásával érjük el. Óvodánk tárgyi felszereltsége és óvónőink
érdeklődési köre, fogékonysága segít gyermekeink értelmi fejlődését.

Összegzés
A gyerek értelmi fejlődésének, fejlesztésének a feltétele a környezet nyújtotta érzelmi
biztonság. Az érzelmi stabilitás, a felnőtt mintája, a motivációs helyzetek, a gyereket
cselekvésre késztetik. A hagyományőrző szemléletű nevelés az aktív cselekedtetéssel fejleszti
az értelmi képességeit. A gyerek a differenciált bánásmód hatására jut el a saját értelmi
képességeinek legmagasabb szintjére.

2.3. KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI

2.3.1. Személyi feltételek
Mindhárom telephelyen az Alapító Okiratban meghatározott feladatokat a Köznevelési
törvényben előírt létszámmal látja el. Szakképzett óvodapedagógusok, szakképzett dajkák, és
az intézmény pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó munkatársai (logopédus,
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gyógypedagógus) látják el a nevelő-, oktató munkát, a gondozási feladatokat, ill. a
fejlesztéssel kapcsolatos teendőket.
Egyéb feladataink ellátásában óvodai adminisztrátor és karbantartók működnek közre.
A nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Elfogadó, segítő támogató attitűdje
modellt, mintát jelent a gyermekek számára. A katolikus óvodapedagógus és az óvoda
működését segítő nem pedagógus alkalmazottak keresztény értéket képviselve nyújtanak
mintát munkájuk során.
Programunk megvalósulásának színvonalát, minőségét és eredményességét ezzel tudjuk
biztosítani.
Továbbképzési tervünket a – törvénynek megfelelően – a szakirányú képzettség, érdeklődés,
az óvoda igényeinek - a törvényi módosítások - figyelembevételével állítottuk össze.
Részletesen megtervezve, mellékelve. (öt tanévre, majd egy évre lebontva)
A dolgozók magatartását a gyermekek szeretete jellemzi. Szakmailag jól képzett, munkájára
igényes, a gyermekek fejlődését segítő, a nemzetiségi, etnikai és a migráns gyermekek óvodai
nevelés célkitűzéseit megvalósító kollektíva dolgozik együtt.

2.3.2.Tárgyi feltételek
Tiszasziget
Az óvoda épületei, a foglalkoztató termek, a kiszolgáló helyiségek és az udvar kialakítása,
felszereltsége az ÁNTSZ és az 1/1998. (VII.24.) OM. rendelet, a Nevelési, Oktatási
Intézmények Működéséről szóló 7. számú melléklet előírásainak megfelelnek, mind nagyság,
mind berendezés tekintetében.
Szemléltető-, tan-, és IKT eszköz készletünk, felszereltségünk jónak mondható.
Óvodai szakmai és mesés könyvkészletünk a legújabb szakmai, mesés, - verses
könyvekkel,egyházi,- és egyéb kiadványokkal rendelkezik. Ezeket a szülők is igénybe
vehetik.
Örvendetes, hogy a szűkebb gazdasági lehetőségek ellenére is biztosított óvodánk zavartalan
működése, fejlődése.

Kübekháza
Az óvoda épületei, a foglalkoztató termek, a kiszolgáló helyiségek és az udvar kialakítása,
felszereltsége az ÁNTSZ és az 1/1998. (VII.24.) OM. rendelet, a Nevelési, Oktatási
Intézmények Működéséről szóló 7. számú melléklet előírásainak részben felelnek meg,
mind nagyság, mind berendezés tekintetében.
Az alapvető kiszolgáló helyiségek hiánya nélkülözhetetlen az óvodai nevelő- oktató
munkánkban: gyermeköltöző, gyermekmosdó, felnőtt öltöző, vezetői iroda, nevelőtestületi
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szoba, szemléltető eszköztároló, logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba, tornaszoba,
elkülönítő szoba.
Nagyfokú odafigyeléssel, átszervezéssel próbáljuk áthidalni a gyakran munkánkat akadályozó
nehézségeket.
Szemléltető-, tan-, és audiovizuális eszköz készletünk, felszereltségünk elfogadható.
Óvodai szakmai,- mesés könyvkészletünket folyamatosan bővítjük
mesés, - verses könyvekkel,egyházi,- és egyéb kiadványokkal.

a legújabb szakmai,

Ferencszállás
Az óvoda épületei, a foglalkoztató termek, a kiszolgáló helyiségek és az udvar kialakítása,
felszereltsége az ÁNTSZ és az 1/1998. (VII.24.) OM. rendelet, a Nevelési, Oktatási
Intézmények Működéséről szóló 7. számú melléklet előírásainak megfelelnek, mind nagyság,
mind berendezés tekintetében.
Az óvodai élet minden területén gazdag eszközkészlettel rendelkezünk.
Könyvtárkészletünk bővítése az egyházi kiadványok beszerzésével folyamatban van.

Az óvoda épülete
Tiszasziget
A foglalkoztató termek tágasak, világosak – a követelményeknek megfelelnek (étkeztetés,
délutáni pihenés egy helyen történik). Óvodánk arculatát és irányvonalát az elmúlt években
igyekeztünk átalakítani: csoportszobáink új fa,- és vessző bútor kiegészítőkkel, textíliákkal
gazdagodtak, melyek jól illenek a környezet többi tárgyaihoz, programunk megvalósításához.
Kübekháza
A foglalkoztató termek szűkösek, kissé sötétek, vegyes használatúak.
Célszerű „sarkosítással”, világos dekorációkkal, kiegészítőkkel (élősarok állvány, akvárium)
próbáljuk barátságosabbá tenni.
Dekorációinkat, játékainkat folyamatosan változatos technikákkal igyekszünk ujjá varázsolni.
Arra törekszünk, hogy minél inkább a természetes anyagok kapjanak teret a gyermekek
mindennapi életében.
Ferencszállás
Tágas, világos helységek várják gyermekeinket. Két, nagy alapterületű csoportszoba biztosítja
a megfelelő helyet a mindennapos tevékenységekhez, melyet célszerűen hasznosítunk.
Dekorációink, játékaink, egyéb felszereléseink többnyire újak.

Mindhárom épületben faliújság tájékoztatja a szülőket az éppen aktuális programokról,
kéréseinkről, mindennapos ábrázoló tevékenységünkről, heti étrendről stb..
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Az óvoda udvara:
Tiszasziget
Udvarunk jól felszerelt, biztonságos, lehetőségeink jónak mondhatók.
Aktuálissá vált az ütéscsillapító talajok cseréje és a kerítés felújítása.

Kübekháza
Az udvar minden területen – lakópark, fajáték komplexum, homokozó – felújításra szorul,
mely a bölcsőde építésével egy időben várható.

Ferencszállás
Az óvoda udvara nagy, zöld terület sok árnyékot adó fával.
A mellettünk lévő játszótéren –mely összenyitható az óvodaudvarral- van lehetőség
hintázásra, mászásra, szabadtéri játékokra.
Terveink között szerepel babaház építése.
Mindhárom telephelyen:
Füves, betonos, árnyékos terület, homokos talaj változatos mozgásokra és sportjátékra
alkalmas. Többféle szerepjáték és mozgáslehetőségek /nyáron pancsolási lehetőség / várják
a gyermekeket.
A környezetbarát fajáték komplexumok és a természetes anyagokból készült játékszerek
bővítését és felújítását –folyamatosan- próbáljuk megoldani, a szükséges anyagi fedezetet
pályázatokkal, szponzorok segítségével teremtjük elő.
A gyermekek életük nagy részét a szabadban tölthetik, árnyékos és napos területen, kedvük
szerint, hozzáférhető módon játszhatnak a babaházakban, illetve a kis lakóparkban
(babaszoba, orvosi rendelő, bolt, iskola, posta stb.), a homokozókban, rajzoló asztaloknál,
sokféle ügyességet és mozgást fejlesztő, biztonságos játékszereken.
A gyermekek szabad mozgását, edzését a szabadban tartott foglalkozásokat megfelelő
eszközök szolgálják. (udvari játékok, labdák, kerti bútor). Az udvaron együtt játszhatnak
óvodás testvéreikkel, másik csoportba járó barátaikkal.
A munkára nevelésben mindhárom óvodában fontos szerepet kap a veteményeskert, mely
gazdag élményszerzési lehetőséget biztosít kis óvodásaink számára. Munkálkodhatnak a
kertben, egyéb munkakörnyezetben - dolgozókkal, szülőkkel együtt – a lehetőség biztosított.
Tornaterem használata:
Tiszasziget – Vedres István Faluházban
Kübekháza – Általános Iskolában megoldott
Ferencszállás – az óvodában biztosított.
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2.3.3. A program céljához rendelt eszközrendszer
A játéktevékenység eszközei:
Költségvetésből vásárolt játékbútor, alapvető játékeszköz minden csoportban megfelelő
szinten van; költségvetésen kívüli összegből biztosítjuk a játékhoz, barkácsoláshoz, „népi
kismesterségekhez” szükséges anyagok, eszközök, bábok, képességfejlesztő játékok, udvari
fajátékok folyamatos bővítését; várható eszközigény a program megvalósításához: a
különböző játék fajtákhoz szükséges feltételeket folyamatosan biztosítjuk a fontossági sorrend
figyelembe vételével.
Az óvodai tanuláshoz szükséges fejlesztő eszközök:
Költségvetésből vásárolt: az újfajta tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése (pl.
gyümölcscentrifuga, süteményes formák, gyermekméretű kisedények, tároló eszközök,
ünnepekhez jelképek, dekorációk, stb.)
A szülőktől, támogatásból kapott: kézműves tevékenységekhez szükséges anyagok, eszközök
(filc, gyöngy, gyapjú, fonal, ruhaanyag, csuhé, gyertya, gomb, cérna, stb.)
Várható eszközigény a program megvalósításához: szövőkeret, szemléltető eszközök a
különböző népi tevékenységekhez, zenei képességfejlesztő kishangszerek, mozgásfejlesztő
eszközök pótlása (labda, gyűrű, kötélrács, stb.)
A hitoktatáshoz szükséges eszközök bővítése ( gyermekkönyvek, CD, kották, foglalkoztató
füzetek, szemléltető képek)

2.3.4. Egyéb tárgyi-dologi eszközök bemutatása, melyek a programot
szolgálják
A szükséges vallási, néprajzi és természetrajzi ismeretek bővítését egy szakirányú könyvtár
szolgája. Az óvodai mesekönyvek, ismereterjesztő könyvek többségét adományként kapjuk,
többnyire szakkönyveket veszünk a költségvetésből.
Tiszaszigeten és Kübekházán udvarunk tartozéka a KRESZ pálya, mely biztosítja a veszély
nélküli gyakorlást játékos formában (közlekedési eszközök, jelzőtáblák, lámpa). A
közlekedési útvonalak felfestése újra szükséges. Ferencszálláson kialakítása terveink között
szerepel.

2.3.5. Az óvodáink csoportszerkezete
Tiszaszigeten és Kübekházán óvodáink jelenleg három korcsoporttal működnek.
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A gyermekek csoportba kerülésének elvei:
 életkor
 fejlettségi szint
 létszámarány
Ferencszálláson egy összevont csoportban folyik a nevelő- oktató munka.
Nevelőtestületünk felvállalta az enyhén sérült, az átlagtól eltérő fejlettségű gyermekek
integrált nevelését. (Az életkor és a fejtettség több esetben nincs összhangban, jelentős
érésbeli eltérés lehetséges.)

Elveink:


az „együtt és külön” elvek érvényesítése



fontos mindenki önmagához mért értékelése



az önkéntesség nem jelenti a rendszeres távolmaradások elfogadását



a játékos helyzetekben fontosak az ésszerű szabályok, szokások, a megfelelő
magatartásformák, melyek fokozzák a közös játék élményét



életkortól függetlenül erősíteni kell a szociális szerepeket, támaszkodni kell azoknak a
gyerekeknek a segítségére, akik azonosulnak a szabályokkal

Az óvodai élet megszervezése:
Szakmailag önálló nevelési intézményként segítjük a családi nevelést. Biztosítjuk az
óvodáskorú gyermekek nevelésének és fejlődésének optimális feltételeit.
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-oktató, személyiségfejlesztő.

Óvodáink arculatában óvjuk azokat az értékeket, hagyományokat, amelyeket közösségünk
az elmúlt években kialakított. Ilyenek pl. az évfordulós misék, a havonkénti gyermekmisék, a
gitáros közös éneklések, a szentek életével való ismerkedés, népi hagyományok, családi nap,
a tanévnyitó és évzáró közös mise a templomban a szülőkkel együtt.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges
gyermeki személyiségvonások fejlődését. Pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi
környezetével hozzájárul a gyermekek környezettudatos magatartásának alakulásához.
Feladatunk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a különleges
gondozást igénylő gyermekek odafigyelő, gondos ellátása.
Alapelvnek tekintjük, hogy a gyermekeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és
bizalom övezze.
Pedagógiai feladataink a gyermekek személyiségéhez igazodnak.
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Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk:
 a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot adó derűs, szeretetteljes
légkör megteremtéséről
 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról,
 biztosítjuk a közösségben végezhető sokszínű tevékenységeket - különös tekintettel a
mással nem helyettesíthető játékot -, melyeken keresztül az életkorukhoz és egyéni
képességeikhez igazodó, megfelelő műveltségtartalmakat közvetítjük.
A gyermek egészséges fejlődéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a feltételeket a
megfelelő időtartalmú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével,
szervezésével.
Igazodik a különböző tevékenységekhez és az egyéni szükségletekhez, tekintettel van a helyi
szokásokra, igényekre, harmonikus, szem előtt tartva a játék , valamint a hit befogadásának és
a vallásos érzelmek ébresztgetésének kitüntetett szerepét.
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2.3.6. Napirend

Tevékenység

30

06

Fő
Játék

A
gyerek

Mellék
Gondozás
- önkiszolgálás
- egészségügyi
szokások
gyakorlása

800 - 900 Gondozás
Reggeli vagy tízórai
Munka jellegű
Gondozás
Játék

1230
1200

Tanulás
- kötetlen
- szervezett

Mindennapi frissítő
mozgás
Gondozás Munka jellegű
- naposság
- egyéni
megbízatások

1530
1400

Gondozás
- önkiszolgálás
- egészségügyi
szokások
gyakorlása
Játék

1700

Óvodapedagógus

Dajka

Feladatai
Játékvezetés
Gondozási
feladatok segítése
Egyéni fejlesztés a gyerek igénye
szerint
A gyerek a tevékenységét, cselekedeteit szabadon választja az egész napi nevelési folyamatban

Idő

Munka jellegű
- egyéni
megbízatások

Az étkezés
irányítása

felügyelet a
fürdőszobában

Tanulás és munka A környezet
jellegű
előkészítése,
tevékenységek
rendezése
szervezése
Egyéni, csoportos Gondozási
fejlesztés,
feladatok
levegőztetés

Az étkezés és
pihenés
szervezése,
irányítása, a nem
alvó
gyermekekkel
játék, egyéni
fejlesztés
Egyéni
fejlesztések

Gondozási
feladatok
differenciált
ellátása a
gyermekek körül

Gondozási
feladatok
ellátása

Játékvezetés
személyre
szólóan
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2.3.7.-1. Heti rend
Szeptember 1.-től május 31.-ig
Kötelező Tevékenység
Szabadon választható tevékenység
Tevékenység
Tevékenység
Tevékenység
Tevékenység
ideje
megnevezése
ideje
megnevezése
A hét
meghatározott
napján

A hét
meghatározott
napján

Heti egy
alkalommal

Hitre nevelés

Heti két
alkalommal

Tervszerűen szervezett
mozgás

Heti egy-egy
alkalom

Kiegészítő mozgás
tevékenység(ek)

Azokon a napokon, amikor nincs
szervezett mozgás vagy
kiegészítő mozgástevékenység

Mindennapi frissítő
mozgás
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A hét minden napján

A hét minden napján

Nincs meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése
alapján, gyermek
vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésére)

A hitoktató által
feldolgozott
témák beépítése a
mindennapi
életbe
Játék
Munka jellegű
tevékenység
Verselés, mesélés
Rajzolás-festés,
mintázás – kézi
munka
Ének-zene,
énekes játék,
gyermektánc
Környezet
megismerése,
védelme
Környezet térforma-mennyiség
megismerése

2.3.7.-2. Heti rend
Június 1.-től augusztus 31.-ig
Kötelező tevékenység
Szabadon választható tevékenység
Tevékenység ideje
Tevékenység
Tevékenység ideje
Tevékenység
megnevezése
megnevezése

A hét minden napján

Játék
Munka jellegű
tevékenység
Verselés, mesélés
Nincs meghatározott
Rajzolás-festés,
napja,
mintázás,kézimunka
a gyermekek spontán
Ének-zene
érdeklődése alapján
Énekes játék,
gyermek
gyermektánc
vagy óvodapedagógus
Környezet
kezdeményezésére
megismerése-védelme
Környezet tér- formamennyiség megismerése
Hit befogadására
nevelés

Frissítő mozgás

2.3.8. A fejlődés nyomon követése
Folyamatos ellenőrzés, értékelés
Az összehangolás az intézményen belül rendszeres információáramlást kíván. A kéthetenkénti
pedagógiai megbeszéléseken lehetőség nyílik az eltelt időszak kritikus értékelésére, és az
elkövetkező teendők egyeztetésére. Az óvodavezető, a megbeszélések nyílt légkörében
követni tudja az óvónők pedagógiai és néprajzi felkészültségének szintjét is. Ez egyik
meghatározója az egyéni fejlesztő, segítő munkájának.
A segítő ellenőrzés hozzájárul a játék és a hagyományápoló tevékenységek egyensúlyának
megteremtéséhez. A beszoktatás időszakában a segítő ellenőrzés igen fontos. A további
ellenőrzés kritériuma a rendszeresség, a visszajelzés és a továbbfejlesztő, értékelő
megbeszélés. Az ellenőrzési folyamat a csoportok neveltségi szintjére és gyerekek egyéni
fejlettségi szintjére is irányul.
A program életrendjéből fakad, hogy a tevékenységek integrálódtak. Ebben a rendszerben a
gyerek fejlődésének, fejlesztésének folyamatos egyéni követése indokolt.
A testület meghatározta a gyerekekről vezetett feljegyzések formátumát./személyiséglapok/
A gyerekek megismeréséhez a családi környezet feltérképezése, egy reális anamnézis
készítése szükséges. Az óvodába lépéstől a tevékenységformáikban elért fejlettségi szintek
nyomon követése és rögzítése gyerekenként folyamatosan történik. Ez az egyéni fejlesztés
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támpontja.

Ellenőrzési és értékelési koncepció


A Néphagyományőrző Óvodai Program a pedagógusok pedagógiai ónállóságára épít,
ezért az ellenőrzési és értékelése rendszer az egyéni nevelői magatartás kialakulását segítő
eszköz.



A vezetési stílus differenciált terhelés és teljesítés lehetősége mellett elvárás az
óvodapedagógussal szemben az önkontroll. Az, hogy teljesítményeit vesse össze a
követelményekkel, és viselkedését ennek megfelelően szabályozza. Csak így lehet az
autonómia egyenlő, a felelősséget vállaló önállósággal.



A bizalom alapelv – a vezető és a nevelő közösség együttműködésében, az óvodapedagógusok képzettségében, képességeiben, műveltségében, tudatos felelősségvállalásában és tevékeny szolidalításában.



A gyerekek életkora, személyiségük fejlettsége, egyéni fejlődésük üteme, a csoport
összetétele meghatározói a csoportokban folyó nevelő-fejlesztő munkának.



A célt, a feladatokat, a szervezeti kereteket-formákat a program tartalmazza. A
megvalósításhoz vezető út sokféle lehet. Az óvodapedagógusok képzettségének,
személyiségének kulturáltságának függvénye. A vezető mindezeket tiszteletben tartja. A
szabadság nem jelent szabadosságot.

Az ellenőrzés módszerei, formái


Az ellenőrzés módjának megválasztása mindig egyénenként differenciált. Attól függő,
hogy kinél, mikor, mit, miért ellenőriztünk.



Az empirikus vizsgálatok: megfigyelések, elemzések, értékelések segítik az ellenőrzöttet
és az ellenőrzőt az elért eredmények pontos megítélésében, gyermek-felnőtt
vonatkozásban egyaránt.



A kölcsönös nyitottság, empátia, tolerancia az értékelés tudomásulvételét elfogadni
tudását erősítik. Ez lesz alapja a munka minőséget javító, belülről motivált
teljesítményigény kialakulásának.

Az ellenőrzés, értékelés kiterjed:


A pedagógiai dokumentumokra (tervezések, a gyermek fejlesztési naplója, – a pedagógiai
gyakorlatra – program megvalósítás minősége, témafeldolgozások)



Az elméleti felkészültségre (beszámolók, tesztek)



A gyermekek fejlődésére (megfigyelések-hozzá az eredmények összehasonlítása)



Nevelési stílusra, légkörre, attitűdre, nevelési eljárásokra, a szabály-szokásrendszerre
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Új intézményi önértékelési rendszerre

Az óvodapedagógus értékelése gyermekenként


A gyerek fejlődésének követése egész évben folyamatosan



A megfigyelés területein, a gyerekek: motoros, szenzoros, verbális, szociális fejlődésében



A tevékenységek különböző jellemzőiben: beilleszkedésben, kapcsolat-teremtésben,
szabályokban-instrukciókban, megismerési folyamatokban, érzelmi állapotokban, akarati
jellemzőkben, etikai értékrendek kialakulásában, viselkedésben, magatartásban,
tevékenységek képességfejlesztő, magatartás-formáló színvonalában, minőségében.

2.4. AZ ÓVODA KAPCSOLATAI

Az óvoda a közoktatási rendszer része. Ebből fakadóan azokat a kapcsolódási pontokat
szükséges végiggondolni, amelyekkel az intézmény sajátos funkciója révén a társadalmi
környezetben kapcsolatba kerül.
A néphagyományőrző program lényegi sajátja, hogy újszerű kapcsolatrendszer alakul ki az
óvodán belül, a nevelőtestület és a többi munkatárs között. Ugyancsak újszerű és közvetlen
kapcsolat valósul meg az óvoda és a családok között. Ez a belső és külső kapcsolatrendszer is
a program egyik éltetője.

2.4.1. Nevelőtestület és a többi munkatárs
A program többször hangsúlyosan érinti az óvónői minta szerepét és utal a többi óvodai
dolgozó hozzáállására is. Beszédük, magatartásuk a keresztény szellemiség jegyében
példamutató, követésre méltó legyen.
A szemléletmód váltás hatására, a hagyományőrzés létrehozza az óvodai testület sajátos
arculatát. Az óvodavezető irányítása olyan testületi légkört teremt, amely a szereteten és az
elfogadáson alapul. A hagyományápoló tevékenység összekovácsolja a közösséget, és igényes
munkavégzésre készteti. Az együttműködés folyamatában, az egymásra figyelés és a
nevelőmunkához való viszonyulás minőségi változáson megy át. Az óvodai dolgozók egy
folyamat részeivé válnak, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe. Az évről évre visszatérő
szokások, jeles napok a gyerekeket körülvevő felnőttekben is elindítják a várakozás örömét,
izgalmát, ami a gyerekek érzelmi kielégítésére motivál. A gördülékeny, hiteles együttélés
képes sugározni a hagyományok és a természet szeretetét.
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2.4.2. Óvoda és a család / pedagógus – szülő – gyermek /
Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés
során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett
megoldásait.
Az óvoda és a család kapcsolatrendszerében a program új lehetőségeket tár fel. Az óvoda a
néphagyományőrzés és az értékteremtés kezdeményezőjeként újraéleszti a nép, az adott
közösség hagyományait, egyben új megvilágításba helyezi a család biztonságadó szerepét.
Igyekszik megteremteni az egyensúlyt a családi és az intézményes nevelés között úgy, hogy
kiegészíti, gazdagítja azt.
Az óvodában folyó hagyományápolás hatására egyes családoknál olyan szokások jelennek
meg, amelyek életmódjukban szemléletváltást jelentenek: vállalják, magukénak kezdik vallani
a múlt értékeit. A gyerek az együttlétekből a családi-óvodai egymáshoz tartozás, az együvé
tartozás örömét kapja örökül. A családok aktív részvétele során kiderül, minden emberben él a
derűs együttlétek, a közös játékok iránti igény. A múlt felkutatásával és közös éltetésével
mindkét “intézmény” az alkotás részeseivé válik. Az óvoda és család kapcsolatát
átgondoltság, szervezettség, tervszerűség jellemzi.

Az együttnevelés célja, feladatai
Óvó-védő- segítő kezet nyújtani a gyereknek, a családnak, létrehozni egy olyan emberi
kapcsolatrendszert, amelyből merít a gyerek, a család és az óvodai testület

Óvónő a folyamatban

Alapelvek
Bizalomteli, őszinte óvodai légkör.
Egyenrangú partnerkapcsolat.
Másság tisztelete, elfogadása.
Nyitott, segítőkész testület.
A program hiteles éltetése.
Egyenletes kapcsolattartás.
Pedagógus etika.

Megteremti az oldott kapcsolatteremtés
lehetőségét.
A kapcsolatot a családdal a gyerek érdekeinek
rendeli alá. Közös célkitűzések.
Az egyes családok nevelési felfogását
tudomásul veszi.
Az óvónő tapintatosan segíti a családi
nevelést
Mintaadással és felkészültséggel építi be a
hagyományőrzés elemeit az együttműködés
rendszerébe.
Gondoskodik a folyamatos információcseréről
és a rendszeres közös programokról.
A szülők, a gyerekek személyiségjogait
tiszteletben tartja.
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A program a gyerek egyéni fejlesztése érdekében a családokkal való együttnevelést előtérbe
helyezi. A partnerkapcsolat konkrét cselekvésekben nyilvánul meg. A hagyományőrző
szemlélet a kapcsolatteremtés- és tartás hagyományos formáit megtartja és gazdagítja.
Változik a szülői értekezletek helye, formája, tartalma. Ez egyrészt az általános
szemléletmód változásából, másrészt a hagyományőrzés tevékenységrendszeréből fakad.
Az új szülők a tájékoztató szülői értekezleten benyomásokat szereznek az óvodai
környezetről, ismerkednek az óvoda hagyományőrző nevelési programjával. Az ismerkedést
az óvodában folyó természet közeli, a családokkal együttműködő élményekről, a gyerek
játékba ágyazott tevékenységeiről készült fényképalbum és videofilm összeállítás is segíti. A
szülők a számukra készített és egyénileg átvett írásos tájékoztatóból megismerik az óvodában
folyó nevelési és működési rendszert. A tájékoztató az óvodában honos hangvételt tükrözi.
Fontos a bizalomkeltő, együttműködésre késztető stílus. A gyerek beszoktatási és elfogadási
folyamatában is ez valósul meg.
Az évnyitó csoport szülői értekezleteken a hagyományos óvodai szokásrend, a nevelési
célok bemutatása mellett hangsúlyos szerepet kap az óvoda családdal együttnevelő
hagyományainak bemutatása. Fontos az értekezlet légköre, ami közvetlenséget, egymásra
figyelést áraszt. Az elfogadó bizalom teli hatás oldja a kezdeti természetes feszültséget. Ezt a
„vendégváró falatok”, vagy a körben ülés is segíti.
Jó kezdeményezés az ismerkedő szülői értekezlet, ahol a régi és új családok kötetlen módon,
- esetleg szalonnasütéssel egybekötötten ismerkednek, beszélgetnek. A régebben járó szülők
az óvoda hagyományőrző tevékenységéről átadják tapasztalataikat, elmondják élményeiket.
A speciális témájú szülői értekezletek segítő szándékkal szerveződnek. A szakemberek
ismeretnyújtó tájékoztatója (hitoktató, logopédus, gyógy-testnevelő, gyermekorvos,
elsőosztályos tanítónő, stb.) gyermekközpontúak, és egyéni fejlesztést segítők. A számonkérő,
kioktató hangnemnek nincs helye. Jó hatású egy-egy szülő hiteles tapasztalat átadása.
Az év folyamán, főleg a téli, tavaszi ünnepkörben a népszokásokkal kapcsolatos tájékoztató
értekezleteken mindig nagyszámú érdeklődőre lehet számítani. Ezek a kézműves
délutánokkal egybekötve igazán hatékonyak.
Óvodáink a szülők részére mindig nyitottak. A szervezett nyílt napok látogatottsága a
rendszerességgel fokozható. Ha a szülő nem merev nézője a nevelési folyamatnak, hanem
gyermekével együtt tevékenykedik, megérzi és megérti az óvónő nevelési törekvéseire.
A kapcsolattartás legszemélyesebb formája a fogadóóra. Ez lehetőséget ad arra, hogy az
óvónő és szülő (szülőpárok) kölcsönös bizalommal, nyíltsággal beszélgessenek a gyerek
fejlődésével kapcsolatos tapasztalatokról. Fontos, hogy az óvónő elfogadó viselkedésével
befolyásolja a beszélgetést, megteremti az együttnevelés „gyermekben gondolkodás” távlati
lehetőségeit. Kiindulópontnak tekinti, hogy a szülő jót akar gyermekének.
A családlátogatás egy bővíthető együttműködési forma. Fontos, hogy a gyerekeknek
nyújtson érzelmi többletet, közös élményeivel maradandó emlékeket, egyben formálja a
családok szemléletmódját. Az óvónő a szülőkkel való együttműködés során képes aktivizálni
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egyes családokat. Például a gyerek-csoport meghívást kap szüretelésre társuk kertes házába,
vagy dióverésre, kukoricatörésre, társuk születésnapi köszöntésére, stb.
A szülők közösségét képviselő, összefogó szervezet, elnevezésében óvodánként változó
(Szülői Tanács, SZK). Hatékony szerepe van az óvoda és családok kapcsolattartási
rendszerében, ha olyan szülők töltik be a tisztségeket, akik elfogadták az óvoda nevelési
koncepcióját és érzik, hogy az óvoda valóban igényt tart együttműködésükre. Fontos az
óvodavezető és az óvónők folyamatos kapcsolattartó szerepe. Az éves munkatervben közösen
megfogalmazott, rögzített feladatok megvalósítása által válik élővé a kapcsolat. Az
együttműködés tartalmi formáit sajátossá teszik a közösen végzett néphagyomány-ápoló
tevékenységek.

Az együttműködést gazdagító tevékenységek


Családokkal közös tájmegismerő, hagyományápoló ismereteket nyújtó és erdei
termésgyűjtő kirándulások.



Környezet- illetve erdőtisztító munkálatok, fa vagy bokorültetés a szülőkkel együtt. Ez
szép hagyománnyá tehető, ha a Föld, a Fák napjához kapcsolódik. A Madarak napját
madáritató készítéssel lehet emlékezetessé tenni.



Alkotó, kézműves és játszódélutánok, ahol megismerkedhetnek a népi kismesterségek
technikáival, népi mozgásos játékokkal.



Jeles napokat előkészítő esték. A szülők részesei lehetnek az ünnepi készülődés
folyamatának, megismerhetik az ünnephez kapcsolódó szokások tartalmát. A közös
készülődési folyamat nemcsak a gyerekek ünnepnapjával, hanem egy közös
hagyományőrző ünnepi estével is zárulhat (szülők, óvónők).



A tájegységnek megfelelő szokásokból, mesterségekből az óvodában is megjeleníthető
egy-egy elem főleg, ha a bemutatására van vállalkozó szülő, vagy nagyszülő.



Májusfa állítása az óvoda előkertjében.



Egy-egy szombaton a családi sport délelőttök, az együttlétek alkalmat teremtenek a népi
sportjátékok gyakorlására is. Téli időszakban közös szánkótúra, kirándulás is beiktatható.



Tájházak látogatása, ismerkedés népi mesterségekkel, stb.

Összegzés
Óvodáinkban létező hagyományos kapcsolattartási formákat a programból fakadó tartalmi
sajátosságok gazdagítják, egyben hatnak a családok szemléletmódjára. A közös együttlétek
felébresztik az otthoni kipróbálás vágyát, egyre több család életmódjában évről-évre
visszatérően jelennek meg a készülődés, az ünneplés óvodában látott elemei. A külsőségek
megjelenítésén túl erősödik érdeklődésük a múlt hagyományai iránt. Az egymás felé fordulás,
az egymásra figyelés, új emberi kapcsolatokat teremt, barátságok szövődnek nemcsak a
gyerekek, hanem a családok között is. A közös együttlétek érzelmi többletet jelentenek a
résztvevő felnőtteknek, gyerekeknek, mindenki kölcsönösen tanul, „gazdagabbá” válik.
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2.4.3. Óvoda és iskola
Az iskolával a kapcsolattartás, az együttműködés nélkülözhetetlen eleme. A kölcsönös
intézménylátogatás lehetőséget ad egymás szakmai munkájának megismerésére.
Településünkön az általános iskolában folytatódik a hagyományőrző szellemű nevelés. Az
óvodából az iskolába való zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola
nevelőmunkájának folyamatos összehangolását.
Munkánkban érvényesül a kölcsönös nyitottság és bizalom, egymás nevelési céljainak
megismerése és megbecsülése.
Együttműködési tervben rögzítjük a kölcsönös látogatásokat, közös értekezleteket,
továbbképzéseket, egymás rendezvényein való aktív közreműködést.
Az óvoda részéről a volt óvodásaink, az iskola részéről a nagycsoportos gyerekek
meghívásával színesítjük ünnepeinket, egyéb rendezvényeinket. A felkínált lehetőségeket
tudatosan használjuk fel nevelőmunkánkban, a programokat összehangoljuk, beépítjük az
óvodai nevelésünk egészébe.
Megfogalmazott célunk: az egyéni képességek figyelembe vételével, a gyermeki
játékszabadság tiszteletben tartásával, környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő
képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekek nevelése.
A zeneiskolával való kapcsolat műveltséggazdagító lehetőségeket rejt magában. A volt
óvodások muzsikálása, esetleg egy-egy szülő vagy óvónő a zenekarban az élő zene élményét
még erősebbé teszi.

2.4.4. Egyéb partnerkapcsolatok
A bölcsődével és egyéb szociális intézményekkel a kapcsolat folyamatos. Ha több gyerek
érkezik pl. azonos bölcsődéből az óvodába, az együttműködés valódi tartalmat kap. A
bölcsődei gondozónőkkel folytatott tapasztalatcsere, az érkező gyerekek fogadását
megkönnyíti.

A/ Művelődési intézményekkel









Vedres István Faluház – Tiszasziget
Mézeskalácsház – Kübekháza
Faluház – Ferencszállás
Gyermekműsorok rendezői: Bábszínház, Ifjúsági Ház, Százszorszép Gyermekház
Könyvtár
Múzeum, kiállítások
Pályázatok kiírói, sportversenyek szervezői
Agóra Szeged – játszóházi gyermekprogramjai
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A kapcsolattartás azokkal az intézményekkel alakul, ahol az óvodában folyó programhoz
ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat szerez gyerek, szülő, óvónő.

B/ Egészségügyi szervek
 Védőnő
 Orvos /szakorvosok/
 Családgondozó, Gyermekjóléti Szolgálat
 ÁNTSZ
A kapcsolatok a gyerekek egészséges testi, lelki fejlődésének követése, segítése érdekében
jönnek létre, folyamatosan működnek.
A kapcsolattartás formái: Időszakos szűrés az óvodában, ill. a tanácsadóban. Közös
előadások, fórumok szervezése az egészséges életmóddal kapcsolatban

C/ Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottság , Ifjúsági
Ideggondozó, Gyermekjóléti Szolgálat
A kapcsolattartás formái: A gyermekek problémáinak feltárása a nevelési év elején az
óvodában, majd a szakszerű, speciális foglalkoztatás a szakintézményben történik. A
kapcsolat folyamatos.

D/ Szakmai szervezetekkel












Néphagyományőrző Óvodák Országos Szakmai Egyesülte
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Pedagógusképző Intézetek
SZTE JGY Pedagógusképző Intézet
Pedagógiai Intézetek
Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata
SZEGEPI
KPSZTI /Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet/
RAABE Bp.
AGÓRA Szeged
Kisrigó-fészek Alapítvány

A kapcsolattartás formái: Tevékeny részvétel és bekapcsolódás programjaikba, továbbképzéseikbe, szakmai tevékenységeikbe. Előadások, szakmai konferenciák, tréningek tartása.
Kiadványaik megvásárlása, beépítése nevelő, - oktató munkánkba.

E/ Fenntartóval és a helyi Önkormányzatokkal
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Kapcsolatunk részben hivatalos, részben pedig támogató, segítő jellegű. Problémáink
megoldását az együttműködés jellemzi.

Kapcsolattartás formái




Kölcsönös tájékoztatás, egyéni megbeszélések
Óvodavezető tájékoztatója
Az óvodavezető alkalmanként részese a képviselőtestületi üléseknek, így közvetlen az
óvoda képviselete és az információáramlás.

F/ Kisebbségi önkormányzatokkal
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek érdekében rendszeres kapcsolattatás- az
óvoda nyitott és kezdeményező.

A Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér kialakítása
érdekében az óvodáink a külhoni magyar óvodákkal kapcsolatépítésre törekednek és –
lehetőség szerint- szakmai kapcsolatot tartanak fent.
/ Kishegyes és Ada -(Vajdaság), Székelyudvarhely -(Erdély)/

2.5. A KATOLIKUS ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉG FORMÁI ÉS AZ
ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI

2.5.1. Hitre nevelés
Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért sikeressége, eredményessége
nagymértékben függ attól, hogy sikerül-e együttműködést kialakítani és fenntartani a
családokkal. Az óvoda nem vállalhatja a családi hitre nevelés feladatainak megoldását, de az
óvónőkben támaszt, segítőtársat találhatnak a szülők gyermekük nevelésében.
A vallástalan vagy alig vallásos szülők esetében törekszünk arra, hogy a gyermek óvodai
vallásos nevelésén keresztül a szülőket is megnyerjük és rávezessük a hitélet örömére és
békéjére, éppen gyermekük jövője érdekében. A kapcsolat alakításában mindig az óvónő
legyen a kezdeményező, a légkört pedig az elfogadás, a nyitottság, a szeretetteljes párbeszéd,
a kölcsönös megbecsülés jellemezze.
A vallásos meggyőződés kialakulására döntő hatással van, hogy a gyermek mit lát, milyen
közösség veszi őt körül. A gyermeknek a jézusi szeretetet a család közösségén kívül is meg
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kell tapasztalnia. A gyermek hite úgy marad élő, életképes néhány év múltán is, ha olyan
közösség veszi őt körül, amely osztozni tud vele a hit örömeiben.

A hitre nevelés célja és feladatai
 a szeretet légkörének megteremtése az óvoda közösségében és ezen keresztül a gyermekek
egész személyiségének kibontakoztatása,
 a hit ébresztése és fejlesztése, az egész személyiség gazdagítása, hogy a gyermekek
később képessé váljanak az elkötelezett döntésre, a felnőtt keresztény életre,
 példaadó és hitvalló aktív tagja legyen a keresztény közösségnek,
 a keresztény értékrend normáinak közvetítése, vonzóvá tétele a gyermek számára
 (igazság, szeretet, jóság, megbocsátás, önzetlenség, őszinteség, segítőkészség, stb.),
 bibliai történetek, valamint Jézus életének megismertetése a gyerekekkel,
 életkoruknak és értelmi fejlettségüknek megfelelően.

A templomot, mint Isten házát megismertetjük a gyermekekkel, megalapozva ezzel az
otthonosság érzését és a helyes viselkedési szokásokat. Óvodánkban a hétköznapokhoz és
ünnepekhez kapcsolódó keresztény jelképek veszik körül a gyerekeket, ezek tiszteletére és
alkalmazására is neveljük őket. A lelki, vallási tartalmú tevékenységekhez meghitt
körülményeket teremtünk, kizárjuk a külvilág történéseit, elcsendesedünk. Rendszeresen
tanítunk egyházi énekeket, melyeket az imák, szentmisék, ünnepek alkalmával énekelünk.

A liturgikus év eseményei
 karácsonyi ünnepkör(Adventi naptárunk szerint, naponta jócselekedetek gyűjtése),
 húsvéti ünnepkör (jócselekedetek gyűjtése keresztre, bárányra, töviskoszorúra),
 templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel, templomlátogatás során a helyes
viselkedési szokások megismertetése,
 havonta gyermekmise az óvodában (gyermekközpontú, rövid) közös szentmise
látogatások a családokkal (óvoda évfordulójának miséje, évzáró misénk),
 imádságok, énekek tanulása.

Az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények) átszövi
az óvodai élet egészét:
 a közös élményeket nyújtó tevékenységek során,
 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása közben (együttérzés, segítőkészség,
önzetlenség, figyelmesség, akarat),
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 a biztonságérzet erősítése során (feltétel nélküli szeretet, elfogadottság, bizalom élménye).

Ünnepek és megemlékezések
Feladat:
 az ünneplés jelentőségének megéreztetése,
 az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése,
 az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből,
 az ünnep előkészítése és lezárása.

Az óvodapedagógus feladata
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű az óvodában dolgozók
kommunikációja, példamutató viselkedése: saját hitünk példájával alapozzuk meg óvodásaink
hitét. Arra törekszünk, hogy óvodánkba hitüket gyakorló családok gyermekei kerüljenek. A
nem vallásos, de a hitre nyitott családok gyermekeit is felvesszük.
Missziós feladatunknak tekintjük, hogy a hátrányos helyzetű gyermekeket felkaroljuk. A
családoknak segítünk bekapcsolódni az egyházközség életébe.
A közös imádság (szülői megbeszéléseken, közös ünnepeinken), közös munka során
(udvarszépítés, virágültetés, kertgondozás), és a közös szórakozás (felnőtt farsang a
családokkal), mind-mind fontos megtartó erő.

A fejlődés várható eredménye
Eredményes nevelőmunkánk hatására óvodásaink alapvető ismeretekkel rendelkeznek
hitünkről (keresztény értékrend normái, Jézus életének fontosabb eseményei, ünnepeink
tartalma).
A családdal közösen kialakított keresztény viselkedési mintát elfogadják, követik, és iskolás
éveik alatt tovább élik hitüket.

A szocializálódást segítő nevelés személyiségfejlesztő hatása
A szocializáció folyamatában, a gyerek teljes személyisége fejlődik. A mindennapokban az
önkipróbálási vágy szükséglete, a jeles napokon a „másképp” viselkedés vágya a szociális
viselkedésben a gyereket egyre magasabb szintre juttatja. A gyerekben alapozódnak azok a
készségek, amelyek további fejlesztésének feltételei. Alakul szociális beleérző képessége,
kapcsolatteremtésben kezdeményezővé válik, elsajátítja a társas együttélés viselkedésnormáit.
A különbözőségek elfogadási folyamatában formálódik segítő és tolerancia készsége. Az
udvariassághoz, az illemhez tartozó szokásokat: a köszönés, a megszólítás, a mással való, a
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máshol való viselkedés, a vendégfogadás, a kulturált étkezés alapformáit stb. az együttélés
során gyakorolja, képes magáévá tenni.
A közös élmények, a tevékenységek állandó körforgása, a megerősítő szeretet kialakítják a
gyerek biztonságérzetét.

A fejlődés várható eredménye
A gyermek családi körülményeinek megismerése, a családdal kialakított személyes kapcsolat
és az óvoda családias, derűs légköre mind hozzájárul az óvodába kerülő gyermek
biztonságérzetének megteremtéséhez. A magát testileg, lelkileg biztonságban érző gyermek
nyitott a társak, a közös élmények, a közös tevékenységek iránt. Elfogadja, keresi mások
(felnőttek és gyermekek) társaságát, együtt tud működni, kommunikálni velük. Az óvodáskor
végére a gyermek megtapasztalja, átéli a keresztény megbocsátó és elfogadó életmintát.

Összegzés
A gyermekeket a közösségben derűs, jóindulatú felnőttek segítik. Az óvónő a nevelési
eszközeit tudatosan gazdagítja a hagyományápolás érzelemfokozó eszközeivel. A családok
bevonása, a közös készülődések fokozzák a gyerek örömérzését. A hagyományápolásból
fakadó együttélés egy olyan biztonságérzetet sugárzó légkört teremt, amely védelmet nyújt, és
alapul szolgál a gyerek teljes kibontakoztatásához.

2.5.2. Hagyományőrzés
A néphagyományőrző szemléletű nevelés nem csak a népművészet értékeinek megőrzésére
vállalkozik. A népi kultúra más területein, a népi életmód mindennapjaiban is fellelhetők azok
az értékek, amelyek újra felhasználásra alkalmasak Ez egy olyan komplex nevelési
rendszerben valósul meg, amelynek feltétele a gyerek életkori sajátosságainak megfelelő
optimális környezet. A programban az optimális környezet – a tárgyi és személyi feltételeken
túl – egy gyermekközpontú életrendet jelent.
Az életrend elemel:


a rugalmas, integrált napirend



a családias, osztott életkorú gyerekcsoport



a differenciált bánásmód



az érző, alkotó nevelőtestület



a nevelésben együttműködő családi-óvodai közösség
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Az életrend elemei egymással kölcsönkapcsolatban állnak, amint azt az 1. számú ábrán közölt
vázlat is mutatja.

ÉLETREND
integrált,
differenciált
bánásmód

rugalmas
napirend

GYEREK

alkotó, empátiás
óvónői testület

vegyes életkorú,
családias
gyerekcsoport
együttműködő
család

1. számú ábra

Ebben az életrendben a gyerek központi tevékenységformája a játék. A gyerek a játék által
fejlődik és fejleszthető, amit a néphagyományőrző program gazdag eszköz és
hatásrendszere teljesít ki.

2.5.3. A játék
„A játék a gyerek legkomolyabb tevékenysége” – ezzel a Montaigne gondolattal azonosulunk.
Ezt valljuk és megteremtjük a gyereket éltető szabad játék sajátos feltételrendszerét. A
hagyományos értelemben vett játék tartalmát a néphagyomány-ápolás tevékenységei, eszközei
gazdagítják. A hagyományőrzés leginkább a játékban jelenik meg. Ezzel növekszik a gyermek
választási lehetősége, és a személyiségfejlődésének, fejlesztésének új távlatai bontakoznak ki.

A játék és a hagyományőrzés kapcsolata.
Régen a gyermekek nevelése a több generáció együttéléséből adódóan nem csak a szülők
feladata volt. A nagyszülők, dédnagyszülők a saját gyermekkorukban játszott játékok
továbbadásával nemcsak szórakoztatták, tanítgatták unokáikat, hanem egyben lehetővé tették
ezeknek a játékoknak a fennmaradását, továbbélését is. Ebben a vonatkozásban joggal
mondhatjuk, hogy hagyományőrzést is végeztek.
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Egy családias légkörű, rugalmas életrend alkalmas arra, hogy a hagyományőrzést az óvodai
nevelés keretein belül folytassa. A program erre vállalkozik. A régen feledésbe merült, vagy
éppen a mai generációk számára már ismeretlen játékok, népszokások, néphagyományok
hagyományőrző tevékenységek, játékeszköz készítések felelevenítésre kerülnek.
Ezzel színesedik, gazdagodik a gyerekek élete, bővül a nevelés eszköztára. Ez a komplex
hatásrendszer nyugodt játéklégkörben, kiegyensúlyozott derűs, óvónői viszonyulással érhető
el. A program megvalósítása azonos gondolkodást kíván a játékról, ami meghatározza az
óvónő szerepét a folyamatban. A szempontok a következők:


A játék az óvodáskorú gyerek életében



A játék feltételrendszere



Az óvónői viszonyulás a gyermek játékához

Mit jelent az óvodás korú gyermek életében a játék
A játék a kisgyermek legkomolyabb tevékenysége, létfontosságú alaptevékenység. A játék
örömforrás. Több forrásból fakad, a játék lényegéből adódik, abból a tulajdonságból, hogy a
játék önmagáért való.
A játék célja maga a játék. Örömet okoz maga a cselekvés, manipuláció, elképzelés. A
különböző funkciók gyakorlása, a ritmikus beszéd és a lépegetés ismétlése pl.: felnőttektől
átvett régi mondókákban, kiszámolókban, népi játékokban. A játéköröm nagyon gyakran a
kellemes élmény újraéléséből fakad.
A gyermek, játék közben ismerkedik a világgal, megismeri a véletlen és a valószínű
törvényszerűségeit. Összeköttetést jelent élő- és élettelen környezetével, ismerkedik,
tapasztalatokat szerez, reagál. Kíváncsisága belső indíttatású, előhívott „tapogatózások”
láncolata, amely ismeretszerzés is egyben.
A sokféle mozgásban kipróbálja az erejét, ügyességét, a térben egyre biztonságosabban
tájékozódik. A játék állandó erőforrás, az érzelmek megjelenésének domináns tere.
Az élményeknek meghatározó szerepük van a játékban. A gyerek élményeit a játékban
sokszor rejtett formában, néha szelídített feszültséggel éli át. Ez segíti élményei, tapasztalatai
feldolgozásában, a maga kedve szerint alakítja át a megfigyelt valóságot.
A gyerek állandó belső késztetést, hajlandóságot mutat a játékra. A játék vágymegjelenítés
is. A gyermek kívánsága, óhaja a játékban mindig beteljesülhet, nem ütközik akadályba.
Keresi helyét a felnőttek világában. (Például: önállósodási vágy, megismerési vágy,
tevékenységi vágy, utánzási vágy, szereplési, magamutogatási vágy, mássá változási vágy,
mozgási vágy, stb.).
A társigény, az ötletek elfogadására ösztönzi, az együttjátszás kreatív együttműködést alakít
ki, alakulnak a jó játék hagyományai. A választás és vállalás önkéntessége, az utánzó
beleéléssel, fantáziával játszás képessége önkifejezésre készteti.
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A konfliktusok birtoklási vágyból, önérvényesítési törekvésekből, ellentétek ütköztetéséből,
fakadnak. Ez természetes jelenség. A játékban gyakorolható ezeknek a problematikus
helyzeteknek az önálló megoldása (egyezkedés, rábeszélés, kompromisszumkötés). Az ÉN
tudat erős dominanciája mellett megjelenik a TE és a MI fogalma.
A közös játékot áthatja az összetartozás érzése is. Ez az a motiváló erő, amelynek hatására a
gyerek képessé válik a játékhoz szükséges szabályok betartására. A játék a későbbi
tevékenységformákat is megalapozza, így a munkát és a tanulást.

A játék feltételrendszere
A hagyományőrző tevékenységek beiktatásának a tartalmas, elmélyült játék az alapja. Ezért
szükséges a feltételrendszer végiggondolása.
A légkör nyugodt és biztonságérzetet keltő, melyben a gyermekek szabadon szervezik meg
játékukat, önállóan választják hozzá a társat, helyet, eszközt. Szeretetteljes légkörben
könnyebb egymás elfogadása, a toleráns óvónői minta példaértékű.
A hely a gyermekek szabad mozgását, biztonságát, játékuk térbeni kibontakozását szolgálja.
A játék színtere a csoportszoba, de használható felnőtt felügyelete mellett a csoporttal
egybenyíló öltöző, folyosó is.
A játéktér növelhető galéria építésével. Az óvónő a gyerekek közreműködésével állandó és
ideiglenes játszóhelyeket, kuckókat alakít ki. Ügyel arra, hogy a különböző játszócsoportok
ne zavarják egymást. Az irodalmi és zenei élmények befogadására alkalmas hely a
csoportszoba nyugalmas része (pl.: zenesarok, mesekuckó, meseszőnyeg, stb.). A
mindennapok hagyományőrző tevékenységeinek gyakorlására kialakított kézműves sarokban
a közösen gyűjtött, illetve vásárolt természetes anyagok, kellékek játékgazdagító
lehetőségeket nyújtanak.
Jó, ha a konstruáló játék állandó helyet kap, így a nagyméretű elemekkel, textíliákkal az
építkezés több napon keresztül folyhat.
A gyerekek a csoportszoba kisebb, mozgatható bútorait, a térelválasztó elemeket is saját
elgondolásaik alapján variálják játékaikban (pl.: hintó-, vár-, barlang-, stb. építésekor).
A játék további helye az udvar, melyet célszerű csoportonként tagolni. Az adott udvarrészen
átélt játék és környezetalakító élmények hatására a területet mindinkább a sajátjuknak érzik.
Gondozzák, a szülőkkel gazdagítják, „felelnek rendjéért”. Az udvarrészek átjárhatók. Az
udvar alkalmas a mindennapi játékok mellett a népi játékok játszására, népi játék-készítések,
kismesterségek gyakorlására is. A csoportszobában megkezdett tevékenységek az udvaron
folytathatók.
Az óvoda területén kívül is adódhat hely játékra pl.: játszótereken, családi házaknál
kertekben, kirándulások alkalmával erdőkben, réteken, stb. Fontos az óvónő helyismerete.
A játékidő a napirend sajátosságából fakadóan folyamatos. A gyerekek a délelőtt elkezdődő
játéktémát nemcsak délután, hanem akár több napon és héten keresztül is játszhatják. Addig
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folytatódhat a kedvelt tevékenység, amíg az a gyerekek számára érdekes, élményt és örömet
adó.
A napirendben szereplő egyéb tevékenységek belesimulnak a játék folyamatába. Időlegesen
megszakítják ugyan, de nem tördelik szét. Körültekintő szervezéssel a hagyományőrző
kezdeményezések, foglalkozások helyének és idejének megválasztása az elmélyült játékot
nem borítja fel. A konkrét szervezést igénylő kötött időpontú foglalkozások kivételt képeznek
(pl.: testnevelés foglalkozás, bábszínház, kirándulások, stb.).

A játék eszközei
A mai kor játékpiaca ezrével kínálja a különféle játékeszközöket. A jó ízlésnek, a játék
funkciójának nem minden játék felel meg. A játékszerek megválogatásában tükröződik az
óvónői igényesség. A játékok legyenek esztétikusak, igazodjanak a gyermekek életkorához,
segítsék elő a sokoldalú fejlődést. Fontos, hogy fantáziálásra, gondolkodásra,
problémamegoldásra serkentsen.
A mai játékeszközöket harmonikusan egészítik ki az ősi-népi játékeszközök, rongybabák,
falovacska, stb. Értékük az alábbiakban rejlik:


természetes anyagból készültek,



kapcsolódnak a természeti környezethez,



hordozói egy sajátos ízlésvilágnak, ízlésformáló hatásúak,



fellelhetőek a felnőttek munkaeszközeinek, használati tárgyainak kicsinyített másai,



az eszközökben megjelenik az egyszerű ember találékonysága, furfangossága (pl.:
ördöglakat, búgócsiga diópergettyű, stb.).

A játékeszközök lehetnek még, a környezetben fellelhető dolgok is: kavics, falevél, bot,
ágdarab stb.

A dramatikus játékeszközök ösztönzik a gyermekeket fantáziájuk szárnyalására. Az
esztétikus textíliák, a színes leplek, az ízlésesen elkészített korona, palást, tarisznya, mind
elindítói lehetnek egy-egy szerepjátéknak, mesedramatizálásnak, spontán „mintha” játéknak.
Ezek az anyagok az építő játékban is új színfoltként jelennek meg.
A gyermeki önkifejezésmódokat a bábozás eszközei teljesítik ki. Fontos a báb és a
dramatikus eszközök állandó jelenléte és helye.

A játék tartalma
A hagyományőrző életmódban is a gyermekek saját elhatározásuk és kedvük szerint
játszanak. A játék „klasszikus” tartalma kiegészül népi játékokkal.
Ezek közé sorolhatók:
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az énekes-táncos játékok, (szembekötősdi, gyűrűsdi, párcserélő játékok, fogyó- gyarapodó
játékok, leánykérő játékok, lakodalmas játékok, vásáros játékok, furfangos és szórakoztató
játékok...)



a mozgásos és küzdő játékok, (versengő, váltást tartalmazó játékok, várkörüljárás,
sorjátékok, hídasjátékok...)



a népszokásőrző dramatikus játékok (a jeles napokhoz kötődő játékok),



a népi játékszer készítések (bábuk, játékbútorok, rongybabák, napraforgószár lovacska,
csutkababa, facsiga, töklámpás. kukoricaszárból kunyhó készítése...)

Mindezek új tartalommal töltik meg a gyerekek játékát.

Az óvónői viszonyulás a gyerek játékához
Az óvónőt, a fantáziát serkentő és kíváncsiságot ébresztő derű jellemzi. Az óvónő a gyermeki
személyiség megismerésére törekszik. Ehhez a játék sokrétű információt nyújt. A gyerek
játékának követése intenzív együttélést kíván az óvónőtől. A „játékból való olvasni tudás”
empátiát, tapintatot, megfelelő szintű intelligenciát követel. Az óvónő ráérez a gyerek
lelkiállapotára, empátiája segítségével a felmerülő problémák okát kutatja. Magatartásával
képes feloldani a feszültséget, illetve az elszigeteltséget, aminek az óvónő és a gyerek közötti
jó kapcsolat, érzelmi kötődés az alapja. Megerősítő viselkedésével alakítja a csoportban a
toleranciát, elfogadtatja a magányos vagy az agresszív, azaz eltérő viselkedésű gyereket. A
felnőtt beavatkozása csak mintaadás, megoldási lehetőségek felállítása, választhatóság,
valamint a testi épség megőrzése szempontjából indokolt.
Az óvónő elemző-képessége, intuíciója ad eligazítást abban, hogy az adott gyermeki játék
igényli-e egy újabb ötlet, vagy eszköz adását. Mérlegeli, jelent-e továbblépést, ha a felnőtt
bekapcsolódik (nem irányít!) és egy-egy apró cselekvéssel, mozzanattal új lendületet ad,
perspektívát kínál.
A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás
felelősségét. Fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.
Az óvónő a hagyományos játékeszközök motiváló hatása mellett gondoskodik a dramatikus
népszokások játékaihoz szükséges kellékekről, hangulati elemekről. Viselkedésével közös
játékra inspirál. A színvonalas óvónői bábjáték hatására a gyerekek kedvelt tevékenységévé
válik a bábozás. A csoport játékszintje általában is az óvónő viszonyulását tükrözi.
Élmények nyújtásával gazdagítja a játékot. Az együttes játékban az óvónő lehet egyenrangú
játéktárs, alárendelt irányított, vagy mintaadó modell is. Mintaadása a gyereket utánzásra
készteti. A gyereket az utánzás mellett a szabályok is segítik az eligazodásban. A szabályok
nemcsak a társasjátékokban, hanem a játékeszközökkel való bánásmódban, magában a
játékban vagy a szokásrend alakításában is megjelennek.
A gyermeki önállóság a játék szabadságában teljesedik ki, az óvónő ezt tiszteletben tartja, a
gyerekek által vállalt szabályokkal együtt. A játékszabadság nélkülözhetetlen elemei a

62

szabályok. Szokássá válásukkal megteremtik a játéktevékenység nyugalmát a teremben és az
udvaron.
Az óvónő személyes példájával ösztönzi a szülőket a lakókörnyezetben fellelhető népi játékok
gyűjtésére. Alkalmakat teremt a játékok megtanulására, ami feltételezi a felnőtt és a gyerek
közös tevékenységét.
Az óvónő tudatosítja a szülőkben a játék személyiségfejlesztő hatását.

A játék személyiségfejlesztő hatása
A játékban a gyerek teljes személyisége fejlődik. A játéknak az értelmi képességre gyakorolt
hatása jól mutatkozik az érzékszervek működésének pontosabbá válásában. Fejlődik az
észlelés, a megfigyelő-képesség, az önkéntes és szándékos figyelem, az emlékezet és
felidézés, a képzelet működése, a gondolkodás. A játék közben felmerülő nehézségek
leküzdése alakítja a gyermek intellektuális tevékenységét.
A szituációk létrehozása megmozgatja a gyerek alkotó képzeletét, fantáziáját. Fejlődik
szellemi aktivitása, beszédkészsége, problémaérzékenysége, helyzetfelismerő képessége.
A gyerek mozgáskészsége is fejlődik. Újfajta mozgásokat tanul, melyeket a szabadban és a
teremben egyaránt gyakorol. Alakul térérzékelése, fejlődik nagymozgása és a szenzomotoros
kézügyessége.
A gyerek közel kerül az erkölcsi szokások felismeréséhez, elfogadásához. Formálódik
erkölcsi ítéletalkotása, alakul illembeli viselkedése, udvariassága.
Az átélt játékörömök, sikerélmények vagy kudarcok erős érzelmeket váltanak ki. A gyerek
tanulja érzelmeinek kezelését. Feszültség-levezető hatása a gyereket oldottá teszi. A siker
újra- átélési vágya kitartásra ösztönzi.
A játék felerősíti a szocializálódás folyamatát. A játékban a gyermek felfedezi a másikat, és
más képet alakít ki önmagáról is. A közös játék öröme, az élmény együttes megtapasztalása
alakítja a társakhoz való viszonyát. Megjelenik az együttérzés, kibékülés, vigasztalás, kivárás,
engesztelés érzése. Kommunikációs kapcsolatteremtő készsége fejlődik.
A játékkörnyezet derűs harmóniája, biztonságot adó légköre, áttekinthető rendje ösztönzi a
gyereket a játékrend betartására. Mindezek hatására alakul a fegyelem, ami nem csupán
játékfegyelem.

A fejlődés várható eredménye
 az óvodáskor végére a gyermek kitartóan, hosszú időn keresztül részt vesz egy
játéktémában,
 játékában meghatározó a szimbolikus játék, ill. annak elemei,
 keresi mások társaságát, konfliktusai önálló megoldására törekszik,
 képes bonyolult építmények létrehozására,
 kedveli a szabályjátékot és a szabályok betartására törekszik.
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Összegzés
A jó légkörű játékban a néphagyományőrző tevékenységek érzelmi többletükkel a gyerek
élményeit gazdagítják. A tartalmi gazdagítás kiteljesíti a felszabadult játék
személyiségfejlesztő hatását. Ebben a folyamatban a gyerek személyisége a legteljesebben
fejlődik és fejleszthető.

2.5.4. Mozgás
A mozgás és a néphagyományőrzés
A népi életmódban az anya és az apa gondoskodott gyermeke ügyességéről, erőnlétéről, az
esztétikus, harmonikus mozgás alakításáról. A gyerek mintát kapott a családban, a társaktól, a
tágabb közösségtől. Felnőtt korára a játékok, a dramatikus szokások viselkedésmintái mellett,
a néptánc mozgáselemeit is magáévá tette. Az emberi test (tartás) elődeink életében is az
egyén meghatározó jellemzője volt.
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyerek természetes szükséglete. A program
sokrétűen elégíti ki a gyerek mozgásigényét. Tudatosan segíti a mozgás és az észlelési
funkciók összerendeződését. Nagy hangsúlyt fektet az egyensúlyérzék és a ritmusérzék
fejlesztésére, mint minden összerendezett mozgás alapjára.
A mozgás nem szűkül le a szervezett mozgásos tevékenységekre, mondókás-énekes játékok
körére, jelen van az óvodai élet minden területén.

A mozgásfejlesztés célja, feladatai


A természetes mozgáskészségek fejlesztése, stabilizálása



A mozgáselemek beépülésének segítése a természetes mozgások sorába



Az egészséges testi fejlesztés, ami a következők szerint tovább tagolható





a testi képességek és az ellenálló képesség alakítása, a szervezet erősítése
differenciált terheléssel az egyensúlyérzék, a ritmusérzék, a motorikus képességek
fejlesztése, a testséma és a helyes testtartás, izomegyensúly kialakítása
a térbeli, időbeli tájékozódás fejlesztése
a mozgásműveltség, a mozgáskoordináció fejlesztése, különösen a népi mozgásos és
egyéb játékok által



rendszeres, aktív mozgáshoz szoktatás, a mozgásszükséglet fenntartása



harmonikus, összerendezett mozgás



tartásjavítás, lábtorna



az egészséges életmódra való készségek, jártasságok alapozása
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családi szemléletformálás



baleset megelőzés, egészségóvás



társra figyelés

A mozgás tartalma:


Szabad, spontán mozgás



Szervezett mozgás

Szabad, spontán mozgás
A mozgást nem kell külön megszerettetni a gyermekkel, mert az állandó belső késztetést érez
a mozgásra, örömmel és természetes módon gyakorolja azt.
Az óvodaudvar lehetőséget nyújt a mozgásformák gyakorlására, miáltal a gyerek természetes
mozgásigénye sokrétűen kielégül. A mozgásos népi játékok tere is igazában a kinti tér:
szembekötősdik, labdacica, célba dobások, ugróiskola, kötélhúzás, várvédők, stb.
A gyerekek különböző terepeken gyakorolják a természetes és egyéb mozgásokat: fogó,
árokfogó, mászások (fára is) gurulások, bújócskák, futások, járások, labdajátékok.
Érdemes kihasználni a szintkülönbségeket, a fák, bokrok, füves területek, lejtők, árkok adta
lehetőségeket. Az óvónő a téli időszakban, jeges játékokat szervez, csúszkálást, fakutyázást
(fémtalpú óvodai gyermekszékekkel is megoldható), szánkózást, hógolyózást, stb.
A mozgásos játékok során is a gyermek választhatja meg játékát, társait.
A szabadidőben zajló szervezett mozgásos játékokban a gyerek önként vesz részt. Fontos az
egymás testi épségének megóvása, a balesetmentes helyszínek, eszközök megválasztása.
A szervezett mozgás tartalmát a természetes emberi mozgások, mint a járás, futás, ugrás,
dobás, mászás, kúszás, emelések-hordások, egyensúlyozások, a mozgásos játékok alkotják.

A mozgás két formában van jelen az óvodában:


a mindennapokban, 15-20 percben, sok játékkal, a testnevelés foglalkozásokon már
kipróbált gyakorlatok, mozgásformák beiktatásával, pergő ritmusú, frissítő mozgással,
(kötelező jelleggel).



Szervezett mozgás, amit az óvónő heti egy-két alkalommal, kötelező jelleggel szervez,
állandó napokon.

65

Az óvónő a folyamatban
Tapasztalatokat szerez a család mozgás kultúrájáról, a gyerek mozgásfejlettségi szintjéről. A
mozgásszükséglet kielégítéséhez olyan feltételeket teremt, amelyben a gyerek mozgásöröme,
aktivitása kiteljesedik.
Az óvónő a játéktevékenység során mozgásos játékokat kezdeményez, vagy a gyerekek
spontán kezdeményezését erősíti. Céltudatosan szervezi a népi mozgásos játékokat a
teremben, a szabadban. Odafigyel a fiúk küzdőszellemének fejlesztésére, a testséma alakítását
kiemelten kezeli. Figyelemmel kíséri a betegségből visszatért gyerekek állapotát, a kisebbek
állóképességének, az egyes gyerek terhelhetőségének határait.
Az óvónő, a ”gyermek- óvónő-család” együttlétek szervezésével a szabadidő hasznos
eltöltésére ösztönöz. A szervezett mozgás fejlesztő hatását tudatosan tervezi.
A mindennapos frissítő és szervezett mozgás a tornatermekkel rendelkező óvodákban
ideális. Hiányában, a szabadban, az átrendezett csoportszobában, illetve a tágas közlekedő
térben is szervezhető a foglalkozás.
A tornaeszközök egy része folyamatosan bent tárolható, ami a játéktevékenység gazdagítására
is lehetőséget nyújt. Más részük kintről behozva alkalmanként felállítható (mászáshoz,
függeszkedéshez, labdaütögetéshez, gurulásokhoz, egyensúlyi játékokhoz, stb.). A nagy
szőnyegek, maroklabdák (rongylabda is), szalagok, kendők, botok, zászlók a speciális
tartásjavító, korrigáló gyakorlatokhoz, vagy a mozgásos, sportos népi gyermekjátékokhoz
hasznosak. Foglalkozások előtt a fertőtlenítő portalanítás előírt.
A jó hangulatú mozgásos tevékenységet szolgálja: a körültekintő szervezés, a játékos
hangvétel, rövid, érthető utasítások, a kevés várakozási idő, a foglalkozásvezetés pergő
üteme., az egyéni szükségletek és képességek figyelembe vétele.
A pozitív megerősítés, az óvónői mozgásminta mutatás, a jókedvű mozgás dominál.

A mozgás személyiségfejlesztő hatása
A mozgás kedvezően befolyásolja a gyermek anyagcseréjét, fokozza a teljesítő képességét.
Segíti az új mozgásformák kialakulását, begyakorlását, a mozgásszervek fejlődését. Alakítja a
mozgásszokásokat, és a játéktudat szintjét.
A mozgásos játékok erősítik az egymásra figyelést, az együttműködési készséget, leszoktat az
önzésről. A szabálytartás az önuralmat erősíti, alakul az egészséges versenyszellem. Fejlődik
a gyerek kitartása, koncentráló képessége és állóképessége. A mozgás örömélmény, érzelmi
hatásokat vált ki. A vízben való játék erősíti a gyerek edzettségét, bátorságát.
Fejlődik a gyerek érzelmi, szociális és értelmi képessége. Harmonikus mozgása hat
gondolkodás-fejlődésére, találékonyságára és kombinatív képességére.

A fejlődés várható eredménye
 a gyermekek szívesen mozognak, mozgásuk összerendezetté válik,
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 folyamatosan fejlődik finommozgásuk, egyensúlyérzékük,
 alkalmazkodnak a járások, gimnasztikai gyakorlatok üteméhez, az utasításokat
képességeikhez mérten pontosan igyekeznek végrehajtani.

Összegzés
A gyerek mozgásán keresztül ismeri meg a világot. A programban a mozgásfejlesztés tartalma
bővül a népi sportjátékok nyújtotta mozgásformákkal. A nap folyamán a gyerek állandó
„mozgásban van”. A tapasztalatok hiányában még nem látja minden mozgásának a
következményét. A felnőtt az önpróbálkozásnak teret ad, türelemmel kivár, balesetveszély
esetén lép közbe.

2.5.5. Az esztétikum és a néphagyományőrzés
A népi kultúrában az ember a természettel összhangban élt, harmonikus környezetet teremtett.
Az ember az őt körülvevő tárgyakat vizuális jelrendszerrel látta el. Ezek a tárgyak esztétikai
értéket hordoznak, ugyanúgy, mint szellemi alkotásaik. A program sajátosságából fakad, hogy
az esztétikai nevelésben fontos szerepet kap a tárgyi és a szellemi népművészet. Egyes
területei áthatják a gyermeki tevékenységformákat, gazdagítják a cselekvési lehetőségeket:


A népköltészet: mondóka, népmese, szólások, közmondások, találós kérdések, rigmusok



A népi díszítőművészet: fonás, szövés, agyagkerámiák, bőrmunkák, tojásfestés, hímzés



A népzene, népi gyermekjátékdalok



A népi gyermekjátékszerek és játékok



A népi színjátszás, dramatikus népi játékok: pl.: karácsonyi pásztorjáték, pünkösdölő,
vásáros játék, stb.

Az esztétikai nevelés célja, feladatai


A szép, a harmonikus, felfogásához, átérzéséhez szükséges képességek alapozása



Megláttatni a szépet a környezetben, a természetben, a művészetben



Ízlésformálás, önálló alkotásra késztetés, tehetségfejlesztés

Az óvónő a folyamatban
Személyes példájával a művészetek, a környezet nyújtotta szépségek felismerésére nevel.
Megfelelő kulturáltsággal használja környezete eszközeit, tárgyait. A gyerek esztétikai
igényének alakítója, formálója.
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Az esztétikai nevelés személyiségformáló hatása
Az esztétikai nevelés komplex és mégis egyedi folyamatában az egész személyiség fejlődik.
Alábbi személyiségjegyek alakulnak: nyitottság, alkotási vágy, önálló alkotókészség,
művészetek iránti fogékonyság, problémamegoldó készség, másság elfogadása.

Az óvodai esztétikai nevelés területei:


Az irodalom: vers, mese



A zene: ének, zene, énekes játék



A vizualitás: rajzolás, mintázás, festés, kézimunka



A környezet esztétikája

2.5.6. Verselés, mesélés
Az irodalom és a néphagyományőrzés
A mondókákat, a meséket régen a szájhagyomány éltette. A kisgyermeket születésétől
”irodalmi környezet” vette körül.
Az altatók, a dúdolók, az ölbe vevők érzelmi biztonságát erősítették. A természettel, az
emberi környezettel kapcsolatos népköltészeti alkotások végigkísérték a gyerekkort. A
program ezt az irodalmi hatást kívánja őrizni.
A néphagyomány-ápoló óvodai programban a mese, vers, mondóka anyag zömmel a
népköltészet tárházából származik,de a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt
helye van. A gyermek érzelmein át épülnek be ízlésvilágába, alapozzák meg „kulturális
anyanyelvét”.

Az irodalmi nevelés célja, feladata
 A gyerek szívesen hallgassa a mondókát, verset, mesét, váljon az irodalmi élmények
érzékeny, aktív befogadójává
 A változatos irodalmi élmények nyújtásával a vágy felébresztése a könyv, a színház, a
múzeum értékei iránt. A későbbiekben így válik a gyermekből lelkes olvasó, színház- és
múzeum-látogató, az esztétikai élményekre érzékeny, művelt ember
 A gyermek saját vers- és mese alkotása, annak mozgással és/vagy ábrázolással történő
kombinálása /önkifejezés/
 keresztény erkölcsi elvek, szabályok indirekt módon való közvetítése,
 bibliai történetek, szentek életének történetével való ismerkedés, életkoruknak, értelmi
képességeiknek megfelelően.
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Az irodalmi anyag tartalma
A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős
alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre.
Az óvodáskorúak verse elsősorban a népi mondóka, melyeknek nagy része mozgással is
lejátszható. Ezen mozgásos játékok nagy segítséget nyújtanak a mozgáskoordináció, az
egyensúlyérzék fejlesztéséhez, a térérzékeléshez, az egymásra figyeléshez, testünk,
érzékszerveink megismeréséhez, a ritmusérzék alakításához. Fontos szerepük van az
érintésben, az óvónő-gyermek, gyermek-gyermek közötti érzelmi kötődés megszilárdításában.
Játszásuk, gyakorlásuk hozzájárul az óvónő és gyermek közötti intim kapcsolat
kialakulásához. Ilyenek: a felnőttek játékai a kicsinyekkel, a természettel kapcsolatos
mondókák, stb.
A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb
segítője. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás
eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi
viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.
A gyerekeknek a mesehallgatás lelki szükséglet, lehetőleg minden nap hallgassanak mesét. A
mese a mindennapi valósággal össze nem egyeztethető, amiről szól mesebeli. A mese egyben
reális gondolatokat is közöl a gyermekkel. Közli, hogy a világban jelen van a jó és a rossz is.
Általa a gyerek etikai világképet kap. Népmesék lehetnek: állatmesék, novellamesék,
tündérmesék.
A néphagyomány-ápoló irodalmi nevelésben nagy szerep jut a mindennapi élet
hagyományaihoz, szokásaihoz, a jeles napokhoz, ünnepekhez, a természet jelenségeihez,
változásaihoz kapcsolódó mondókáknak, meséknek, találós kérdéseknek, szólásoknak,
közmondásoknak és dramatikus népszokásoknak.
Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi –
népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság
történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi
műveknek egyaránt helye van.
A népköltészeten túl klasszikusaink, mai magyar költőink, gyermekek számára írt versei,
elbeszélései is helyet kapnak az irodalmi anyagban. Főleg a gyermekek számára kedvelt
ritmikus, szójátékos, gyermekekről, állatokról szóló, költői képeket tartalmazó, és humoros
verseik felhasználása ajánlott. Fontos az anyagválogatásban az egyensúly megteremtése.
A versek, mesék ismétlése dramatizálással, bábozással, árnyjátékkal, mímes játékkal
történhet. A bábozás lehet a gyermek első “ színházi “ élménye. A kicsiknél még inkább a
paraván nélküli, az óvónő játékát közvetlenül érzékelhető módon, a nagyobbaknál már
többféle módon történhet. Tanácsos a gyerekek bábozásához a gyerekkéz által mozgatható
bábok beszerzése. A bábozás szerepe fontos, mert a báb szóra késztet.
A mese, vagy a dramatikus népszokás élménye, a játszásra ösztönző népszokás jelenléte a
gyereket spontán dramatikus játékra késztetik.
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Az óvónő a folyamatban
Az óvónő benyomásokat szerez a család irodalmi, művészeti érdeklődéséről, és megismeri az
egyes gyerek otthonról hozott irodalmi élményeit és beszédértésének fokát.
Biztonságot adó légkört teremt, ahol a gyerek bátran kezdeményezi az óvónő, vagy szülő által
hallott irodalmi élmény átadását. Az óvónő előadása összhangban van metakommunikációs
jelzéseivel, így lesz verselése, mesélése hiteles, a gyerek reproduktív alkotó képzeletére ható,
fantáziagazdagító.
A drámapedagógiai szemlélet jegyében segíti a gyerek önálló dramatikus és bábos
kezdeményezéseit. A rendszeres lehetőségnyújtás, az óvónői megerősítés eljuttatja a gyereket,
hogy egyre gazdagabb szókinccsel, egyre magasabb dramatikusjáték szinten adja vissza
élményeit. A dramatizálásnál ahol kell, ott segít.
A mese cselekményének eljátszásán van a hangsúly, kerüli a szöveg betanítását, hagyja a
gyerekeket játszani a fantáziájukkal, a nyelvvel. Figyelmet fordít az irodalmi környezet
megteremtésére.
Az óvónő az irodalmi foglalkozásokat kötetlen formában szervezi. Épít a gyerekek által
kialakított spontán helyzetekre, de kezdeményez maga is. A foglalkozásokat átgondolt
anyagválogatás, az irodalmi anyag tudatos időrendi ütemezése előzi meg.
Jó, ha az irodalmi élmény-nyújtásnak állandó helye van, ahol a gyerekek által használt
mesekönyvek, hangszerek, bábok, dramatikus kellékek helyezhetők el.
Az óvónő találja meg a mindennapos mesélés állandó időpontját. (Más szerepet tölt be az
elalvás előtti mesélés, felelősségteljes válogatás előzi meg, nem lehet véletlenszerű.) A
foglalkozások helye: lehet a csoportszoba meghatározott kuckója, meseszőnyege, sarka. A
meséhez erre szükség van, de a ritmikus állatos vagy egyéb mondókázáshoz, verseléshez
kiváló terep az udvar, a park, a bokrok alja, udvari babaház, erdő, stb. Mondókázni lehet a
hangulatban hozzá kapcsolódó foglalatosságok közben is, ez az óvónő „napra- és
tettrekészségétől” függ.
Az óvónő megteremti a meséléshez szükséges családias, szeretetteljes légkört. A
mesemondást és a befogadást nem zavarják külső elterelő ingerek. Az óvónő egész lénye
árasztja azt, amit közvetíteni akar. Szemkontaktust teremt, mesélése hatására a gyerek belső
képet alkot. A kötetlen jellegű kezdeményezés, a rendszeresen visszatérő hangulatkeltő
elemek (furulyaszó, gyertya, csengő stb.) és a gyermeki várakozást kielégítő irodalmi
élmények hatására a gyerekek önként vállalt „kötelező” foglalkozásává, mindennapos
igényévé válik.

Az irodalmi nevelés személyiségformáló hatása
Az óvónői beszédminta alapján a befogadás, a gyakorlás által a gyerekek kiejtése csiszolódik,
gyarapodik szókészletük. A mechanikus bevésésből fakadó sikerélmény ösztönzően hat a
gyerek tanulási folyamatára. Anyanyelve, irodalmi szépérzéke tökéletesedik.
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A népmesék, mondókák, az irodalmi művek hallgatása, mondogatása közben erősödik az
egymás iránti figyelem, az összetartozás érzése is. Az irodalmi élmény érzelmeket vált ki a
gyerekben. A gyerek átéli a sok pozitív érzelem, öröm, boldogság, lelkesedés, csodálkozás,
derű mellett a negatív érzéseket, igazságtalanságot, szomorúságot, bánatot is.
Az ismétlések, a dramatikus játszások, a bábozások lehetőséget nyújtanak az irodalmi élmény
újraátélésére, az önálló fantáziadús alkotásra.
A népi mondókában rejlő ritmikusság képes a gyereket vidámabb, jobb hangulatba emelni, a
belső
mozgásfeszültségét
levezetni,
mozgását
összerendezettebbé
alakítani.
Konfliktuskezelési módjuk, problémamegoldó készségük a népmesei minták hatására alakul.
A népmesék cselekménye állásfoglalásra készteti a gyereket, ami erkölcsi érzékük, avagy
ítélőképességük alakulását segíti. Az élmények hatására, kötődésük alapozódik a népköltészet
értékei iránt.

A fejlődés várható eredménye
 a gyermekek szívesen mondogatnak verseket, mondókákat,
 önállóan is képesek felidézni a hallott meséket,
 igénylik a napi mesehallgatást,
 szeretnek bábozni, mesélni,
 szívesen nézegetnek mesekönyveket, képeskönyveket, vigyáznak azokra.

Összegzés
Az óvodában szerzett esztétikai, irodalmi élmények és a népköltészet értékközvetítő hatásai a
fejlődő személyiség irodalomhoz való későbbi viszonyát befolyásolják. Fontos, hogy az
óvónő, a mindennapokban az irodalom nyújtotta érzelmeket természetes viselkedésmódjával
közvetítse: „Ezt a kincset nem lehet médiára, könyvre, kazettára bízni. Véren át és lelken át,
tenyérből tenyéren, testtel a testhez érve, zöldellő búzacsíra fölé hajolva vagy épp az ünnepi
gyertyát gyújtva csak az együttes élmény során adható át a hagyomány. Itt és most mutasd
neki, tedd meg vele, amikor annak a tettnek ideje van.” (Gabnai Katalin, 1994.)

2.5.7. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
A néphagyományőrzés és a zene kapcsolata
A mondókák, népi játékok a népdalok, hozzátartoztak az emberek mindennapjaihoz,
fennmaradniuk is ezért sikerült. Munkájuk egyhangúságát énekléssel oldották fel, sokszor
érzelmeiket, örömüket, bánatukat is ekképpen fejezték ki. Gyermekeiket éneklésre ringatták a
bölcsőben. Minden alkalomnak megvolt a saját dal- és szokásrendszere.
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A program erre a néphagyományra építkezve alakítja ki zenei nevelését, juttatja a gyerekeket
sajátos élményekhez, teszi gazdagabbá érzelmi, zenei, esztétikai világukat.

A zenei nevelés célja


Az énekes játékok, a zene megszerettetése, a szép tiszta éneklésre való szoktatás



A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének fejlesztése



Játékos zenei alkotókedvük ösztönzése



Az esztétikai, zenei ízlés és a mozgáskultúra formálása

A zenei nevelés tartalma:
A program zenei anyagát hangsúlyosan alkotják:


A népi mondókák, ölbeli játékok



A pentaton karakterű, 6 hangterjedelmű népi gyermekdalok, énekes játékok



A zenehallgatás dalanyaga (hangulatokat, érzelmeket közvetítenek, mintát nyújtanak)



egyházi énekek, egyházi zene-



Az énekes népszokások



A készségfejlesztés zenei elemei

A mondókák játékok szerint: ölbevevős, cirógatók, csiklandozók, tapsoltatók, ujj- és
tenyérjátékok, lovagoltatók, csúfolók, kiszámolók, páros fordulók, stb.
A dalos játékok: állathívogatók, naphívogatók, esővárók, sípkészítők, játékra hívogatók,
leánykérők, kifordulós játékok, ludas játékok, kapus játékok, küzdő játékok, sorjátékok,
csúfolók, stb.
A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a gyermekeknek. A
mindennapos hangszerhasználat a zenei készségfejlesztésben fontos szerepet játszik.
Láthatatlan szállal köti őket a muzsikához, amelyet az óvónő hangszerének, zenélésének a
tisztelete erősít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek megismerésére, készítésére is.
Ilyenek: köcsögduda, doromb, citera, hegedű, lopótök duda, dob, levélsíp, nádsíp, cserépsíp,
fűzfa síp, furulya. A gyermekek által önállóan elkészíthető, például: dióhéj pengető, kukorica
hegedű, stb.
A néptánc az óvodában a felnőttek táncát jelentheti, amely élménynyújtó a
számára. A nehéz lépések nem felelnek meg a 3-6-7 éves korú
mozgásfejlettségének! A gyermekjátékokban előforduló egyszerű táncos
változatos játékmozdulatok és térformák kényszer nélkül fejlesztik a
ritmusérzékét, mozgását. Előkészítik a későbbi néptánc tanulást.
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gyermekek
gyermekek
mozgások,
gyermekek

A zenehallgatás anyaga az óvónő igényes válogatását tükrözi. Az anyagot népdalok és
műdalok alkotják, élő előadásmódban. A gépi zene nem ajánlott.
A megválasztásnál figyelembe kell venni a nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a
gyermeki hovatartozást is.

Az óvodában játszható énekes népszokások
Azok az énekes népszokások fordulhatnak elő az óvodában, amelyek megfelelnek a
gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, az évente
visszatérő naptári ünnepekhez. Nem a szereplés, hanem a játék öröme, egyedi íze az, ami
indokolja ezeknek az énekes népszokásoknak az éltetését. Ilyenek:
Lucázás. A gyerekek kis pohárkába búzát vetnek, hogy majd hazavihessék a család
karácsonyi asztalára. A fiúk szobáról-szobára járnak kisebb farönkökön, szalmán, vagy
kukoricaszár kötegeken ülve „kotyolnak”, mondják mondókáikat, jókívánságaikat, énekelnek.
A kapott ajándékot tarisznyájukba gyűjtik.
Pásztorjáték. A nagyobb gyerekek pásztorjátéka része lehet az ünnepre való készülődésnek,
fokozva ezáltal a várakozás örömét. Karácsonykor csoportról csoportra vonulnak, énekléssel
köszöntik az óvoda gyermekeit, felnőttjeit.
Farsang. Az előkészületekhez hozzátartoznak a télcsúfoló dalok, tréfás mondókák
énekelgetése, mondogatása, ami a farsangon folytatódik. Elkészül a „kiszebábu” is, amit a
farsangi mulatság végén elégetnek. Ez a tél elűzését, a tavasz várását jelképezi. Farsang
napján a gyermekek jelmezeiket magukra öltve „mulatnak”.
Az óvónők népviseletbe öltöznek és néptáncot, vagy dalos játék összefűzést adnak elő a
gyermekeknek, akik a lépéseket „ellesve” utánozzák őket. Az egy-két napon át tartó farsangi
játékokat a szülők, óvónők közös télcsúfoló estje zárhatja.
Komatálazás. Népszokásból lett gyermekjáték. A “komatálban” finom falatok vannak (pl.: a
gyermekekkel közösen sütött pogácsából), kóstolót visznek a többi csoportnak, akik
viszonozzák a kedves figyelmességet. A közös játékkal barátságot kötnek.
Pünkösdölés. A játék egy, vagy több csoport részvételével lovasversenyes pünkösdi
királyválasztásból, vagy a lányok pünkösdjárásából áll. Lehetőség nyílik a különböző
ügyességi játékok gyakorlására, a győztes pünkösdi királlyá választására. A lányok “házrólházra” járnak köszöntésüket és jókívánságaikat elmondani.
A közöttük legkisebb leányka a pünkösdi királyné, akinek barátnői kendőt tartanak sátorként
a feje fölé, közben rózsaszirmokat hintenek szét. Csoportról csoportra vonulnak, a háziaktól a
köszöntésért ajándékot kapnak.
Lakodalmas. A játékra általában nyáron kerül sor, de bármikor játszható. A gyerekek az igazi
lakodalom eseményeit utánozzák, közben lakodalmi csújjogatókat, névcsúfolókat, stb.
kiabálnak, párválasztó, leánykérő, kapus és egyéb dalos játékokat játszanak.
A készségfejlesztés zenei elemei
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Ide tartoznak a tiszta, a csengő hangképzés, az egyenletes lüktetés, a dallam- és
ritmusmotívum visszaadása, a tempó (gyors, lassú), a dinamika (halk, hangos), a
hangmagasság (magas, mély) érzékelése, éneklése és a zenei hangsúlyok kiemelése. A
zörejek közül megfigyelhetők a természet hangjai, az emberi-, állati hangok, a hangszerek
hangjai és a környezet zörejei.
Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások fontos
eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei
kreativitásának alakításában.

Az óvónő a folyamatban
A zenei nevelés megkívánja, hogy az óvónő szeressen, és tisztán tudjon énekelni,
rendelkezzen hangszeres tudással. Zenei műveltsége, a zenéhez való viszonya és zenei
aktivitása meghatározza a gyerek zenei neveltségi szintjét.
A gyermekkel való ismerkedés során, a személyes kontaktus létrehozásában, az óvodai
környezet elfogadtatásában, segítséget nyújt az éneklés. A mindennapos éneklés az óvónő
belső igényéből fakad. Kapcsolódhat spontán kialakult játék helyzetekhez, kezdeményezhetik
a gyerekek, vagy az óvónő. Fontos az óvónő módszertani kulturáltsága és naprakészsége, a
dalanyag igényes válogatása. A részvétel önkéntes, a gyerekek maguk döntik el, hogy aktívan
részt vesznek-e benne, vagy csak „hallgatói” és „szemlélői” maradnak.
Az óvónő gyakran énekel népdalokat, amelyek hangulatfokozói lehetnek egy-egy
hagyományőrző cselekvésnek például.: tréfás dalok a farsangi készülődésben. Az ünnepvárás
és készülődés hangulata énekléssel, zenéléssel, zenehallgatással teljesedik ki.
Az ünnep ünnepibbé válik, az óvónők hangversenyével vagy hagyományőrző táncos
játékával. A zeneiskolások hangversenye is hagyománnyá tehető az óvodában.
Az óvónő teret, lehetőséget teremt a gyerek zenei önkifejezésmódjának gyakorlására. A tanult
mondókák, dalok, mozgáselemek gyakorlása mellett segíti az egyéni improvizációs
megnyilvánulásokat: szövegben, dalban, ritmikus mozgásban.
Az óvónő megnyeri a szülőket az élő zene (éneklés) létjogosultságának. A családdal közös
hangversenyeket, együtt zenéléseket szervez.
A játszó-délutánokon a szülők is bekapcsolódnak a különböző dalos játékokba, éneklésekbe.
Lehetőség nyílik egy-egy nagyszülő által őrzött dal megtanulására is.

Zenei nevelés személyiségfejlesztő hatása
Az ölbe vevős, mondókás játékok, a testközelség, az érintés, pozitív érzelmeket ébresztenek,
szerepet játszanak az érzelmi kötődés kialakulásában. Az egyszemélyes játékhelyzetből
fejlődik ki a gyerekek éneklési kedve.
A kiszámolók segítik az igazságos döntésre törekvést és a konfliktusok megelőzését. A
küzdő játékok erősítik a fiúk egészséges küzdőszellemét, nemi hovatartozásukat.
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A dalos játékok a lányok számára a lányos mozgás és viselkedés szabályait is közvetítik. Mit,
hogyan illik egy lánynak, stb. A dramatikus énekes népszokások a felnőttek viselkedési
szokásait adják tovább. Mindezek a mozgáskultúrát is gazdagítják.
A zene belső lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok fejlesztik a gyermeki mozgás
összerendezettségét, a fegyelmezettséget. A gyerek harmonikus, ritmikus mozgása alakul, ami
a tánc alapja.
A hangszeres játék felkelti a gyerekek érdeklődését, rácsodálkozást ébreszt, különleges
világot teremt. A zenei nevelés hat a gyerekek érzelemvilágára, esztétikai fogékonyságára.
Megalapozza a zenei befogadás képességét, emléknyomai fellelhetők a gyerekek
improvizációiban. Az öröm újra-átélésre készteti, amit a társakkal együtt szerzett élmény is
fokoz. A zene, mint esztétikum felfedezése, átélése és létrehozása szükségletként épül be a
gyermeki személyiségbe.

A fejlődés várható eredményei
 óvodásaink maguk is szívesen vesznek részt zenei tevékenységekben, maguk is
kezdeményeznek,
 önállóan is mernek énekelni, s azt mozgással összekapcsolni, figyelemmel hallgatják a
más által előadott zeneműveket,
 felismerik a zenei fogalompárokat, képesek az egyenletes lüktetés és ritmus
megkülönböztetett hangoztatására,
 hitük megvallásaként szívesen énekelnek egyházi énekeket.

Összegzés
A gyerek zenei képességeinek alapozását sokrétű zenei eszközrendszer segíti. Az óvónői
igényes válogatás hatására válik a fejlesztés céltudatos eszközévé. A zene érzelmekre hat,
élményt nyújt, aminek hatása életre szóló, amit a szülőkkel való együttlét még
meghatározóbbá tesz.

2.5.8. Rajzolás, festés, mintázás, ÉPÍTÉS, KÉPALAKÍTÁS, kézimunka
A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint az ábrázolás
különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal,
hagyományokkal, nemzeti szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való
ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás
a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki alkotások közösségi
rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.
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A tárgyi népművészet anyagai, forma-, szín- és díszítő világa ma is követendő modell lehet az
alkotó ember számára. A hagyományőrzésben az értékek újrafelhasználásával létrejön a
folyamatosság. A vizuális nevelés lehetőségei a hagyományőrző tevékenységek, a népi
kismesterségek, a növényi játékeszköz készítések gyakorlása által gazdagodnak.

Célja
 A gyerekben formálódjanak a vizuális alkotáshoz, a befogadáshoz szükséges készségek
 A gyerekek a hagyományos óvodai ábrázolás eszközei és technikái mellett ismerjék meg
és használják a régi gyermekkor játékkészítő és a népi kismesterségeket őrző technikáit,
eszközeit
 Alakuljon kézügyességük, vizuális alkotókészségük és esztétikai igényük a múlt, a jelen
értékei iránt. Alapozódjék a ”művészeti látás” képessége
 érdeklődés felkeltése az ábrázoló tevékenységek iránt,
 önkifejezésre ösztönözni a gyermekeket,
 érzelmi témákat megjelenítésével fejlődik az esztétikai érzéke.

Feladatok
 érdeklődés felkeltése az ábrázolás tevékenysége iránt,
 szokásrendszer alakítása,
 különböző anyagok,
megismertetése,

változatos

technikák,

eljárások,

eszközök

kipróbálása,

 az alkotás örömének megtapasztalása, önkifejezésre ösztönzés,
 esztétikai élmények befogadása, a környezet esztétikai alakítása,
 vallásos témák megjelenítése,
 térbeli tájékozódás, szín és formavilág gazdagítása,
 a finommotorika fejlesztése,
 érzelmek, gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban,
 műalkotás-elemzés, ismerkedés népművészeti elemekkel,
 a tevékenység iránti vágy felkeltése,
 tevékenységbe ágyazott tapasztalatszerzés biztosítása, anyagok eszközök tulajdonságainak
megismerése,
 az elsajátított technikák által a napi élet gazdagítása. (pl. játékokhoz kiegészítők készítése,
környezetünk díszítse),
 kreativitás, önkifejezés, kézügyesség fejlesztése
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 népi kismesterségek óvodások számára megtanítható technikái: szövés, fonás,
körmöcskézés, anyagozás, csuhé, szalma, gyékény, festés
Mindezen technikák alkalmazása, gyakorlása közben felelevenítjük a népszokásokat.
Beszélgetünk az ünnepekről és hétköznapokról, az ezekhez kötődő néphagyományokról.
Fontos a környező valóság megfigyelésének, a természeti szépségek észrevételének
képességét alakítani.

A tevékenységek tartalma
Az óvodában használt és ismert tevékenységformák a hagyományőrző díszítő művészet
technikáival, művészetőrző formáival bővülnek. A rajz, a festés, a kézimunka mellett
megjelennek a népi kismesterségeket őrző elemek is.

Hagyományőrző elemek:
 a népi kismesterségek technikái
 a jeles napok „jelkép-készítő” technikái
A kézi munka sorában megjelennek a kézi szövés alapelemei: sodrások, fonások, szövések. A
gyapjú anyaga szárazon, nedvesen, – nemezelés – többféle technikát kínál. A méhviasz, a
tojásírókázás mellett, batikolásra is alkalmas. Egy-egy szép hímzett terítő, a színes fonalak
hímzés utánzására késztetnek. Az agyagozásra ösztönzően hat, ha van égetőkemence, az
elkészült alkotások a gyerekek kedvenc játékeszközei lesznek.
A játékeszköz készítések technikáit a gyerekek utánzás után képesek elsajátítani: rongybaba
vagy csutkababák, terméseszközök, pl. napraforgószár – lovacska, sátrak, kunyhók, stb.
A jeles napi készülődések során a gyerekek részt vesznek az ünnephez kapcsolódó jelképek
közös készítésében. Például az András nap utáni adventi koszorú-készítés, a mézeskalács
gyúrása, díszítése, a karácsonyi gyertyaöntés, a Luca-búza vetése, a farsangi maszkkészítések, a húsvéti tojásfa díszítése, a májusfa szalagozás, a pünkösdi koszorú készítés,
stb.
Ajánlatos a természetes anyagok beszerzése


Termések: kukorica, makk, gesztenye, csuhé, zöldségek stb.



Növények: nád, sás, gyékény, szalma, vessző stb.



Állati eredetűek: gyapjú, toll, méhviasz, bőr, stb.



Textíliák, fonalak, spárgák, agyag, homok, kavics.

Az óvónő a folyamatban
Betekintést nyer a családok vizuális kultúrájába, bevonja őket az óvodai készülődésekbe,
ismereteket szerez a gyerek vizuális készségszintjéről. Személyes hatóerővel rendelkezik, tud
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gazdálkodni a térrel és az idővel, így az általa ismert ábrázoló tudást hitelesen, utánzásra,
alkotásra késztetően tudja átadni.
Épít a gyerekek kíváncsiságára, megadja számukra a választás lehetőségét, anyagban,
témában, technikában vagy mindháromban. Egyénileg megerősítően nyújt segítséget a
gyermek továbbfejlesztése érdekében.
A változatos tevékenységek gyakoroltatása során nem feledkezik el a gyerek rajzában
megnyilvánuló jelzések követéséről, nem hagyja, hogy rajzolása sémává merevedjék. A
gyerek az ösztönös firkálástól a vizuális percepciója hatására újraalkot, ez elvezeti a tudatos
rajzolásig. Mozgásfantáziáját hagyja kibontakozni, és segíti fejlődni.
A népi kismesterségek, a tájházak, a népviseletek, a környezet megfigyeltetésével gazdagítja a
hagyományos élményanyagot. Gyűjtési alkalmakat szervez a természetes anyagok, termések,
termények, állati eredetű anyagok beszerzésére.
A nyugodt vizuális alkotás, a használatos anyagok és eszközök tárolása szempontjából
nagyon fontos a műhely, kézműves sarok kialakítása. Itt kapnak helyet a hagyományos
eszközökön, és a gyűjtött anyagok egy részén kívül a szövőszék, a szövőkeretek, a különböző
fonalmunkákhoz használatos eszközök, de egy időre az elkészült munkák is. Fontos a
természetes anyagok, a jó minőségű eszközök és a munkálatokhoz használt védőkötények
esztétikus tárolása, amelyek mindig könnyen elérhetők.
Kezdetben megmutatja, majd javasolja, illetve hagyja a gyereket, hogy a kézműves
anyagokból játéktevékenységét gazdagító tárgyakat készítsen, anyagokat használjon fel. Az
elkészült tárgyakat a gyerekek használják, de készülhet belőlük alkalmi, vagy tanévvégi
kiállítás. A távlat ösztönző hatása is alkotásra késztet.
Az épület helységein kívül az udvar, a parkok, a rétek adta lehetőségeket is kihasználja, a
gyerekek vizuális funkcióit, tevékenységét gazdagítja. Pl.: az őszi erdő színei, az udvaron
virágszőnyeg-szövés.
Az óvónő a foglalkozásokat kötetlen formában szervezi, kezdeményez, de épít a gyerekek
természetes érdeklődésére, tevékenységvágyára. A vizuális tevékenységek lehetőségét egész
nap biztosítja a gyerekek számára. Az óvónő által kezdeményezett egy-egy tevékenységi
forma legalább egy héten keresztül gyakorolható. Ügyel arra, hogy minden gyerek
hozzájusson a számára megfelelő, illetve szükséges foglalkozáshoz. A gyerekek a vizuális
tevékenységet már érkezéskor választhatják, és délután hazamenetelig gyakorolhatják, illetve
folytathatják.
A hagyományápoló tevékenységformák időrendben kapcsolódnak az ”ÉVKÖR”-ben
bemutatottakhoz, de a gyakorlásra az óvónő ezen időszakon kívül is lehetőséget nyújt.
Az óvónői tervszerűség és rugalmasság megteremti az egyensúlyt a játék és a hagyományőrző
tevékenységek között.
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A tevékenységek személyiségfejlesztő hatása
A gyerek a vizuális technikák gyakorlása során minden alkalommal átéli az alkotás örömét, a
sikerélmény pedig újabb alkotásra motiválja.
Formálódik alkotó képzelete, ábrázolókészsége, önkifejezési módja. Az óvónői
leleményesség hatására problémamegoldó készsége fejlődik, kezdeményezővé válik,
önbizalma erősödik.
A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül.
A természet és a természetes anyagok sokrétű lehetőséget nyújtanak a manuális
tevékenységek gyakorlására, és a finom-motorikus készségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez is
új terepet szolgáltatnak. Egyben hozzájárulnak a természettel való együttélés
folyamatosságához. A természet látványa segíti a vizuális funkciók, azaz a szín, forma, alak
észlelés fejlődését.
A változatos cselekvések során a gyerek alkotókészsége, fantáziája csiszolódik, amely hat
értelmi képességeinek fejlődésére is. A gyerek képessé válik arra, hogy megfigyeléseit
átértelmezze, azokat új kombinációban alkalmazza.
Alakul képszerű gondolkodása, fogalomalkotása konkréttá válik. Az elkészült tárgyak, népi
játékszerek tovább motiválják tevékenységüket, gazdagítják játékukat, alkotásra képes
emberré teszik őket. Közben finom-motorikus készségük fejlődik.

A fejlődés várható eredménye
 gyermekeink szívesen rajzolnak, mintáznak, kézimunkáznak,
 a napi gyakorlás során fejlődik belső világuk, személyiségük érettebbé válik,
 gyönyörködni tudnak az esztétikus alkotásokban,
 kifejezik értékítéleteiket.
Összegzés
A megerősítő légkörű környezetben a gyerek jókedvvel, szívesen alkot. Nyitottsága,
magabiztossága alkotásra készteti. A szülőktől, a nagyszülőktől ellesett technikák,
fogásmódok ösztönzően hatnak. Tevékenységének, alkotó munkájának eredményei a
személyiségének fejlődését tükrözik.
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2.5.9. A külső világ tevékeny megismerése
A környezet esztétikája
A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a
környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz
szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a
tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
Az óvodai környezetet a tagoltság, az egyszerűség és a tágasság jellemzi. Fontos, a természetes
anyagok, plasztikus felületek jelenléte. Az óvodát díszítő textíliák, tárgyak lehetnek egy-egy
vidék jellegzetes népművészeti mintáival díszítettek. Néhány hagyományos használati tárgy is
elhelyezhető. Ezeket, és a díszítő tárgyakat funkcióik, illetve tájegység vagy stílus szerinti
csoportosításban illik elhelyezni. Az óvoda közös helyiségeiben, esetleg a csoportszobában
kialakítható egy kis sarok a régi foglalkozási eszközök, használati tárgyak vagy öltözékek
számára. Lényeges, hogy az óvoda nem múzeum, hanem nevelési intézmény, amely igyekszik
megteremteni az egyensúlyt a régi és a mai világ között, értékmegőrző, értékteremtő,
értékközvetítő szerepe van.
Az esztétikai nevelés érzékszerveken, érzelmeken átható folyamat. A gyerek fogékonysága által
minden őt körülvevő környezeti ingerre érzékenyen reagál. A gyerekre hat a közvetlen
környezete, valamint a távolabbi, az óvoda és a település maga. A gyerekek más-más esztétikai
élményekkel érkeznek. Az óvoda egyrészt kompenzáló szerepet tölt be, másrészt teljes
megjelenésében alakítja az esztétikum iránti fogékonyságot.
Az óvoda dolgozói személyes példamutatással - esztétikus megjelenéssel, kulturált viselkedéssel,
lehetőleg egységes munkaruhában - igyekeznek modellt nyújtani a gyerekek és szüleik számára.
A gyerekben az eltérő tevékenységekben viselt öltözék látványa és viselése tudatosítja a
célszerűség és esztétikum összekapcsolását. Pl.: a kézműves tevékenységekhez viselt
védőkötény, a zöldségtisztításhoz használt fehér kötények, a tornaruha, stb.
Az ünnepnapokon az egész óvoda “ünnepi ruhát ölt”. Esztétikai érzékformáló hatást nyújt az
óvónők, társak látványa és az összhangot tükröző feldíszített folyosók, csoportszobák. Az
ünnepnapok másságából fakadó ünnepi viselet (például: gyerek és felnőtt sötétkék fehér
öltözékben, vagy helyi népviseletben) ízlésformáló, hangulatfokozó élmény. A gyerek
megtanulja, hogy az ünnepnaphoz más viselet, viselkedés illik. Az élmény nem csak az
összetartozás élményét erősíti, hanem az esztétikus környezet, öltözködés iránti igény is
alapozódik.

A fejlődés várható eredménye
 óvodásaink ismerik az évszakok jellemzőit, meglátják a bennük rejlő szépséget,
 az ismertebb állatok, növények nevét, jellemző tulajdonságait felsorolják, tapasztalatokkal
rendelkeznek azok életkörülményeiről,
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 ismerik testük részeit, azok funkcióit,
 ismernek sokféle közlekedési eszközt, s a gyalogos közlekedés szabályait,
 szeretik és védik élő-és tárgyi környezetüket, részt vesznek azok formálásában,
 tisztelik az istentől kapott életet,
 gyermekeink belső igénye a természeti és társadalmi környezetben való kulturált viselkedés.

Összegzés
A gazdagon megélt tevékenységek, rácsodálkozások megtanítják a gyermeket a szép élvezetére.
Esztétikai ítélőképessége fejlődik. Nemcsak az általuk értelmezett szép, hanem az általános
művészeti kultúra értékeinek élvezetére is, mivel a ”valamit csinálni” öröme vezet el a ”valamit
létrehozni”, az alkotás öröméig. A néphagyomány-ápoló szemléletű nevelés része, hogy a
gyerekek maguk is tevékeny részesei lesznek környezetük, óvodájuk rendben- tartásának,
esztétikus alakításának.

Környezetvédelem
A gyermekek érzelmi kötődésen keresztül jutnak el környezetük megbecsüléséhez és
védelméhez. A sokrétű tevékenységek során megtapasztalják munkájuk eredményét,
környezetükre való hatását. Ilyen tevékenységek lehetnek például a madáritató készítés, a
komposztálás, az esővíz összegyűjtése és az abból történő locsolás, a kertészkedés, az
udvargondozás.
A gyermekek természethez való kötődését és az élőlények megszerettetését szolgálják azok a
valódi történetek is, amiket az óvónő a megfigyelések során elmond. Mindezeket irodalmi, zenei
alkotásokkal is színesítheti.
Az óvónő az élővilág sokoldalú megfigyeltetésével, az óvó-védő tevékenység eredményeként a
gyerekek emocionális alapokon eljutnak annak belátásához, hogy az élőlényeket óvni, védeni
kell.
A népi kismesterségek gyakorlása, a természetes anyagok „közelsége” és a velük való
tevékenykedés sajátos élményt és érzelmi többletet jelent a gyermekeknek. A különböző séták,
kirándulások, tevékenységek a megfelelő szokások, szokásrendszerek, magatartási formák
kialakítását is szolgálják, amelyek belsővé válása a természetben való kulturált viselkedést
eredményez. Személyiségüket gazdagítva a természetszeretet szükségletként jelentkezik.

Környezetalakítás
Az óvodai környezet alakítása, óvása folyamatos tevékenységet jelent. A gyermekek szívesen
részt vesznek a csoportszoba rendjének helyreállításában, átrendezésében, az ünnepek előtti
dekorálásokban, díszítésekben. Az óvónő vagy dajka néni által megkezdett munkálatok látványa
a gyereket követésre készteti. Az udvaron, kertben segítenek, a nagyobbak akár önállóan is részt
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vesznek a különböző tevékenységekben. A veteményesben célszerű olyan zöldségfélét
termeszteni, amit a gyerek a mindennapi étkezés során fogyaszt.
A virágoskertben a gyermek- és népdalokban előforduló növények is helyet kapnak (pl.:
gyöngyvirág, pünkösdi rózsa, stb.).
A családok közreműködő környezetalakító munkája (pl.: tóépítés, udvari játékkészítés, stb.)
hozzásegíti a gyermekeket egy másfajta érzelmi kötődéshez.
A környezettel való aktív ismerkedés áthatja az egész óvodai életet, a nevelés komplex
folyamatát. Sokféle alkalom kínálkozik a környezetalakításra. Így a csoportszobai élősarokban
való tevékenykedés (pl.: az akvárium tisztántartása, a halak gondozása, etetése, dugványozás,
hajtatás, stb.), a természetsarokban történő ismeretszerzés (pl.: termések, száraz ágak, levelek,
csigaházak, kövek, talált madárfészkek, stb.) nézegetése, válogatása, manipulálása.
A környezet és a néphagyományőrzés
Az emberiség régebben szinte még együtt lélegzett környezetével, a legfontosabb
törvényszerűségeket a természetből merítette. Tudása nem elvont tények, hanem gyakorlati
tapasztalatok és a hozzájuk tapadt szokások, szertartások formájában őrződött meg.
A következő generációk jövője, léte függ attól, hogy milyen szemlélettel, értékrenddel,
viselkedéskultúrával rendelkeznek, hogyan viszonyulnak természeti és társadalmi
környezetükhöz. Ennek alakítása, megalapozása már kisgyermekkorban megkezdődhet.
A program tudatosan épít :
 gyerek életkori jellemzőire,
 a természetben gyökerező tevékenységek, és a néphagyomány-ápoló tevékenységek
érzelemfokozó hatásaira.
A külső világ, azaz a környezet megismerése iránti vágy a gyermekben születése pillanatától
működik. A gyermeki jellemzők, a rácsodálkozás, az erős közlési vágy, a kommunikációra való
nyitottság, az érzelmi fogékonyság a természet szépségeire, az élőlények jelenségeire, a
személyes kipróbálási vágy, az állandó tettre kész cselekvőkészség, mind-mind kedvez a
tevékenységeken keresztül történő tapasztalatszerzésnek.
A gyerek a hagyományos óvodai ismeretanyagot: a család, az óvodai környezet, az emberi
foglalkozások, a közlekedés, az emberi test, a napszakok, az évszakok, az állatok, a
növények, stb., egy sajátos hatásrendszerben szerzi meg.
Az ember, a természet, a hagyomány szoros kapcsolatban vannak. Ezt a kapcsolatot a következő
tevékenységek őrzik, erősítik:
 Az évszakok változásából fakadó időjárás megfigyelő tapasztalatszerzések, egy-egy jeles
névnaphoz kapcsolódó természeti jelenségek szokásaival fűszerezve
 Az időjárás változásaiból fakadó, a hagyományos népi életmódot utánzó környezetalakító
munkálatok (pl.: palántanevelés, növénygondozás)
 Termések, gyógynövények gyűjtése, az óvoda udvarán és környékén, szüretelések
családoknál, gazdaságokban befőzések, gyümölcs-szárítások
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 Szőrnélküli kis állatok gondozása teremben, udvaron, télen a madarakról való gondoskodás
 Jeles napok előtti készülődések
 A rendszeres környezetmegismerő séták, tájmegismerő kirándulások

A külső világ megismerésére nevelés célja
 A természeti és a szűkebb lakókörnyezethez való érzelmi viszonyulás alapozása. Az élő és
élettelen világ megismertetése, megszerettetése.
 A gyerekben alapozódjanak a környezet-harmonikus viselkedéshez szükséges készségek,
jártasságok.
 Érzelemgazdagítás a természethez kapcsolódó hagyományőrző tevékenységekkel.
 Az óvodapedagógus segítse elő a gyermek önálló véleményalkotását, döntési képességeinek
fejlődését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.
 A természeti és társadalmi környezetről minél több érzékszervvel történő tapasztalatszerzés
biztosítása a gyermekek számára.
 A gyermeket körülvevő környezet (hazai táj, szokások, tárgyi kultúra, lakókörnyezet,
növények, állatok, stb.) megismertetése, megszerettetése és annak megóvására nevelés.
 A teremtett világ szépségeire való rácsodálkozás isten szeretetének látható jelein keresztül,
az emberi felelősségérzet megalapozása, az élet tiszteletére nevelés.

Mindennapos néphagyományápoló tevékenységek
Közösségért végzett
munkajellegű tevékenységek

Környezeti nevelés
Környezetvédelem
Környezetalakítás

Az óvónő a folyamatban
Az óvónő környezethez, természethez fűződő viszonya, alap-beállítottsága, értékrendje minta
a gyerek, a szülők számára. A gyermeki környezetet aktívan, kedvvel alakítja. Természetes
számára a jeles napok (például: karácsony, húsvét) előtti közös „nagytakarítás" teremben, vagy a
tavaszi „határjárás", ami az óvodaudvar és környékének tisztogatását, rendbetételét jelenti a
gyerekekkel közösen. Ha mindez a szülők bevonásával történik, már ráirányítja a figyelmet egy
régi népszokásra, közben alakítja a tiszta környezet iránti belső igényt.
Az óvónő megteremti és ötvözi a környezeti nevelés és a néphagyomány-ápolás olyan feltétel
és tevékenységrendszerét, amelyben a gyerek egyénileg és közösen éli át a változatos ingereket,
újrateremtheti saját környezetét. Egyben megtalálja a kapcsolódási pontokat más
tevékenységekkel.
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Törekszik az élővilág sokoldalú megismertetésére. A természetsarokban elhelyezett eszközök
(nagyító, zsebtükör, földgömb, speciális képeskönyvek, természetfilmek, stb.), az élősarokban
lévő növények, kisállatok is a megismerési folyamatot segítik.
Az óvónő kezdeményezője minden olyan családokkal együtt történő munkálkodásnak:
 amely alakítja, növeli a környezet iránti érzékenységet, (udvar, erdő-gondozás),
 amely a harmonikus környezet létrehozására (sziklakert, dísztó az óvoda udvaron) ösztönöz,
 amely erősíti a hovatartozás érzését (például: jeles napokhoz fűződő szokások közös
gyakorlása, hazánk nevezetességeit megismerő közös családi-óvodai kirándulások)

2.5.10. Matematikai tartalmú tapasztalatok: Tér, forma, idő, mennyiségi
viszonyok
A környező valósággal való ismerkedés során a gyermekek tapasztalatokat szereznek az őket
körülvevő tárgyak, jelenségek formai és mennyiségi jellemzőiről. Minden tevékenységükben
megjelenik a matematika pl.: játékukban párosítanak: csésze-csészealj, ló-lovas, stb.,
halmazokat képeznek: baromfiudvar benépesítése, játékválogatás, stb.
Ismerkednek a mennyiségekkel pl.: terítéskor a naposi munka során, társasjátékok játszásakor,
stb.
Összehasonlító méréseket végeznek pl.: ki ugrott nagyobbat, kinek nehezebb a hátizsákja, stb.
sorba rendezik egymást, tárgyakat adott tulajdonságok, szabályosságok szerint.
A geometria világából tapasztalatokat szereznek síkbeli, térbeli alakzatokról pl.: különféle
építések során, papír nyírás, puzzle kirakások alkalmával, stb.
A tükörrel való játék során figyelik tükörképük mozgását, utánozzák egymás tükörképét,
festékfolttal tükrös (szimmetrikus) alakzatokat hoznak létre. Gyakorolják a térben és síkban
történő tájékozódást.

Személyiségfejlesztő hatás
A tevékenységek során a gyerekek tapasztalatokat szereznek a növények, állatok életéről, az
ezekhez kapcsolódó emberi munkálatokról, az idő múlásáról. Ez a tapasztalat évszakonként más
és más, de évről-évre visszatérő. Ez a hovatartozást, a biztonságérzést erősíti.
A felsorolt lehetőségek, tevékenységek által a gyerekek egyrészt, megismerkednek a „külső”
világgal, másrészt szert tesznek arra az érzelmi kötődésre, amelyet felnőve, a szülőföld
szereteteként fogalmaznak meg. Ez különösen igaz, ha a gyerek érzelmeken, cselekvéseken
keresztül történő ismeretszerzését ódaillő hangulati elemek mélyítik: mondókák, gyermekdalok,
népdalok, mesék, történetek
A külső világ megismerésére nevelés meghatározó a gyerekek képességeinek fejlesztésében,
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elsősorban az alábbi területeken: tapasztalás, emlékezés, megértés, konstruálás, ítélőképesség.
Egyre jobban megközelítik a későbbi megismeréshez szűkségen elvonatkoztatás útját. Képessé
válnak elemi problémák felismerésére, és megoldására. Fejlődik a gondolatok tevékenységgel és
szóban történő kifejezésének képessége.
Előbbre jutnak az önálló tapasztalatszerzésben, véleménynyilvánításban, fejlődik
kommunikációs készségük. A közös tevékenységek során kapcsolatot teremtenek társaikkal,
növekszik türelmük, erősödik akaratuk, önfegyelmük. Felébred bennük a felfedezés, tudás
öröme, a másság elfogadása
Összegzés
A külső világ megismerési folyamatában a gyerek cselekvésein, érzelmein keresztül szerzi
környezetéből az ismereteket. A néphagyományőrzésből és a természet-közelségből fakadó
élmények eljuttatják a gyereket a természettel való együttélés harmóniájához és a hagyomány
tiszteletéhez.

2.5.11. Munkajellegű tevékenységek
A néphagyományőrző életmód tevékenységei gazdagítják a gyerek cselekvési lehetőségeit. A
természetközelségben a természetes anyagok használata során, a rendszeresen visszatérő
munkálatok ráébresztik a gyereket, hogy az emberi élet velejárója egy-egy adott cselekvéssor. A
gyerek utánzási vágyából fakad, hogy a környezetében látott felnőtti munkacselekvéseket
játékában utánozza. A hiányzó eszköz nem akadály, ezen a mássá változtatás vágya átrepíti, a
cselekvésben mindenáron ki akarja magát próbálni. A gyerek a gyerekméretű, valósághű
eszközökkel is „mintha” cselekvést végez, játszik.
Ez a fajta cselekvés, ha rendszerességgel tér vissza, és az egyén, a környezet, a közösség javát
szolgálja, munkajellegű tevékenységgé válik. Mozgatója a gyerek aktivitási vágya és a felnőtt
megerősítő, dicsérő értékelése.
Célok, feladatok:
 A gyerek sajátítsa el azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek a társas együttélés
fenntartását szolgálják.
 A hagyományőrző tevékenységek gyakorlásán keresztül a munkajellegű tevékenységek
megszerettetése, az elvégzett munka megbecsülésére nevelés.
 A munkaerkölcs, felelősségérzet alapozása, kitartásra nevelés: a gyereket eljuttatni a
célirányos kötelezettségvállalás befejező mozzanatáig.
 A gyermeki kipróbálási vágy sokrétű kielégítése, kezdeményezőkészségének formálása.
Az óvónővel kialakult érzelmi kapcsolat a megerősítés motivációja ösztönzi a gyereket a
munkajellegű tevékenységek céltudatos végzésére.
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Munkajellegű tevékenységek tartalma
 Önkiszolgálás (Lásd: Egészségre nevelés, gondozás).
 Közösségért végzett tevékenységek.
Munkajellegű, közösségért végzett tevékenységformák: a naposi munka, a mindennapi élettel
kapcsolatos állandó- és alkalomszerű munkák, növény- és kisállat gondozás.
A naposság vállalásában az önkéntesség dominál. A jelkép (kötény, kitűző stb.) nem csak a
megbízást és a feladatvállalást jelzi, hanem vonzóvá is teszi a tevékenységet, amire büszke és
örömmel, sikeresen teljesíti azt. A naposi munka tartalmát úgy célszerű alakítani, hogy minél
kevesebb időt vegyen el a gyerek játékából. A naposi munkát kisebb gyerek is vállalhatja. A
hagyományőrző cselekvések bővítik a naposi teendőket. Például a kerti szerszámok rendben
tartása, a befőzésekhez, a sütésekhez szükséges eszközök előkészítése, öntözések, stb.
A naposság feladattudatot, figyelemösszpontosítást igényel, ezért csak középső csoporttól kerül
bevezetésre. A gyerekek a saját asztaluknál ülő társaiknak terítenek, töltenek, étkezés végén
leszedik a terítéket, valamint a kezdeményezések szervezésében, illetve teremrendezési
feladatokban és az udvari játékok rendjének ellenőrzésében vesznek részt.
Ezen feladatok részmozzanatait fokozatosan gyakoroltatjuk, s a gyermekek kezdetben önként
vállalkozhatnak a tevékenység elvégzésére. Akinek nincs kedve, vagy bátortalan, annak
tevőleges vagy szóbeli segítséget, irányítást, bátorítást adunk. Vonzó kellékekkel motiváljuk
óvodásainkat (napos kötény és –tábla a gyermekek jelével).
A mindennapi élettel kapcsolatos állandó- és alkalomszerű munkákhoz tartoznak: az udvar- és
teremrendezés, a játékjavítás,- tisztítás,- készítés, az egyéni megbízatások, az üzenetek
teljesítése, az ünnepi készülődés (ajándékkészítés, szobacsinosítás, díszítés), a házimunka jellegű
tevékenységek (étkezések utáni seprés, sütés-főzés, ünnepek előtti nagytakarítás, stb.).
E munkák egy része minden nap szükséges (rendrakás, papírhulladék összeszedése stb.), más
része viszont esetleges, alkalomszerű (pl. ajándékkészítés, kisebb megbízatások teljesítése,
csoportszoba díszítése). Az aktív, magabiztos gyermekek gyakran és szívesen vállalnak
feladatokat, de figyelünk arra, hogy ne szorítsák háttérbe társaikat.
A bátortalanabbakat sok bíztatással, dicsérettel, a munkától
ösztönzéssel serkentük. Szívesen alkalmazzuk a közösség előtti
ösztönzőleg hat a többi gyermekre is. Amennyiben lehetséges,
gyermekek ötleteit, javaslatait egy-egy teendő kapcsán. Ezáltal
közösség aktív tagjai.

húzódozókat pedig állandó
dicséret módszerét, mert ez
kikérjük és megvalósítjuk a
is éreztetjük velük, hogy a

Az 5-7 évesek olyan megbízatásokat is kapnak, melyek otthoni teendőket igényelnek (pl.
termések, képek gyűjtése, különböző témákban tárgyak behozatala), ezáltal is felkészítjük őket
az iskolában elvárható kötelességtudat alapszintjére.
A növény- és kisállat gondozás munkálatai közben a gyerek megismerkedik egyes
munkafolyamatokkal (ültetés, vetés, locsolás, kapálás, etetés, itatás, stb.). Az óvoda udvarán
kialakított veteményes-, virágos-, és sziklakert folyamatos munkát igényel ültetéstőlbetakarításig, ezért fontos a munkafolyamatok megszervezésénél az „erők” tudatos elosztása. A
kisebb gyereket az eszköz, a cselekvés vonzza, míg a nagyobb már tudatosan végzi el feladatát.
86

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja

Az óvodai nevelés során a gyermekek megismerik az állatok és növények életfeltételeit,
tapasztalják az emberi gondoskodás fontosságát, megértik az ok-okozati összefüggéseket.
A munkára nevelés keretében a növények, állatok óvását, szükségleteik biztosítását sajátítják el
óvodásaink: a csoportszobai növények öntözésében, a kertiek ültetésében, locsolásában,
gyomtalanításában vehetnek részt. Az ehhez szükséges gyermekméretű szerszámokat biztosítjuk
számukra, azok használatát bemutatjuk, gyakoroljuk. A balesetek elkerülésére nagy gondot
fordítunk (magyarázat, folyamatos figyelemmel kísérés, szerszámok rendszeres ellenőrzése).
A növényápolás, kerti munka sikerélményt okoz, hisz az esztétikus kert látványa, a fejlődő
növények tükrözik a munka eredményességét. A közösen végzett munka összekovácsolja a
csoportot, gazdagodik érzelmi életük, jobban kötődnek óvodájukhoz. Új tevékenységeket,
mozdulatokat ismernek meg és sajátítanak el.

Az óvónő a folyamatban
Megismeri az óvodába lépő gyerek önkiszolgálási szintjét. A szülőket ösztönzi, hogy a gyerek
otthon is gyakorolja az önkiszolgálás és a családért végezhető munkajellegű tevékenységeket.
Az óvónő munkához való viszonyában példát mutat a gyereknek, munkatársainak, a szülőnek.
(igényesség, szervezettség, jókedv). Figyelembe veszi a gyerek fejlettségi szintjét, teherbírását.
Értékelése konkrét, reális, önmagához mérten viszonyít. Az önpróbálkozás mellett a
munkafogásokat is megmutatja.
A tevékenységek során az adott szituációnak megfelelő beszélgetés ösztönzi a gyereket a
felnőttel való közös munkálkodásra, az önállóságra. Figyelemmel kíséri, hogy a tevékenységek
során a kisebb gyerek önállóságra törekvését a nagyobb gyerek segítőkészsége ne nyomja el.
A skanzen, a tájház látogatása során a gyerekekkel megismerteti elődeink munkaeszközeit.
Önkiszolgálása során gyakorolja azokat a fogásokat, készségeket, amelyek az egyéb
munkajellegű tevékenységek végzésére alkalmassá teszik. Megbecsüli saját és mások munkáját.
Kitartása, a megkezdett tevékenység befejezésére való igénye, felelősségtudata alakul. Az
együttmunkálkodás érzelmi élménye a közösség iránti igényét alapozza. Megtalálja helyét a
csoportban, a csoport, a közösség hasznos tagjává válik. A segítségnyújtás igénye alakul. Óvja,
védi, gondozza a környezetében lévő növényeket, kisállatokat, alapozódik a másról való
gondoskodás igénye.

A fejlődés várható eredménye
Óvodáskor végére a gyermekek várhatóan
 önállóan végzik a már jól ismert munkákat,
 képességeiknek megfelelően teljesítik a kisebb megbízatásokat,
 megbecsülik saját maguk és mások munkáját,
 formálódik kötelességtudatuk,
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 fejlődik kitartásuk, segítőkészségük.
Összegzés
A néphagyományőrzés munkajellegű tevékenységeinek gyakorlása során a gyerek
tapasztalatokat, jártasságokat szerez. Az érzelmi hatások révén feladattudata, önértékelése,
önbizalma fejlődik. A közösen végzett munka erősíti a baráti, az egymást segítő kapcsolatok
alakulását. A környezetében lévő felnőttek kedvvel végzett munkája mintául szolgál és egyben
meghatározója a későbbi munkához való viszonyának.

2.6. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS

A tanulás értelmezése
A játék folyamatában történik a műveltségtartalmak közvetítése, elsajátítása is. A
néphagyományőrző tevékenységrendszer sajátos érzelmi hatást és sajátos aktivitást teremt. Ez az
összetett hatásrendszer a játékban a gyereket változatos érzékszervi ingerekhez, tapasztalatokhoz
juttatja, erősíti az utánzás, a spontán tanulás lehetőségeit. A sokszínű tevékenységrendszer
gazdagítja a gyerek nyelvi kifejező eszközeit, fejleszti értelmét és gondolatvilágát. Befolyásolja a
gyermek érzelmi életét és kedélyállapotát. Ez maga a tanulás.
A nevelési koncepciójából fakad, hogy a program gyakorlatában a tanulás nem önálló
tevékenységformaként jelenik meg. A gyerek, játékba ágyazott, változatos tevékenységek
gyakorlása során tanul. Ebben a folyamatban az óvónő az egyes gyerek tanulási képességeinek
alakulását követi és segíti.
Az óvodáskorú gyerek életkori sajátosságaiból következik, hogy a gyerek cselekvésein,
érzékszervi mozgásos tapintásos észlelésen keresztül tanul. A gyermeki tevékenység motorja a
játékkedv, a mozgásigény, az utánzási vágy.
A környezetében lévő ingerek aktivitásra késztetik, kiváltják a hatékony viselkedés igényét,
közben ismereteket szerez, készségei, szokásai gyarapodnak, tanul. Ebben az önkéntelen tanulási
helyzetben a 3-7 éves gyerek ismeretei bővíthetők. A gyerek a folyamatban többször átéli,
tanulja, mikor, miként figyeljen a környező világra és belső jeleire.
Érzékenységgel, érdeklődéssel fordul az őt körülvevő környezeti ingerek, hatások felé, tevékeny
aktivitását a felnőtt megerősítő, elfogadó viselkedése befolyásolja, ismétlésre készteti. Ebben az
életkori szakaszban a gyerek fejlődéséhez, fejlesztéséhez ez az érzelmi fogékonyság szolgál
alapul.
A gyermeki tanulás az óvodai élet összetett tevékenységrendszerében jön létre.
Az egyház ünnepeivel, eseményeivel kapcsolatos témákat komplex módon építjük be a tanulás
folyamatába, a játékosság elvének és az életkori sajátosságoknak megfelelően. A keresztény
küldetés akkor lesz a gyermek számára érthető, ha a jelennel kapcsolatba tudjuk hozni.
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A program a hagyományos tevékenységformákat a hagyományőrzésből, a természetvédelemből,
a családokkal való együttműködésből fakadó tevékenységekkel gazdagítja.

A tanulás célja
 Az óvodai tanulás elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, attitűdök
erősítése és a képességek fejlesztése
 Ismeretek elsajátítása, készségek, jártasságok kialakítása a tevékenységeken keresztül.
 Tudásgyarapítás, felfedezés, kreativitás erősítése cselekvéses tanulással

Kiemelt kompetenciák fejlesztése a tanulás folyamatában:
 érzelmek közvetítése által,
 a kezdeményezésre motiválás során,
 az interaktivitás az együttlétekben,
 a gyermekek önálló döntésén alapuló tevékenységrendszerben való megsegítése,
 az óvodapedagógus kellő mértékű és minőségű segítségadása, illetve a gyermekek
önállóságának fejlesztése.

Feladat:
 elsődleges a tevékenységhez kötött tanulás, az egyéni adottságok figyelembevétele, az
optimális terhelhetőség és a motiválás,
 a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális e
emlékezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást támogató
környezet megteremtésével ér el,
 építsen a gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire,
 jelenjen meg a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, gyakorlati
problémamegoldás,
 fontos a felfedezés lehetőségeinek biztosítása, a kreativitás erősítése, a spontán szerzett
játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, egymásra épülése,
 megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása,
 a gyermekek kompetenciájának fejlesztése,
 a tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek fejlődési üteméhez igazodóan egyéni
felzárkóztatás, fejlesztés szükséges,
 tehetség észlelése esetén nagyobb figyelem, egyéni fejlesztés szükséges,
 az óvodapedagógus személyre szabott
személyiségének kibontakozását, tanulását,
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 az óvodapedagógus szerepe a folyamatban.
A tudatos nevelőmunkához elengedhetetlen a gyermekek elfogadása, megszeretése és a
személyiségük megismerése.
A testi- lelki fejlődés folyamatának nyomon követését és a további tennivalók megszervezését a
gyermekekről a csoportnaplóban tervezzük, és egyénenként személyiséglapot vezetünk.
A gyermekeknél tapasztalt részképesség hiányokat, lemaradásokat egyéni fejlesztés során
pótoljuk. Minden gyermeknek egyenlő esélyt biztosítunk a felzárkózásra, fejlődésre.
A tehetséggondozás nagy figyelmet és szakértelmet kívánó feladat.
Ilyen esetben a szülőkkel való együttműködés kiemelt jelentőségű.
A tanulási tevékenység során eljut a gyermek arra a szintre, hogy feladatai megoldása során
kitartóvá válik, egyre több időt tölt ezekben a tevékenységekben és örömét leli a
felfedezésekben.

A fejlődés várható eredménye
 a gyermeket pozitív érteléssel segítjük és bíztatjuk a tevékenységekben megvalósuló
tanulásban
 megteremtjük számukra a megfelelő környezetet a gyermek kreativitásának és cselekvő
aktivitásának fejlődéséhez.

Az óvónő a folyamatban
Elfogadó, megerősítő légkört teremt, amelyben a gyerek számára az önkéntelen tanulás
lehetősége az egész nap folyamán adott. Pozitív megerősítéssel, dicsérettel ösztönzi a gyereket a
kívánt viselkedés elsajátítására. Sikerélményhez juttatja, amelynek motiváló hatására tudatosan
épít.
A játékos tapasztalatszerzés lehetőségeit, a kezdeményezett foglalkozásokat a gyerek önkéntelen
tanulási sajátosságainak figyelembe vételével szervezi.
A hagyományőrzés, a természetvédelem változatos tevékenységeit tudatosan használja a
spontán, a szervezett és az utánzásos tanulásra. A vegyes életkorú csoportok által nyújtott tanulás
lehetőségeit célszerűen szervezi, a foglalkozásokat szükség szerint kezdeményezi.
Az óvodapedagógus a tanulás irányítása során személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a
gyermek személyiségének kibontakozását.
A családokkal való együttműködés során a szülőkkel elfogadtatja a gyermeki tanulás
sajátosságait.
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Összegzés
A program tevékenységrendszerében a tanulás a gyermeki tevékenység velejárója. A „valamit
megtanulás” a gyerek részére spontán folyamat, a „valamit megtanítás” az óvónő részéről
tudatos, célszerű tevékenység, a tanulási képesség megalapozása.
A gyerek a tevékenységformák gyakorlása során tanul, gyarapodik ismerete. Cselekvés közben,
érzelmein át készségeket, jártasságokat szerez, amelyek által fejlődik értelme, intelligenciája. A
sajátos fejlesztőhatás az egyes tevékenységformáknál követhető.

Az óvoda légköre, „pedagógiai klímája”
A gyermeket elfogadó, szeretetteljes megerősítő légkör veszi körül. Az óvodában dolgozók
közösen megfogalmazott és elfogadott általános érvényű szabályzók betartásával egy olyan belső
szokásrendszert alakítanak ki, amely derűs összhangot, biztonságot áraszt. Magatartásuk tükrözi
a gyermek és a szülő iránti tiszteletet. Egész lényük példát mutat, viselkedésük mintát ad.
Az óvónői minta
Az óvónő a néphagyományőrző szemlélettel azonosul és így elsajátítja azokat az ismereteket,
készségeket, amelyek a program megvalósításához szükségesek. Biztonságot áraszt, képes
hitelessé tenni önmagát, tudatosan alkalmazza a metakommunikáció, a „testnyelv” kifejező
eszközeit. Kezdeményező, elfogadó a nevelési folyamatban, követi és tiszteletben tartja az egyes
gyerek és a család haladási irányát, ütemét. Segítségnyújtása egyénre szabott, amit
drámapedagógiai szemlélete is segít. Magatartásában az elfogadás és a tolerancia domináns.
Különösen fontos ez a szocializációs zavarokkal küzdő gyermekek esetében. Nevelési
tevékenysége tudatos, abban a hagyományőrzés, a családokkal való együttműködés és a
természetszeretet meghatározó szerepet játszik.

Alkotó együttműködés a családokkal
Az óvodában folyó néphagyomány-ápolás hatása a családok szemléletmódjában tartalmi
változásokat idéz elő. Ez megmutatkozik a családok mindennapjaiban, ünnepnapjaiban,
együttműködő, cselekvő részvételükben.
Fontos, hogy a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet (család, óvoda) összhangja
megteremtődjön. Ezáltal az óvodai nevelés olyan hiteles többletet ad, amellyel kiegészíti, és
teljessé teszi a gyermeki személyiség kibontakozását.
A környezet külsőségeiből fakadó kulturális „szignálok” (jelzések), amelyek az óvodába lépő
gyereket, felnőttet fogadják, az óvoda szellemi, emberi kisugárzását erősítik. Ezek a tudatosan
kialakított és gondozott környezet jelzéseivé válnak. Ezek a jelzések hiteles alapul szolgálnak a
nevelésben zajló kommunikációs folyamatokhoz, segítik az óvoda nevelési programjának
elfogadtatását.

Összegzés:
A nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolja a hagyományok, a természet szeretete, és a család
tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyerek személyiség jegyeinek fejlesztését
az „érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. Aki azonosul a hagyományőrző
szemlélettel, bátorítjuk. Ez a program egy olyan keretrendszert képvisel, amit a helyi
sajátosságokkal és lehetőségekkel gazdagítani, fejleszteni lehet.
Fontos megjegyezni, hogy a valóságtól, az adott környezeti sajátosságoktól nem szakadhatunk
el. Minden új elem azonban csak kritikus szűréssel építhető be a rendszerbe.
Az óvodákban folyó nevelést olyan szemléletmód szabályozza, amely tekintettel van a gyerekek
egyéni fejlettségére és alkalmas arra, hogy kialakítsa az együttéléshez szükséges szokásokat.
Ennek keretét a népi hagyományok ápolása is képes megteremteni.
Az óvodai nevelésben a néphagyományok - mondóka, dal, mese, gyermekjáték - anyagából
bizonyos válogatás eddig is érvényesült. Minden óvodában az óvónőtől függött, hogy az általa
tervezett és vezetett nevelési folyamatba mit, mennyit és hogyan épített be.
Ez a program ennél bővebb lehetőséget kínál. Nemcsak a népművészet és a szokásőrző jeles
napok elemeit öleli fel, hanem a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. A
néphagyományőrző tevékenységeket tartalmilag és időrendileg egységes rendszerbe foglalja.
Ennek összefoglaló keretét évszakonkénti rendezésben az ”Évkör” és a Kiskalendárium adja.
(3. ábra és a melléklet).

A néphagyományőrzés célja az óvodai nevelésben is a múlt értékeinek átörökítése, éltetése.

Néphagyományőrző tevékenységek tartalma
Játékidőben a természetes anyagok közelsége motiválja a gyerekeket. A gyerek kíváncsiságából
fakadóan nyúl a természetes anyagokhoz: az agyaghoz, gyapjúhoz, fonalhoz, bőrhöz és fához.
Az anyagok állandó jelenléte cselekvésre készteti, fejleszti az alkotóképességét. Az elkészült
tárgyak népi gyermekjátékszerek tovább motiválják a tevékenységét, gazdagítják a játékát,
alkotásra kész emberré teszik. A mindennapok tevékenységébe jól beleilleszkedik a
játékeszközök készítése. Az óvónők segítségnyújtása közben jó alkalom nyílik a beszélgetésre, a
népmesék, mondókák, dalok felidézésére. A népszokásokhoz fűzött, az óvónő által elmesélt
történetek hatást gyakorolnak erkölcsi ítéleteik alakulására, magatartáskultúrájukra,
viselkedésmódjukra.
Az udvari játékok a hagyományápoló tevékenységekkel bővülnek. A természetes anyagokkal
való műveletek mellett a dalos játékok, a népi sportjátékok játszására is sor kerülhet. A dalos
játékok a zenei fejlesztésben és az érzelmi nevelésben, a népi sportjátékok az állóképesség, az
egészséges küzdőszellem alakításában kapnak fontos szerepet.
Az óvoda udvara, környéke, a séták, a kirándulások, jó lehetőséget adnak a természet, a
környezet megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó népi időjóslások felidézésére. A
gyerekeket a közösen átélt élmények a környezetükhöz kötik, amelynek védelmezőivé válhatnak.
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A szülőföld szépségének megláttatása, a környezet alakítása, amelyben a gyermek közvetlenül
részt vesz, alakítja vizuális látásmódját. Ez az alap, melyre a gyerekek művészetre nevelése épül.
A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek be a
gyermek ízlésvilágába. Zenei, irodalmi és vizuális nevelése is e „gyökerekből” táplálkozik,
amelynek anyaga a népművészet értékes és szép alkotásai.
A mindennapi élet tevékenységei és a jeles napok a néphagyományokban szorosan
összetartoznak. Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbek lesznek a hétköznapok, és
fel lehet kelteni a gyermekek érdeklődését az egyházi és az úgynevezett ”zászlós ünnepek” iránt
is.
A névnapok közül elsősorban azok váltak jeles napokká, amelyekhez történelmi események,
természeti megfigyelések és bizonyos munkafolyamatok kapcsolódtak.

Az óvónő a folyamatban
Az óvónő a néprajzi ismereteit folyamatosan bővíti. Összegyűjti szűkebb környezete
hagyományait. A gyűjtőmunkában számít a szülők és a nagyszülők segítségére. A tárgyalkotás, a
környezet alakítás technikai fogásait elsajátítja.
A néphagyományőrzés elemeit mértéktartóan jeleníti meg az óvodai környezetben.
Az óvónő az óvodai nevelés folyamatában megteremti a hagyományőrző tapasztalatszerzésnek
feltételeit és lehetőségeit. Ezáltal a gyermekek és a szülők a természethez, a hagyományokhoz
való kötődést egyénileg és együttesen is átélhetik, és azokat önmaguk számára újrateremthetik.
Az óvónő egyrészt a folyamatos napirendben, a játéktevékenységbe ágyazottan tervezi és
szervezi a hagyományőrző cselekvési formákat. Másrészt a munkadélutánokon, a hétvégi
programokon a családok együttműködő részvételével teremt megfelelő alkalmakat.
A helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodóan alkalmazza az évkörös rendezési elvet.
Kiválasztja a jeles napokat, a mindennapos hagyományőrző tevékenységeket és a kapcsolódó
irodalmi és zenei alkotásokat, népművészetőrző technikákat.

A hagyományőrzés személyiségfejlesztő hatása
A néphagyományőrző szellemben nevelkedett gyerek alkotó kölcsönhatásban él a természettel,
ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás örömeit, a múlt értékeit, a
környezetért érzett felelősséget. Érzelmileg gazdagabbá, értelmileg fogékonyabbá válik.
Alapozódik benne a környezet és a haza iránti szeretet érzése.

Összegzés
A hagyományőrzés a teljes nevelési folyamatot áthatja, a gyerek személyiségét gazdagítja.
Beépül a gyerek, a felnőtt teljes tevékenység rendszerébe. A családokkal való együttműködést
kiteljesíti.
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ÉVKÖR

3. számú ábra

KISKALENDÁRIUM - PROGRAMUNK MELLÉKLETE
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2.7. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
A gyermek belső érése, a családi és óvodai nevelés eredményeként az egészségesen fejlődő
kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.
Belép a lassú átmeneteknek abba az állapotába, amelyben az óvodából iskolássá érik. A
rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti
iskolakezdésre.

Az iskolakezdéshez a következő feltételek megléte szükséges: testi, lelki,és szociális érettség,
amelyek mindegyike egyaránt szükséges a sikeres iskolai munkához.
A testi érettségét az orvos állapítja meg.
A pszichikus érettség hiteles ismerői az óvónők és a szülők.
Az óvónők folyamatos megfigyelése, az együtt eltöltött hosszú idő mélyebb, és igazibb
véleményhez vezet, mint a teljesítményszintek mérése, a különleges vizsgálatok sora az
iskolaérettség megállapításához.
Kivételek ez alól az átlagostól eltérő, problémás gyermekek. Az ő esetükben a DIFER
iskolaérettségi vizsgálat, vagy a megfelelő szakember közreműködése szükséges.

Tapasztalatunk szerint:
 Ha a gyermek érdeklődő és kíváncsi, reális ismeretekkel rendelkezik önmagáról és
természeti, társadalmi környezetéről,
 Ha képes bizonyos ideig elmélyülten foglalkozni a választott, vagy ajánlott dolgokkal,
 Ha önállóan, leleményesen oldja meg a helyzeteket, feladattudata kialakulóban van, s ez a
feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul
meg, s ezt kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja,
 Ha játékában ötletei, elképzelései vannak, amihez a kivitelezés módját is keresi,
 Ha az elkezdett dolgokat, játékokat befejezi,
 Ha megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik annak
tartalma,
 Ha képes felnőttekkel, társaival beszélgetni nyíltani, szorongásmentesen, érthetően,
folyamatosan kommunikál, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét,
 Ha tud kompromisszumot kötni,
 Ha jól utánoz, társai és a felnőttel elképzeléseit többnyire megérti,
 Ha szeretne megfelelni környezete igényeinek,
 akkor iskolaérettnek tekinthető.
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Meggyőződésünk, hogy munkánk eredményeként megvalósul óvodásaink nyugodt, harmonikus,
egészséges fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek, a gyermeki személyiség teljes
kibontakoztatása, a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának
megerősítése, az egyenlő hozzáférés, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével a
sokoldalú személyiségfejlesztés biztosítása.

2.8. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység

2.8.1. Gyermekvédelem
Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodába Fontos feladatunk az egyéni
sorsokkal való törődés. Ennek a munkának hagyományai vannak az óvodánkban, ezért a jövőt
illetően is lesznek feladataink.
Célunk:
Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan,
halmozottan hátrányosan érintik, ill. veszélyeztetik.
A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok:
 családi környezet,
 rossz lakásviszonyok,
 egészségügyi okok,
 anyagi okok,
 nevelési hiányosságok,
 megromlott családi kapcsolat,
 a gyermeki személyiségben rejlő okok,
 családon kívüli környezet,
 munkanélküliség,
 váltakozó párkapcsolatok,
 hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók,
 életvitel az utcán történik,
 kéregetésre kényszerítés,
 életvitel az italboltban történik,
 pszichiátriai kezelés.
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Feladatunk:
A segítségnyújtás a hátrányok enyhítésére az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosítása. Az
egyéni bánásmód, a családi nevelés gyermek iránt felelősségének erősítése, a tapintatos egyéni,
személyes kapcsolattartás alapvető nevelési módszerünk.

A szülővel való közvetlen viszony kialakítására törekszünk személyes törődéssel, és fejlesztéssel
igyekszünk a gyermek fejlődését segítni. Ez a segítség kiegészül a pszichológus segítő
közreműködésével is.
A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció, a segítségnyújtás jelenti, amelyre a
humánum, a megértés, a támaszadás, a szeretetpótlás jellemző. A gyermekvédelmi munka
minden óvónő feladatkörébe beletartozik. Feladatuk a gyermekvédelmi esetek feltérképezése,
adatszolgáltatás, környezettanulmány készítése a hatóság kérésére, a pedagógiai munka
koordinálása, kapcsolattartás a családsegítő szolgálattal, a Gyámügyi Szervekkel, Nevelési
Tanácsadóval és Szakértői Bizottsággal.

2.8.2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a gyermekek
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy a gyermekek egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért óvodánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő
gyermekek problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a veszélyeztetettségük megelőzésére,
illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
segítésének formái:








kedvezményes ebéd biztosítása
javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására,
mentálisan sérült gyermekek esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele,
a gyermekek jogainak fokozott védelme,
rendszeres kapcsolattartás a gyermekek szüleivel,
a veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének figyelemmel kísérése
karitatív jószolgálati tevékenységek szervezése : ruha, tartós élelmiszer osztás, játék gyűjtés,
továbbítás

A fenti feladatok összefogását az intézményvezető és az általa megbízott gyermek- és
ifjúságvédelmi felelős végzi, kik folyamatosan kapcsolatot tartanak a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.
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2.8.3. Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatok
Nevelő-fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a „Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelés irányelveit”. Óvodánkban tanévenként kevés (kb. 3-4) ezen gyermekek száma. Ők
többnyire hátrányos körülmények között élnek.

Célunk:
Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait, segítjük őket szociális beilleszkedésük során,
biztonságérzetet nyújtunk számunkra, mely megalapozza érzelmi kötödésüket óvodánkhoz,
ösztönzi társas kapcsolataik pozitív alakulását.

Feladatunk:
A gyermekek megismerése, a lemaradás területének és mértékének megállapítása. A
felzárkóztatás színtere a játék. Fejlesztési feladatainkat differenciált, egyénre szabott
segítségadással valósítjuk meg. Az egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról az óvónők
folyamatosan írásbeli feljegyzést készítenek.
A rendszeres óvodalátogatás érdekében az óvodapedagógusok folyamatosan látogatják a
nemzeti, etnikai családokat, különös tekintettel a tanköteles korú gyermekekre.
Figyelemfelhívással, példaadással erősítjük a szőlők felelősségét a gyermekek otthoni
gondozása, nevelése iránt. A gyermekeken keresztül – saját kultúrájuk tiszteletben tartásával
fejlesztik a családi háttérrendszert.

2.8.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése- hátrányt csökkentő
speciális fejlesztő tevékenységek
Óvodánkban a többi gyermekkel együtt (integráltan) történik az SNI /Sajátos Nevelési Igényű/
gyermekek nevelése. A sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését, erényeit, sikeres
próbálkozásait értékelő, másságát elfogadó környezet segíti.
Fejlesztésünk rövid,- hosszabb távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző
gyógypedagógiai-orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építjük.
A sérült gyermekek óvodai nevelésének sajátossága, hogy az egész napos tevékenység, a
különleges gondozási igény kielégítését is szolgálja - csoportos, kiscsoportos vagy egyéni
formában.
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Ennek érdekében sérülés-specifikus módszerek, terápiák, technikák megválasztása és
alkalmazása szükséges, és indokolt lehet speciális segédeszközök használata.
A gyermekeknél tapasztalt részképesség hiányokat, lemaradásokat egyéni fejlesztés során
pótoljuk. Minden gyermeknek egyenlő esélyt biztosítunk a felzárkózásra, fejlődésre.
A tehetséggondozás nagy figyelmet és szakértelmet kívánó feladat. Ilyen esetben a szülőkkel
való együttműködés kiemelt jelentőségű.
A fenti feladatok megvalósításához felhasználjuk:
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVEI

c.
rendeletét, és Porkolábné dr. Balogh Katalin – dr. Páli Judit : Komplex Prevenciós Óvodai
Program-ját.
Figyelembe vesszük a kisgyermek terhelhetőségét, biológiai állapotát, s azt, hogy egyes
területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet. Ennek felismerése és gondozása kiemelt
feladatot jelent.
Nevelésünk hatására a sérülés arányában a fogyatékos kisgyermeknél is ki kell alakulnia az
alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek;
ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, hogy
önállóan tudjon cselekedni.

2.9. A program megvalósításának feltételei

2.9.1. A hagyományőrző szemléletű tervezés
A program sajátossága, hogy a tervezés igényli a közös gondolkodást, a tevékenységek
összehangolását. A nevelési évben végigvonuló hagyományőrző tevékenységrendszer
egyeztetett tervezést kíván. Az óvoda sajátosságai és törekvései alapján kialakított helyi „Évkör”
az éves tervezést áttekinthetővé teszi. Ebből kitűnik, hogy a testület mit, és mennyit, kíván
beépíteni a hagyományőrző tevékenységekből. Az évszakonkénti lebontás már részletesebb
rendszerezést nyújt. (Lásd: Függelék).
Nevelőtestületünk korcsoportonként, életkori sajátosságokat figyelembe véve, egymásra építve,
tíz napos ciklusokra bontva kidolgozta a fentiek alapján a megvalósítandó műveltséganyagot A
tevékenységformák megvalósítását az óvónő módszertani szabadsága határozza még.
(Korcsoportonként mellékelve.)
Az évről évre visszatérő jeles napok óvodai hagyományteremtését az Ünnepeink rendje
összeállítás segíti, amelyben az előkészületek folyamatát lehet összehangolni.
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A program ellenőrzése és értékelése
A Néphagyományőrző Óvodai Program értékelése bevezetés előtt:


A program megfelel-e a törvényi előírásoknak?



Tartalmazza-e az Alapprogram-ban megfogalmazott elveket, feladatokat, tevékenységi
formákat?



A választott, adaptált Néphagyományőrző Óvodai Program milyen kapcsolatban áll magával
az óvodai környezettel, annak feltételeivel?



A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések helyzete?

A Néphagyományőrző Óvodai Program bevezetés, érékelése


A különböző tevékenységformák, műveltségtartalmak, a keresztény erkölcsi értékek és
normán alapuló személyiségjegyek mennyire fejlesztették a gyermekek személyiségét?



Mit adott a program a gyermekeknek, milyen eredményeket hozott a szocializáció terén, a
megismerésben, a kommunikációban?



A gyermekek nevelésében megjelennek-e a tervezett fejlesztő hatások?



A nevelőtestület munkakedvét, pedagógiai kultúráját mennyire fokozta az óvodai nevelés
programja?



A szülő- gyermek – pedagógus együttműködésének eredményessége?



A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek hatékonysága?

A Néphagyományőrző Óvodai Program érékelése háromévenként


Az iskolába lépő gyermekek nevelési eredményinek összevetése, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintjükkel.



Az iskola visszajelzései.



Az óvodapedagógusok folyamatosan értékelik a pedagógiai munka megvalósítását.



Az óvodavezető feladata a program végrehajtásának átfogó ellenőrzése, értékelése. (külső
szakember bevonása szükség szerint).

2.10. Függelék
Évszakonként segédlet a néphagyományőrző tevékenységek kiválasztásához
Kiskalendárium
ŐSZI ÉVSZAK
Segédlet a néphagyományőrző tevékenységek kiválasztásához

ÓVÓNŐ

Tartalmi és
szervezési
feladatai

GYEREK
A
JÁTÉKBAN

A külső világ
tevékeny
megismerése

Mese, vers

Ének-zene

Kézimunka

Néprajzi ismeretgyűjtés.
Az őszi évszak megfigyeléseihez: séták szervezése, eszközök
előkészítése, kerti szerszámok, szüretelő edények, ollók, stb.
A termések feldolgozásához hely és eszközök.
A népi sportjátékokhoz megfelelő terep.
Búcsúra vagy szüreti mulatságra előkészületek.
A téli tevékenységhez anyaggyűjtés, tárolás.
Séta az óvoda körül az erdőben, a réteken. Tájmegismerő túrák a
családokkal.
Udvar őszi rendezése, veteményeskerti munkák, betakarítás,
komposztálás, stb.
Közös termésgyűjtések otthon, erdőn, mezőn. Szüret egy
családban vagy egy gazdaságban: kukoricatörés, szőlőszüret,
dióverés stb.
Szüreti felvonulás. Mustkészítés, szüreti bál gyerekeknek,
szülőknek.
Búcsúkon közös részvétel.
Az összegyűjtött népművészeti eszközök elrendezése.
Befőzések, aszalások, rendszeres salátakészítések, stb.
Évszakfal, terméssarok, terméstál, élősarok stb.
Népi játékos mondókák, ujjasdik, hintáztatók, ringatók, altatók,
csúfolók, hangutánzók, kiszámolók, őszi mondogatók, vásárosok
stb.
Népmesék, láncmesék, évszakhoz kapcsolódó mesék.
Őszi szüretelő játékok, dalok.
Zenehallgatáshoz környékbeli népdalok.
Levélpréselések, ragasztások, nyomatok.
Termések rakosgatása, képalkotás, eszközök készítése.
Őszi gyümölcsök, termések mintázása, festése stb.
Élményrajzok,
festések
a
szüretről,
búcsúról,
más
tevékenységről. Népi motívumok rajzolása. Természetes
anyagokból játékeszközök készítése:
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Mozgás

- makk gesztenye figurák
- kukoricából csuhé-, csutkajátékok, morzsolás
- dióhéjból katica, teknős, pengettyű
- zöldségből különféle bábok, játékok
- tökből lámpás stb.
Lovacskázók terméslovakkal, várvédő játékok, küzdőjátékok,
labdajátékok, ügyességi játékok. Családos vetélkedők.
TÉLI ÉVSZAK

Segédlet a néphagyományőrző tevékenységek kiválasztásához

ÓVÓNŐ

Tartalmi és
szervezési
feladatai

GYEREK
A
JÁTÉKBAN

A külső világ
tevékeny
megismerése

Mese, vers

Ének-zene
Kézimunka

A helyi hagyományok megismerése.
A téli évszak megfigyeléseihez: séták szervezése, madáreleség
gyűjtés, hólapátolások előkészületei. Anyagok gyűjtése:
rongyok, gyapjú, agyag, szalma, tejfölös poharak, búza,
cseresznye vagy meggyfaág stb.
Ajándékok készítéséhez anyagok beszerzése. Lucázáshoz
eszközök készítése. Mikulás ünnepség szervezése. Népi
kismesterségek feltételeinek megteremtése. Például: szövés,
agyagozás, stb.
Karácsonyi előkészületekhez különböző anyagok beszerzése:
adventi koszorúhoz, ünnepi asztalhoz, pásztorjátékokhoz,
karácsonyfához stb.
Munkadélutánok szervezése Karácsony és Farsang előtt.
Farsangi díszítéshez, álarcokhoz, jelmezekhez anyagok, kellékek
gyűjtése.
Téli séták a környező természetben. Madáretetés az erdőben,
parkban, óvoda udvarban. Játék az őszi termésekkel
(csuhébabák, állatok). Borbála napon cseresznye vagy meggyfa
ág vízbe helyezése. Luca napon Lucázás, búza-vetés. András
nap után adventi koszorú-készítés. Karácsonyi előkészületek:
mézeskalács-sütés,
szaloncukor-főzés.
Ajándék-készítés,
karácsonyfa díszítés a szülők bevonásával. Farsangi fánk sütés.
Ölbevevős mondókák, lovagoltatók, ujjasdik, időjóslók. Lucázó
versek, pásztorjáték, karácsonyi mondókák, újévi mondókák,
jókívánságok.
Évkörhöz kapcsolódó népmesék.
A téli ünnepkörhöz kapcsolódó dalos játékok: Mikulás,
Karácsony, Újév, Farsang, stb.
Zenehallgatás a jeles napok dalaiból. Adventi hangverseny.
Farsangi mondókázás, óvó nénik tánca.
Népi kismesterségek gyakorlása.
Agyagozás: figurák, plakettek, díszítések.
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Mozgás

Fonások, szövések, varrások, rongybabázás, nemezelés.
Szalmadíszek, kukoricafüzér készítés, díszítőmunkák, ajándékok
karácsonyra. Gyertyaöntés.
Élményrajzok, festések a jeles napok és a téli örömök
emlékeiből.
Farsangi álarcok, maszkok készítése.
Téli játékok: hólapátolás, hó-vár építés, szánkózás, csúszkálás,
fakutyázás, stb. Családdal közös szánkótúrák.
TAVASZI ÉVSZAK

Segédlet a néphagyományőrző tevékenységek kiválasztásához

ÓVÓNŐ

Tartalmi és
szervezési
feladatai

GYEREK
A
JÁTÉKBAN

A külső világ
tevékeny
megismerése

Mese, vers

Ének-zene

A tágabb környezet hagyományaival való ismerkedés. A tavaszi
évszak megfigyeléseihez: séták szervezése, szántóföldek,
parasztházak megtekintése. A tavaszi hajtatásokhoz a feltételek
megteremtése, kerti munkák megkezdése. Népi motívumok
gyűjtése. Anyagok gyűjtése: tejfölös poharak, rongyok, magok,
stb. Húsvéti előkészületekhez: tojás, méhviasz, hagymahéj, zöld
levelek gyűjtése, íróka előkészítése. Locsolkodáshoz eszközök,
komatálazáshoz ajándék készítése. Majális szervezéséhez:
szalagok, botok, lombos ág. Pünkösdöléshez eszközök gyűjtése.
Gyermeknapi előkészületek.
Túrázás, „határjárás” a közvetlen környezetben. Veteményezés,
kerti munkák, palánták kiültetése.
Élősarokban: hajtatások, rügyeztetések, ültetések. Szántóföldi
munkálatok megtekintése. Növényekből játékkészítés: fűzfából,
bodzából.
Faültetés a Föld napján. Madarak napján pl.: madáritató
készítés.
Tájházak, múzeumok, népi kismesterek látogatása.
Húsvéti
előkészületek,
nagytakarítás,
locsolkodás.
Komatálazáshoz pogácsa vagy kalácssütés. Májusfa-állítás az
udvaron, majd kitáncolás. Pünkösdöléshez játékeszközök
készítése, közös játék. Játszódélutánok gyerekekkel, szülőkkel.
Tavaszköszöntő, tavaszhívogató mondókák, találós kérdések.
Húsvéti mondókák, locsolkodó rigmusok stb.
Mozgásos játékokat kísérő különböző mondókák.
Évszakhoz kapcsolódó mesék.
Tavaszi „játszók”, dalos játékok: zöldág-járók, tekeredők,
fogyógyarapodók, szerepcserélők, párváltók. Komatálazó dalok,
tavaszköszöntő majális. Pünkösdölő játékok..
Zenehallgatáshoz, az ünnepkörhöz tartozó helyi népdalok.
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Kézimunka

Mozgás

Díszítő munkák: virágozások, vágások, agyagozás, festés. Tojásdíszítés: méhviasszal, festéssel, karcolással. Batikolás levél,
fűszál, stb. rátéttel. Festés hagymahéj forrázatban. Élményrajzok
az ünnepkörhöz kapcsolódóan. Májusfa, májusi koszorú
készítése.
Tavaszi színek felhasználása. Papírsárkány készítés, díszítés.
Természetes anyagokból: rongybaba-készítés, szövések,
nemezelés, agyagozás, gyékényezés.
Hintajátékok, labdajátékok, sörgések, fogócskák, bújócskák.
Mozgások térbeli alapformák létrehozásával. Gyermeknapi
vetélkedőjátékok, nép játékok gyerekekkel, szülőkkel.
Sárkányeregetés. Kirándulások, vetélkedők a családokkal.
NYÁRI ÉVSZAK

Segédlet a néphagyományőrző tevékenységek kiválasztásához

ÓVÓNŐ

Tartalmi és
szervezési
feladatai

GYEREK
A
JÁTÉKBAN

A külső világ
tevékeny
megismerése

Mese, vers

Ének-zene
Kézimunka

A gyakorlati tapasztalatok elemzése, értékelése, feladatok.
A nyári évszak megfigyeléseihez: séták, tájmegismerő
kirándulások és gyűjtő utak előkészítése.
A népi kismesterségek gyakorlásához eszközök beszerzése:
agyag, gyapjúfonalak, madzagszövő, udvari “szövőszék” stb.
A mozgásos népi sportjátékokhoz hely és eszközök biztosítása.
Lakodalmas játékokhoz eszközök kellékek gyűjtése.
Összegyűjtött növények raktározásának előkészítése.
Séták erdőben, mezőn, távolabbi tájakon, túranapok.
Tájmegismerő kirándulásokon a népi kismesterek munkájának
megtekintése, családok bevonásával.
Aratásnál kalászgyűjtés, búzakoszorú készítése, kenyérsütés a
kenyér ünnepére.
Nyári termések gyűjtése, aszalás, befőzés, savanyítás, lekvár
főzés.
Növényekből játékkészítés, ismerkedés a vízinövényekből
készült játékeszközökkel.
Gyógynövénygyűjtés.
Névcsúfolók, lakodalmas csujjogatók, főzőcskézők, állatokat
idézők, kiolvasók.
A természet jelenségeiről szóló mondókák.
Az évkörhöz kapcsolódó népmesék.
Tavaszi “játszó” dalos játékok felelevenítése, játszása.
Lakodalmas játékdalok, leányjátékok.
Környékbeli népdalok énekelgetése.
Az évközben alkalmazott technikák és a különböző manuális
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Mozgás

tevékenységek gyakorlása.
Nyári színek alkalmazása.
Népi kismesterségek gyakorlása a szabadban és a természetben:
- fonások, varrások, szövések
- nemezelés, rongybabázás, agyagozás, stb.
Sárkánykészítés.
Ügyességi népi sportjátékok, küzdőjátékok. Sárkányeregetés.
Futások, akadályok, kerülgetések.
Kötélhúzás, karikajátékok.
Vízhez szoktatás játékai. Nyári túrák.

KISKALENDÁRIUM
Január - Boldogasszony hava
Hagyományok
Január 1 – újév, kiskarácsony napja

A polgári év kezdőnapja
- Újévi köszöntés, pl. Újesztendő, vígságszerző
- jósló, varázsló előírások és tilalmak pl.:
- az első látogató férfi legyen;
a baromfileves tilalma;
- általános hiedelem, hogy ami ezen a napon
történik valakivel, az ismétlődik egész
esztendőben;
- bőség- és szerencsevarázslás: pl.
aranyosvízben mosdás;
- férjjóslás, pl. Amelyik lánynak a
kocsonnyacsontját először viszi el a kutya, az
megy leghamarabb férjhez;
- időjárásjóslás, pl.:
ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél;
ha piros hajnal, szeles lesz az esztendő

Január 6. - Vízkereszt, háromkirályok A napkeleti ölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében
napja
történt megkeresztelkedéséről emlékezik meg az
egyház.
- A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang
kezdőnapja.
- víz és házszenetelés;
- háromkirályjárás;
- időjárásjóslás: a vízkereszti enyhe idő még
nagy hideget jósol:
Ha vízkereszt vizet ereszt,
ízikedet padra rekeszd!
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Vízkereszt utáni második vasárnap

A kánai mennyegző ünnepe, énekének előadása.

Január 17. - Remete Szent Antal napja A háziállatok védszentjének ünnepe.
Szent Antal tüze (orbánc) gyógyítása ráolvasással.
Január 18. - Piroska napja

-

Időjárásjóslás:
Ha piroska napján fagy,
Negyven napig el nem hagy.

Január 21.- Ágnes napja

-

Időárásjóslás:
Ha Ágnes hideg,
engesztel Vince,
hogy teljék a pince.

Január 22. - Vince napja

-

Időjárásjóslás- és termésjóslás (a napos idő
Vince napján bőséges bortermést ígér):
Hogyha szépen fénylik Vince,
Megtelik borral a pince.

Január 25. - Pál napja (pálforduló)

Pálforduló: a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért
meg, s lett belőle Pál apostol;
- Jóslás tollas pogácsával, ún. pálpogácsával;
- időjársájóslás: az e napi derült idő hosszan
tartó hideg előjele;
- Pál napjához kapcsolódó regulák:
Ha Pál fordul köddel,
az ember meghal döggel.
Pál fordulása, ha tiszta,
Bőven terem mező, puszta,
Ha szeles, jön hadakozás,
Ha ködös, embernek sírt ás,
Ha pedig esős vagy nedves,
Lesz a kenyér igen kedves.

Február - Böjtelő hava
Február 2. – Gyertyaszentelő
Boldogasszony napja

Szűz Mária tisztulásának és Jézus templomi
bemutatásának ünnepe
-

gyertyaszentelés, időjárásjóslás
Gyertyaszentelőkor
Ha esik a hó, fúj a szél,
Nem tart sokáig a tél.

-

a téli álmából felébredő medve kijön a
barlangjából, ha napos időt talál, s meglátja a
saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még
hosszú lesz a tél.
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Február 3, - Balázs napja

Február 6. - Dorottya napja

Szent Balázsnak, a tortokbetegségek gyógyítójának
az ünnepe.
-

Balázsáldás, balázsolás a katolikus
templomban a torokbetegségek ellen:

-

balázsjárás: adománygyűjtő, iskolába toborzó
szokás, pl. Az Emlékezzünk Szent Balázsról,
hogy ma vagyon napja kezdetű énekkel.

-

Időjárásjóslás: ha Dorottya napkor fagy,
Julianna napra megenyhűl az idő:
Ha Dorottya szorítja,
Julianna tágítja.

Február 14. - Bálint napja

Február 16. – Julianna napja

-

Ókeresztény vértanúk emléknapja.
-

Február 18. – Zsuzsanna napja

Február 22. – Üszögös Szent Péter

Február 24. – Mátyás napja

Farsang

A néphit szerint a verebek ezen a napon
választanak maguknak párt, és ez a tavasz
közeledtét jelzi.

időjárásjóslás: általában melegebbre fordul az
idő, de néha Julianna megrázza a bundáját,
azaz havazik.

Ótestamentumi nőalak.
-

Zsuzsnna játék: a bibliai történetet
megelevenítő dramatikus játék:

-

Időjárásjóslás: ha ezen a napon megszólal a
pacsirta, közeledik a tavasz

-

munkatilalom

-

időjárásjóslás: Péter üti az üszögöt, jön a
melegebb idő

-

termésjóslás

-

időjárásjóslás: az e napi enyhe idő fagyokat, a
fagyos idő ellenben közeli felmelegedést
jelent

Január 6-tól, vízkereszttől a húsvétvasárnapot
megelőző negyvennapos böjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tartó, változó hosszúságú
ünnepi periódus. A farsangi szokások fő ideje
farsangvasárnap, farsanghétfő, húshagyókedd
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(farsang utolsó három napja:)
-

köszöntő, pl. Hipp, hopp farsang. Agyigó,
agyigó fassang, fassang:

-

maszkos, jelmezes játékok, jelenetek,
felvonulások:

-

misztériumjáték: dúsgazdagolás:

-

vénlánycsúfoló szokások: tuskóhúzás,
kongózás, szúzgulyahajtás:

-

táncmulatságok, pl: citerabál, asszonyfarsang,
batyus bál:

-

hiedelmek: bőséges evéssel, ivással
elősegíthető a következő év bősége

Március - Böjtmás hava
Március 12. - Gergely napja

Március 18. - Sándor napja

Március 19. - József napja
.

1.(Nagy) Gergely pápa 509-604), az iskola
patrónusának ünnepe.
-

Gergelyjárás: iskolásgyermekek
adománygyűjtő, iskolába toborzó köszöntő
vagy többszereplős, színjátékszerű szokása,
pl.

-

A Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak
az ő napján kezdetű énekkel;

-

vető- és termésjósló nap;

-

időjárással kapcsolatos szólás, ha ezen a
napon még havazik
"Megrázta még szakállát Gergely!

-

Névnapköszöntés

-

vetőnap: zab, árpa.

A názereti ács, a gyermek Jézus gondviselőjének
ünnepe.
-

Névnapköszöntés;

-

marhák legelőrehajtása, méhe kieresztése;

-

időjárásjóslás:
Amilyen az idő József napkor,
olyan lesz Péter Pálkor és szénahordáskor
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Március 21. - Benedek napja

A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe.
-

Ételszentelés: zsír és fokhagyma;

-

időjárásjóslás: ha ezen a napon döröh az ég,
száraz lesz a nyár;

-

időjárásjóslás, mely a három napra
együttesen vonatkozik:
Sándor, József, Benedek
Zsákban hozza a meleget!

Március 25. - Gyümölcsoltó
Boldogasszony

Jézus fogantatásának ünnepe. Az angyali üdvözlet
napja.
-

Termésjóslás, fák oltására, szemezésére
alkalmas nap.

Április - Szent György hava
Április 1

- Ugratások, csúfolók

Április 24. - Szent György napja

Sárkányölő Szent György napja, a lovagok, lovasok,
fegyverkovácsok, szígyártók védszentje.

Április 25. - Márk napja

-

állatok tavaszi kihajtásának hagyományos
napja;

-

vetőnap: kukorica, bab, uborka;

-

rontásra, varázslásra alkalmas nap, pl.: földbe
keresett kincs keresése, harmat-szedés stb.:;

-

rontás elleni védekezés pl. Boszorkáynok
ellen zöld ág kitűzése;

-

időjárásjóslás: ha e napon megszólalnak a

-

békák, korai nyarat jósolnak.

Márk eveangélista ünnepe.
- Búzaszentelő körmenet

Nagyböjt:

Hamvazószerdától, húsvétvasárnapig, negyven
napon át tart a húsvéti előkészület ideje:
-

hamvazószerdán " hamvaszkodás" a
katolikus templomban;

-

böjti étkezés;
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Virágvasárnap

Nagyhét:

Húsvétvasárnap:

-

böjti tilalmak pl. Lakodalom, mulatság tánc;

-

böjti játékok.

A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól (Jézus
Jeruzsálembe való bevonulásától) fehérvasárnapig
tart.
-

Barkaszentelés, körmenet;

-

kiszejárás, villőzés.

A nagyböjti virágvasárnaptól húsvétig terjedő utolsó
hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálának és
feltámadásának emléknapjai.

-

Keresztjárás, kálvária, passiójáték,
pilátusverés;

-

nagyheti takarítás, meszelés, féregűzés;

-

nagypénteki munkatilalom;

-

mosdás, fürdés, jószágfürösztés egészség-,
szépség- és termékenységvarázsoló céllal;

-

nagyszombati tűzszentelés és tűzgyújtás;

-

feltámadási körmenet.

Jézus feltámadásának ünnepe.
A tavaszi napélyegyenlőséget ( március 21.) követő
holdkölte utáni első vasárnap, mozgó ünnep március
22. és április 25. között.

Húsvéthétfő

-

Krisztus keresés, határjárás;

-

ételszentelés;

-

zöldágjárás, kakaslövés, havajgatás;

-

bálok, táncmulatságok.

Húsvét másnapja.
locsolás, locsolóversek, tojásfestés, tojásjátékok.

Fehérvasárnap:

Húsvét utáni vasárnap.
-

Komálás, mátkálás, vésározás
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Május - Pünkösd hava
Május 1.
Május 4. - Flórián napja

-

Májusfaállítás

Szent Flórián ünnepe.
-

Tűzoltók, tűzzel dolgozók védszentje.

Május 12-13-14. - Pongrác-SzervácBonifác

Ókeresztény vértanúk.

Május 16. - Nepomuki Szent János

A gyónási titkot megőrző cseh vértanu ünnepe.

Május 25. - Orbán napja

-

Időjárásjóslás: a fagyosszentek után hirtelen
lehűlés következhet be.

-

a hajósok, derelyések, hídvámosok
védőszentje;

-

vízi körmenet a Dunán: ún. jánoskaeresztés.

Szent Orbán fagyosszent.
-

A szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok
védőszentje;

-

időjárás- és termésjóslás a szőlővel
kapcsolatosan.

Áldozócsütörtök

Jézus mennybemenetelének ünnepe,
húsvétot követő negyvenedik nap.

Pünkösd

Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az
apostolokra. A húsvétot követő ötvenedik napra esik
pünkösd vasárnap május 10-e és június 13-a között.
Pünkösd az egyház születésnapja.
-

Pünkösdkirály-választás;

-

pünkösdkirályné-járás;

-

pünkösdölés;

-

hesspávázás, törökbasázás, rabjárás;

-

zöldágazás, zöldágjárás;

-

májusfaállítás vagy májusfa bontása;

-

táncmulatság;

-

pásztorok megajándékozása;

-

időjárás- és termésjóslás.
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Szentháromságvasárnapja

Szentháromság ünnepe, pünkösd utáni vasárnap.

Úrnapja

Az Oltári szentség ünnepe, pünkösd utáni második
csütörtök.
-

Körmenet, úrnapi sátor az oltárok fölött.

-

az úrnapi sátor növényeit, virágait
gyógynövényként használták.

Június - Szent Iván hava
Június 8. - Medárd napja

-

.
Június 10. - Margit napja

Időjárásjóslás: ha ezen a napon esik, negyven
napig esni fog, ellenkező esetben pedig
negyvennapos szárazség következik

Vértanú Szent Margit ünnepe.

Június 13 - Páduai Szent Antal napja

Június 24. - Szent Iván (Keresztelő
Szent János) napja

Június 29. - Péter-Pál napja

-

Vetőnap;

-

legyekkel kapcsolatos hiedelem.

A háziállatok patrónusa, az egyház legfőbb
"alamizsnás mestere".
-

Jósló varázsló hiedelmek.

-

Tűzgyújtás és tűzugrás szokása;

-

angyalozás.

Elsősorban Péter apostol fejedelem ünnepe.
-

az aratás kezdőnapja.

Július- Szent Jakab hava
Július 2. - Sarlós Boldogasszony
napja

Szűz Mária ünnepe, Szűz Mária Erzsébetnél tett
látogatásának emléknapja.
-

Július 20. - Illés napja

az aratás kezdőnapja.

Illés ószövetségi próféta ünnepe.4
-

Munkatilalom;

-

időjárással kapcsolatos hiedelmek:
ha dörög,

pl, azt mondják: Illés szekere zörög.
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Július 22. - Mária Magdolna napja

Július 25. - Jakab napja

Július 26. - Anna napja

A bűnbánó Mária Magdolna ünnepe.
-

Időjárásjóslás;

-

hajnövekedést serkentő praktika.

Szent Jakab apostol ünnepe.
-

Búcsújárók, hajósok, utasemberk
védőszentje;

-

a zabaratás befejezésének határideje;

-

időjárásjóslás.

Szűz Mária anyjának emlékünnepe. A Szent
Annának szentelt kedd évszázadokon át asszonyi
dologtiltó nap.
-

a kendernyüvés kezdőnapja.

Augusztus - Kisasszony hava
Augusztus 1. - Vasas Szent Péter
napja

Augusztus 10. - Lőrinc napja

Szent Péter börtönből való csodás
megszabadulásának ünnepe.
-

Dologtiltó nap;

-

termésjóslás.

Szent Lőrinc vértanú ünnepe.
-

időjárás és termésjóslás:
Lőrinc napja, ha szép
Sok a gyümölcs és ép.

-

Augusztus 15. Nagyboldoldogasszony napja
.

Augusztus 20. - Szent István napja

E naptól lőrinces, azaz lucskos a dinnye
belseje.

Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe, a
legrégibb magyar egyházi ünnepünk, búcsúnap.
-

A két Boldogasszony közti idő
(Nagyboldogasszony augusztus 15. és
Kisboldogasszony szeptember 8.) az asszonyi
munkák elvégzésére szerencsés időszak;

-

virágok, gyógynövények szentelése

Szent István, első államalapító királyunk ünnepe.
-

Szent Jobb körmenet;
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Augusztus 24. - Bertalan napja

termésjóslás.

Szent Bertalan apostol ünnepe.
-

Szűcsök, csizmadiák védszentje;

-

a Bertalan- napkor köpült vaj gyógyító erejű.

Szeptember - Szent Mihály hava
Szeptember 1. - Egyed napja

Szeptember 8. - Kisasszony
(Kisboldoasszony) napja

Szeptember 12. - Mária napja

-

A vetés kezdőnapja (búza, rozs)

-

disznók hízóra fogása.

Szűz Mária születésének ünnepe (lásd még:
Nagyboldogasszony napja)
-

Búcsúnap

-

vetőnap

-

időjárásjóslás

Szűz Mária névünnepe.
-

Búcsúnap.

Szeptember 15. - Hétfájdalmú
Szűzanya napja

Mária anyai fájdalmáról való megemlékezése.

Szeptember 21. - Máté napja

Máté apostol és evangélista emléknapja.
-

Szeptember 29. - Mihály napja

Búzavető nap.

Szent Mihály arkangyal ünnepe.
-

Kisfarsang, a lakodalmak őszi időszakának

-

kezdőnapja (Katalin- napig tart);

-

a gazdasági év fordulója

-

a pásztorok elszámoltatásának,

-

szegődtetésének, ünnepi lakomáinak ideje;

-

vásárnap;

-

időjárájóslás a közelgő télre:
Ha Szent Mihály lova deres,
Behozza a telet.
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Október - Mindszent hava
Október 4. - Assisi Szent Ferenc napja A ferences rend megalapítójának ünnepe.

Október 15. - Teréz napja
Október 20. - Szent Vendel napja

Október 21. - Orsolya napja

Október 26. - Dömötör napja

-

vetésre alkalmas hét;

-

- szüretkező nap.

-

- szüretkező nap.

Szent Vendel a jószágtartó gazdák és pásztorok
védőszentje.
-

a pásztorok, juhászok, jószágtartó gazdák
ünnepe.

-

Szüretkező nap;

-

időjárásjóslás: amilyen az idő ezen a napon,
olyan lesz a tél.

Szent Dömötör az ország keleti felében a juhászok
védőszentje.
-

Október 28. - Simon Júdás napja

Időjárásjóslás, pl.: a Dömötör napi hideg szél
- kemény telet jósol.

Szüretkező nap.

November - András hava
November 1. - Mindszentek napja

November 2. - Halottak napja

A naptárban név szerint nem említett összes szentek
emléknapja.
-

A sírok megtisztítása, feldíszítése,

-

gyertyagyújtás a halottak tiszteletére;

-

a néphit szerint ezen az éjszakáján

-

hazalátogatnak a halottak, és miséznek a

-

templomban.

A halottakra való emlékezés napja.
-

a temetőbe járás, a sírok rendbehozatala,

-

gyertyagyújtás;

-

munkatilalom.
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November 11. - Szent Márton napja

Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb
szentje. Pannóniában született.
-

Márton napi lúd ( a következő év bősége
reményében ettek és ittak ezen a napon):

-

Aki Márton napon libát nem eszik,

-

egész évben át éhezik.

-

a pásztorok vesszőhordása;

-

időjárásjóslás:

Márton napján, ha a lúd jégen jár,
akkor karácsonykor vízben poroszkál.
November 19. - Erzsébet napja

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe.
Kedvelt névünnep;

-

November 25. - Katalin napja
.

- Időjárásjóslás, ha havazik azt mondják:
Erzsébet megrázta a pendelyét.

Szent Katalin a házasságra vágyó leányok
védszentje.
-

Kedvelt névünnep;

-

férj- és házasságjósló hiedelmek és praktikák
pl. Katalinággal;

-

dologtiltó nap;

-

időjárásjóslás: Ha Katalin kopog, karácsony
locsog;
-

November 30. - András napja

- a lakodalmak öszi időszakának
befejező napja

Szent András apostol emléknapja.
házasság – és férj jósló nap:

-

aki böjtöl András napján,
vőlegényt lát éjszakáján.
-

a disznóvágás és disznótor hagyományos
időpontja
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December - Karácsony hava
Advent
.

December 4. – Borbála napja

December 6. – Miklós napja

December 13. – Luca napja

Advent az egyházi év kezdete, a karácsonyi
előkészület négy hetes időszaka. Szent András napját
(nov.30.) követő vasárnap előestéjével kezdődik, és
vízkeresztig tart.
Szent Borbála emlékünnepe, bányászok, tüzérek,
várak védszentje.
-

munkatilalom

-

jósló hiedelmek

Szent Miklós emlékünnepe
-

Miklós napi szokások: láncos Miklósok,
Mikulás alakokoskodás, Miklós napi tréfás
gyóntatás:

-

ajándékozás

Szent Luca vértanú ünnepe. A téli napforduló
kezdőnapja a Gergely – féle naptárreform előtt.
-

gonoszjáró nap, védekezés a boszorkányok
rontása ellen

-

munkatilalom, pl. fonás. varrás

-

lucaszék

-

kotyolás, Lucázás,

-

fehér leples alakoskodás

-

jóslások, varázsló eljárások pl.

-

férj- és házasságjóslás

-

halál- és betegségjóslás Luca pogácsával

-

termésjóslás Luca búzával

-

időjárásjóslás hagymakalendáriummal

Szentcsaládjárás

Karácsony előtt kilenc napon át tartó paraszti
ájtatosság.

December 21. – Tamás napja

Hitetlen Tamás néven emlegetett apostol emléknapja.
-

házasságjóslás

-

gyógyító erejű disznóháj
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December 24, - Ádám – Éva napja,
szenteste

Decmber 25. - Karácsony napja

Karácsony vigíliája, böjtje, Jézus születésének
ünnepe
-

ostyahordás, pásztorok karácsonyi
vesszőhordása, kántálás, betlehemezés:

-

paradicsomjáték

-

karácsonyi asztal, ételek

-

Karácsonyfa-állítás, ajándékozás

-

karácsony éjszakája és hiedelmei

Egyházi és családi ünnep.


December 26. - Karácsony
másodnapja, István napja

December 27. - János napja

Munkatilalom.

Az egyház első vértanúja, Szent István államalapító
király névadója.


Névnapköszöntés



regölés.

János evangélista ünnepe.
 Borszentelés;
-

December 28. - Aprószentek napja

névnapköszöntés.

A Krisztusért mátírhalált halt betlehemi kisdedek
emlékünnepe.
-

- Vesszőzés.

December 31. - Szilveszter

-

Jósló hiedelmek, pl. Férj- és időjóslás;

.

-

-zajcsapás, zajkeltés, pl. Gulyafordítás,
kongózás, csergetés;

-

aranyosvíz, tüzeskerék- eregetés;

-

szilveszteri köszöntés, kántálás;

-

- harsogtatás, hejgetés, kecskemaszkos játék
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Az óvoda szakmai dokumentumainak kapcsolata és egymásra
épülése
AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA

SZENT ANTAL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HELYI PROGRAMJA
(NÉPHAGYOMÁNYRZŐ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁLÁSÁVAL,KIEGÉSZÍTVE
HIT ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSÉVEL, A KERESZTÉNY ÉLETRE
VALÓ FELKÉSZÍTÉSSEL.)

AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI ÉVES MUNKATERVE

A GYERMEKCSOPORTOK NEVELÉST TERVE

A GYERMEKEKRŐL SZÓLÓ, FEJLŐDÉSÜKET TÜKRÖZŐ FELJEGYZÉSEK,
MEGÁLLAPÍTÁSOK
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3. AZ ISKOLA NEVELÉSI P ROGRAMJA
3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai
alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
3.1.1. Alapelvek, értékek
Intézményünkben a Katolikus Egyház évezredes hagyományai alapján, annak értékrendjéhez,
nevelési elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakítottuk ki pedagógiai
programunkat. Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős
foglalkozásokat.
Az intézményünkben folyó munka alapja a szeretet, a bizalom és az együttműködés. A
gyermeknek elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az
intézmény nevelési elvárásainak egysége.

3.1.2. A nevelő – oktató munka célja
Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek
tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Valamint feladatunk,
hogy megismertessük tanulóinkkal a keresztény életformát és felvértezzük őket az élet
kihívásaival szemben.
Pedagógiai munkánkat a katolikus egyház tanításai szerint végezzük, alapvető feladata kiemelni,
hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a
személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek
képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények
védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt.
Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és
kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek
kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az
egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek
megelőzése).
Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom).
Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás).
Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására.
Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés,
tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.
A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete.
Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások
szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi
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érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére,
készség a megegyezésre.
Személyiség korrekció, pótló fejlesztés: tartóssá váló, alkalmilag tüneti viselkedés,
állandósult magatartási problémák, teljesítmény zavarok megoldása. Ebbe be kell vonni a
szakorvost, a pszichológust, képességvizsgáló intézetet, esetlegesen a gyámügyi szerveket.
A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és
önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.
A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra
ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak,
jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és
hazaszeretet.
A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalás. A hazánkban élő
kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik
tiszteletben tartása.
Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek
egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a
társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi
tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére.

7.

8.
9.

10.

11.

Oktató-nevelő munkánk során feladatunk
Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását
elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra
kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez
kapcsolódó folyamatos értékelés.
-

A 6-14 éves gyermekben képességeinek és készségeinek megfelelően alakítsuk ki az
önálló ismeretszerzés igényét és megtanítsuk annak módjait.
A gyermek nevelhetőségében fennálló jelentős eltérések ellenére minden gyermeknél
egységesen kialakítani az alapkészségeket.
A gyermek váljék kultúra-használóvá, kultúra gazdagítóvá.
Megőrizni és gazdagítani eddigi erősségeinket.
Az alapkészségek elsajátításának biztosítása, a beszéd, az írás, az olvasás, számolás és a
műveletek eszközszintű használatának elősegítése.
A tanulók indulási hátrányainak folyamatos csökkentése.

3.1.3. Oktató-nevelő munkánk során alkalmazott eszközeink,
eljárásaink
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek.
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:
1.
2.

Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül,
személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.
Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói
közösségen keresztül érvényesül.

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:
Közvetlen módszerek
Közvetett módszerek
1. Szokások kialakítását - Követelés.
- A tanulói közösség tevékenységének
célzó, beidegző
- Gyakoroltatás.
megszervezése.
módszerek.
- Segítségadás.
- Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok
- Ellenőrzés.
kitűzése, elfogadtatása.
- Ösztönzés.
- Hagyományok kialakítása.
- Követelés.
- Ellenőrzés
- Ösztönzés.
2. Magatartási modellek - Elbeszélés.
- A nevelő részvétele a tanulói közösség
bemutatása.
- Tények
és
jelenségek tevékenységében.
közvetítése.
bemutatása.
- A követendő egyéni és csoportos minták
- Műalkotások bemutatása.
kiemelése a közösségi életből.
- A
nevelő
személyes
példamutatása.
3.
Tudatosítás - Magyarázat, beszélgetés.
- Felvilágosítás a betartandó magatartási
(meggyőződés
- A tanulók önálló elemző normákról.
kialakítása).
munkája.
- Vita
Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat
sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam
végén:
 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben
meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy
tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények
teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az
iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.)
 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a
későbbiekben megfeleljen,
 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a
közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat,
 ismeri a keresztény értékrendet, és annak megfelelően él.
 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.

122

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja

Eszközök, eljárások
Fentiek megvalósítása érdekében
 tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét,
 bevonjuk a gyerekeket saját iskolai életük megszervezésébe,
 figyelembe vesszük az oktatás során a tanulók egyéni képességeit, differenciált
feladatokkal, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, és egyénre szabott
fejlesztéssel,
 szeretetteljes, megértő magatartást tanúsítunk tanítványainkkal, kollegáinkkal, a szülőkkel,
 a feladatok és az elvárások pontos megfogalmazásával kiszámíthatóságot, rendet, fegyelmet
teremtünk,
 keresztény emberi hozzáállásunkkal, szeretetteljes, családias, bensőséges, nyugodt légkört
biztosítunk,
 a környezet esztétikus kialakításával igényességre, rendre nevelünk.
Pedagógusainkat a Jézusi magatartás jellemzi: „… tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és
alázatos szívű…” (Mt. 11,29.)
Nevelési céljaink megvalósulását akkor tekintjük sikeresnek, ha iskolánk diákjai
 a helyi tantervben meghatározott követelményeket képességeiknek megfelelően teljesítik,
 rendelkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy a
középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek,
 ismerik a közösségben éléshez szükséges szabályokat.

3.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
„Mindennap megszűnik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindennap születik valami,
amiért érdemes élni és küzdeni.”
/Hérakleitosz/

Személyiségünk a külvilággal való aktív kölcsönhatásban alakul ki. A személyiségfejlődés egész
életünket átszövő folyamat, változás, melynek lehetőségét jelenti az intézményes csoportokhoz
való tartozás. Az általános iskolába kerülő gyermek az óvodában már bekapcsolódott egy
hosszabb folyamatba, melynek célja a harmonikus személyiség kialakítása.
Nagyon fontos az alapvető szükségletek iránti figyelem, (éhség, szomjúság, hideg stb.) hiszen
ez alapfeltétele annak, hogy a gyermekek az iskolai munkában aktívan részt tudjanak venni. Ezt
egyrészt az iskolai étkeztetéssel biztosítja az intézmény, másrészt a tanárok is odafigyelnek arra,
hogy megfelelő legyen kisdiákjaink ellátása.
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A tanuló környezetét igyekszünk úgy kialakítani, hogy minél jobban megfeleljenek életkori
követelményeiknek. Mindemellett a napi programjuk összeállításában is fontos szerepet kap,
hogy meg legyen a lehetőségük a megfelelő táplálkozásra, tisztálkodásra, mozgásra, levegőzésre.
Az iskolába kerülő kisgyermekben nagy még a biztonságigény.
Fontos szükséglet a szeretet és a valahová tartozás igénye. Igyekszünk olyan légkört teremteni,
melyben minden kisgyermek jól érezheti magát. Az osztályokon belül rokon- és ellenszenvi
érzelmek formálják a kisebb csoportokat, melyek a gyerekek legszemélyesebb kapcsolatainak
terét is adhatják, ennél fogva nagy befolyással lehetnek rá. A diákok csoportban elfoglalt helye
és csoporton belüli szerepe meghatározója lehet az iskolai magatartására. Fontos tehát, hogy a
tanárok megértsék diákjaik csoportviszonyait. A különbözőcsoportok kialakulásának azonban
nemcsak az osztályokban van jelentősége.
A különböző szabadidős tevékenységek (szakkörök, sportkörök, DÖK, művészeti foglakozások)
során is lehetőség van újabb kapcsolatok kialakítására. Mindezen csoportok és alkalmak is
lehetőséget adnak arra, hogy a diákokban erősítsük az olyan tulajdonságokat, mint az őszinteség,
megbízhatóság, önzetlenség, jóindulat, kölcsönös segítségnyújtás, figyelmesség. Mindemellett a
közös érdeklődés alapján választott szabadidős foglalkozások segíthetnek az olyan hibák, mint
az árulkodás, féltékenység, hazudozás, önzés, erőszakosság leküzdésében.
A megfelelő érzelmi töltésű és tanári irányítású nevelői kapcsolat is fontos eszköze a gyermeki
személyiség nevelésének. A tanárnak módja van arra, hogy tantárgyával kapcsolatban
érdeklődését, meggyőződéseit, egyes érzelmeit is kifejezésre juttassa a keresztény értékrenddel,
így azonosulási mintát nyújt a tanulók számára. A tanároktól elvárható, hogy helyes
magatartásmintákat adjanak a gyerekeknek.
Mindezek segítenek abban, hogy a gyermekeknek már olyan magasabb rendű igényeit is segítsük
kialakulni, erősödni, mint a tisztelet, megbecsülés iránti vágy. Önbecsülésük alapja a tényleges
képességeiken és elért eredményeiken túl a mások részéről jövő tisztelet lehet. Önbizalmuk
erősítése segít a kisebbrendűségi érzés, gyengeség visszaszorításában is. Törekedni kell arra,
hogy az udvariasságot és a kölcsönös tiszteletet megalapozzuk. Megismerkedve az egészséges és
kulturált életmód alapjaival lehetőség nyílik a különbözőség elfogadtatására is. Erre az erősödő
szociális, és mentális különbségek erősödésével egyre inkább szükség van. Fontos minél több
gyermekben felkelteni a tudás és megismerés iránti vágyat.
A jobb képességű gyerekeket különböző szakkörökön való foglalkoztatással, versenyeken való
részvétellel, eredményeik díjazásával, elismerésével ösztönözzük a minél szélesebb körű
ismeretek megszerzésére. A gyengébb képességű illetve az anyagban éppen elmaradt tanulókkal
pedig kis csoportokban vagy egyénileg korrepetálásokon igyekszünk a hátrányt leküzdeni.
Igénybe vehetik a gyerekek az iskolai könyvtár segítségét és az iskolai számítógépek
segítségével az Interneten keresztül is bővebb alakalmuk lesz az ismereteik gyarapítására.
A megfelelő működéshez szükségünk van egy szabályozó és értékelő rendszerre is. Ennek
kialakításában a diákjaink aktívan részt vettek/vesznek. Az iskolai házirend elkészítésében és
elfogadásában a DÖK-nek lesz szerepe. Az osztályok munkájának értékelésében szintén aktívan
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közreműködnek a diákok. Minden évben hangsúlyos szerepet kap az élenjáró tanulók, sportolók,
közösségi emberek díjazása.

3.2.1. Nevelési területek
a) Értelmi nevelés
Fontos feladatunk a tanulók ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése.
Ennek érdekében:
 korszerű, a mindennapi életben hasznosítható ismeretek
 az egyéni tanulási módszerek elsajátíttatása – a tanuló képességeinek figyelembevételével
 legyen becsülete a szorgalomnak, a tudásnak és a kitartó munkának.
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink önmagukhoz képest fejlődést mutatnak.
b) Érzelmi nevelés
Szükség van ésszerű korlátokra, amelyek védik gyermekeinket (Tízparancsolat, házirend).
Biztonságos, szerető légkörben kell felnőniük, nem szabad lerombolni bennük a szépbe, jóba
vetett bizalmukat, játékos kedvüket, azt a képességet, hogy tudjanak csodálkozni.
Ugyanakkor rá kell vezetnünk őket a rendezett, fegyelmezett életre, illetve arra, hogy tetteiknek
következményei vannak. Nehéz feladat gyerekeinket önfegyelemre nevelni, de szükséges, mert
elmulasztásával súlyosan ártunk nekik.
A nevelés és oktatás tudatosan megtervezett tevékenység. Ennek során fejlesztjük a gyermekek
személyiségét, kialakítjuk felelősségérzetüket.
Fontos feladatunk vonzóvá tenni a keresztény értékrend alapvető elemeit, hogy az anyagias világ
kihívásai helyett minden esetben ezt válasszák.
Alázatra, türelemre, megbocsátásra nevelünk. Tudniuk kell: csak akkor várhatnak megbocsátást
és elfogadást másoktól, ha ők is ezt gyakorolják embertársaikkal.
Őszinteségre neveljük a gyerekeket, bemutatva, hogy az törvényszerűen vonzza maga után a
megbocsátást és a megbékélést.
Istennek mindannyiunkkal terve van, mindenkinek feladata, küldetése van.
Fentiekkel összhangban négy alapértéket vésünk kitörölhetetlenül a gyerekek szívébe: az
igazság, jóság, szépség, és szentség értékét.
Célunk, hogy a megfogalmazott feladatok nemcsak az iskola, hanem a család és az egyház
színterén is érvényre jussanak. Ennek érdekében erősítjük kapcsolatainkat a szülőkkel és az
Egyházközség tagjaival közös programok szervezésével.
Célunkat elértnek tekintjük, ha tanulóink viselkedésében tapasztaljuk a fent megfogalmazottakat.
c) Hitéleti nevelés
Intézményünkben a hétköznapokon, az ünnepeken, a hagyományok kialakításakor a katolikus
értékrend közvetítésére törekszünk.
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Hitéleti nevelésünk színterei:
Állandó hitéleti programok
 a magyar, egyházi ünnepekről közös szentmisén emlékezünk meg, az éves munkaterv
alapján,
 az iskolamisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra,
 a tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum),
 a tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak,
 adventi hetek (december)
 roráté, agapé,


karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehetőség,



közös karácsonyi ünnepség,

 nagyböjti hetek
 nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehetőség,


keresztút-járás,

 farsang,
 anyák napja,
 vidámság napja, gyereknap
Időszakos hitéleti programok pl.:
 Atyák meghívása hittan, illetve osztályfőnöki órákra
 Az osztályok védőszentjeivel kapcsolatos programok
szervezésében
 Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti időszakban

az

osztályfőnök,

hittanár

d) Erkölcsi nevelés
Erkölcsi elvárások a pedagógusoktól
Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő önismerettel rendelkező, Istent és embertársat szerető
emberekké váljanak, a pedagógusnak is ilyennek kell lennie. A katolikus iskola sajátos
jellegének biztosítéka nagy részben az ott tanítók tevékenységén és tanúságtételén múlik.
Pedagógusaink személyes példamutatásukkal nevelnek.
Dolgozóink élete álljon összhangban az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Családi
háttere legyen rendezett. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban álljanak, hiszen
mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerekek számára a hamis tanúságtétel.
Pedagógusainktól elvárjuk a hagyománytiszteletet és a megalapozott jövőkép ismeretét.
Hivatásunk az, hogy évezredek kincseit adjuk tovább egy új generációnak.
Pedagógusainkat alapvetően a vidámság, játékosság jellemezze, hiszen a gyerekek több időt
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töltenek az iskolában, mint szüleik a munkahelyen.
Lényeges, hogy a tanárok el tudják fogadni a gyerekeket olyannak, amilyenek. Tiszteljék és
szeressék mindegyikük egyéniségét.
Új pedagógus felvételénél mérlegeljük, hogy milyen feladatot bízunk rá. Ennek ismeretében
döntjük el, hogy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas követelményéből melyiket
milyen súllyal vesszük figyelembe.
Folyamatos fejlődésünk érdekében szakmai és lelki továbbképzéseken veszünk részt:
 évi két nevelési értekezleten – esetenként bemutató órával,
 tanári lelki gyakorlatok, elmélkedések, kirándulások.
Célunkat elérjük, ha pedagógusaink ezen elveknek megfelelően végzik munkájukat.
Erkölcsi elvárások a tanulóktól
Az iskola tanulói különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból érkeznek
iskolánkba. Az egységes erkölcsi elvárások segítik őket a fejlődésben. Alapvető, hogy elfogadják
és befogadják az iskola tisztességre, becsületességre, felelős magatartásra irányuló nevelését, és
ezt tudatosan ne akadályozzák.
Tartsák be az emberi kapcsolatok szabályait.
Tanulóink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása:
„Ti vagytok a világ világossága!” (Mt 5,14)
Gyerekeink vegyenek részt az egyházi programjainkon (ünnepi szentmisék, vasárnapi misék,
közös imák, adventi és nagyböjti lelki napok, stb.), segítjük őket hitük kibontakoztatásában, a
liturgikus és szentségi élet gyakorlásában.
Rávezetjük őket a helyes imádságra tanítás, étkezés előtti és utáni közös imával.
Gazdag programok szervezésével ráneveljük gyerekeinket a kulturált szórakozás módjára:
farsang, gyereknap.
Megköveteljük a tiszteletteljes beszédet tanáraikkal, felnőttekkel, társaikkal.
Megköveteljük az alapos, rendszeres, a képességeknek megfelelő munkát, a rábízott feladatok
lelkiismeretes elvégzését.
Megköveteljük a házirend ismeretét és betartását, az iskola épületének, felszerelésének és
tisztaságának megőrzését.
Megköveteljük az ápolt megjelenést, az alkalomhoz illő ruházat kiválasztását.
Tanulóink megismerésének, nevelésének legjobb színterei a tanórán kívüli foglalkozások,
szakkörök, tanulmányi kirándulások, nyári táborok.
Erkölcsi nevelésünk eléri célját, ha tanulóink ezen elveknek megfelelően élik mindennapjaikat.
Erkölcsi elvárások a szülőktől
„Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők közössége igazolja. Az iskola igazán
egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget alkotnak, hiszen a
keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.” (Kat. Isk. 53.)
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Az iskola elvárja a szülőktől, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ugyanazt az
értékrendet közvetítsék, a családok heti rendszerességgel vegyenek részt vasárnapi szentmisén.
Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel – szaktanár, osztályfőnök, igazgató vagy
plébános – beszéljék meg.
Az iskola elvárja, hogy a szülői értekezleteken, a fogadó órákon a szülők aktívan részt vegyenek,
maguk is fejlődjenek hitben és tudásban, ezzel is példát mutatva gyermekeiknek.
e) Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a
hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás
kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a
csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet
igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes
feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős
állampolgári léthez.
f) Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról.

Nevelésünk egyik fontos célja a magyarságra nevelés. Ennek keretében tanulóinkkal
megismertetjük szűkebb környezetüket, Szegedet, a Tisza – Maros szög, majd Magyarország
tájait is. Komplex módon alakítjuk az osztályközösségeket, nevelünk haza- és
természetszeretetre, a turisztika és sport révén elősegítjük gyermekeink testi, lelki fejlődését.
Ennek színterei:
 néptánc oktatása
 múzeumlátogatás
 tanulmányi kirándulás
 táborozások
 egyéb szabadidős tevékenységek
Néptánc és tánc oktatás
A néptánc oktatás fejleszti a hagyományőrzést, a hazaszeretetet, a népismeretet, az
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állóképességet, és a mozgáskultúrát. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó gyermekek
mindegyike megismerkedjen a magyar néphagyomány alapjaival.
Múzeum- és emlékhely látogatás
Sokoldalú nevelésünk fontos részét képezik a nem kötelező jellegű múzeumlátogatások és
helytörténeti kirándulások.
A tanulók a tárlatok megtekintésével, önálló gyűjtőmunkával, rajzos-írásos beszámolóval,
kézműves foglalkozással, történelmi játékokkal fejlesztik képességeiket.
Tanulmányi kirándulás
Az éves munkatervben meghatározott időpontban az osztályok tanulmányi kiránduláson vesznek
részt. Ezen programok szoros összhangban vannak nevelési célkitűzéseinkkel.
Alsó tagozaton cél a szűkebb környezetünk megismerése, ezért egy napos kirándulást
szervezünk. A leggyakrabban választott helyszínek:
 Vadaspark, Ópusztaszer,
 Móra Ferenc Múzeum, Fogadalmi Templom
Felső tagozaton célunk hazánk megismerése, egy – vagy többnapos kirándulás keretében.
Táborozás
Hagyományainknak megfelelően többféle programot szervezünk, ilyenek például:
 a kerékpáros tábor
 a sporttábor
 a természettudományos tábor
 a hittantábor
 a kézműves tábor
 a nyelvi tábor
A részvétel költségeit szülői költségtérítésből és a különböző pályázatokon elnyert összegekből
fedezik a szervező pedagógusok.
Egyéb szabadidős tevékenységek
Az osztályfőnökök rendszeresen szerveznek osztályprogramokat (múzeumlátogatás, kirándulás).
Szabadidős programjainkat nagyon kedvelik tanítványaink, ezeken rendszerint nagy részük
megjelenik.
A nemzeti öntudat és hazafias nevelés céljainkat elértnek tekintjük, ha tanulóink nagy része részt
vesz a programokon, ezzel megismerve hazánkat, nemzeti, népi kultúránk értékeit,
hagyományait.
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g) Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a
közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a
méltányosság jellemzi. Az iskolánk megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a
főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság,
a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő
tanítás- és tanulásszervezési eljárások
h) A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki
egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az
iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
Feladatunk az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az
egészséges életmód iránti igény kialakítása. Lehetőségeinkhez képest biztosítjuk a tanulóink
életkorának megfelelő testmozgást.
A testnevelésben és sporttevékenységben az iskola célja a harmonikus fejlesztés és a test feletti
uralom képességének kimunkálása. E célokat elsősorban a tanórai munka eredményeként
kívánjuk elérni.
Rávezetjük tanulóinkat a testi-, lelki egészség megőrzésére rendszeres testedzéssel,
felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozásról, a káros szenvedélyek veszélyeiről, a
felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról, a betegségek és balesetek megelőzéséről és a
tisztálkodás, testápolás szükséges és egészséges módjáról.
Ennek érdekében külső előadót is hívunk, akinek a gyerekek kérdéseket tehetnek fel
 a káros szenvedélyek veszélyeiről – alkohol, drog, dohányzás témakörben
 egészségügyi felvilágosítás témakörben
Lelki táplálékot kapnak az iskolai szentmiséken, az iskolában biztosított rendszeres gyónási
lehetőséggel, az adventi és nagyböjti időszakban szervezett lelki napokkal.
i)

Pályaorientáció

Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell
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nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a
szükséges erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
j) Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és
közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény
biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki
tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
k) A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak,
önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet
változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében
bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés
területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták
közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a
gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a
családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális
kultúra kérdéseivel is.
l)

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák
világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és
közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény
biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki
tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
m) Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az
új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai
beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi
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kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e
különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
n) A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan
mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási
módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók
elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell
kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú
áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a
tudás minőségének értékelése.
o) Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett
elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell
készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat,
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb
környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

3.2.2. Tanulási területek
a) Tanítási órák
A kultúra átadásának fontos színtere az iskola. Az oktatás révén megismertetjük a diákokat a
szükséges ismeretekkel.
Egyházi intézményként megtanítjuk a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük
alapos tanulmányozására. Megismertetjük az egyház kultúrateremtő szerepét, a nagy művészek,
tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt
hatását. Mindezzel elsődleges célunk a gyerekek személyes Istenkapcsolatának kialakítása.
A hitoktatás a katolikus iskolában kitűntetett helyet foglal el. Ennek elsődleges célja a hit
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ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra ébredése. Mindig tekintettel kell lennünk a
gyerekek életkorára, eddigi vallási tapasztalataira.
Az iskola biztosítja az eltérő fejlettségi szinten lévő tanulók számára az optimális képzési
környezetet, a differenciálás lehetőségét, a lemaradó tanulók felzárkózását a helyi tanterv
követelményszintjéhez.
Módszerei:
 változatos tanulásszervezési megoldások
 tanulóközpontú differenciálás
 játékos elemeket tartalmazó tanítási környezet
 tevékeny tanulói magatartás kialakítása
 személyre szabott tanulási stratégiák
 fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás
 folyamatos visszajelzés, értékelés
Tanulásszervezési formák
 csoportmunka, tanulói együttműködésen alapuló tanulás
 differenciált tanulásszervezési eljárások
 páros munka
 egyéni foglalkoztatás, egyénre szabott tanulási lehetőségek
 projektmódszer
 multidiszciplinális órák, tematikus hetek
 team tanítás
 digitális technológiával támogatott oktatási módszerek rendszeres alkalmazása
Szervezeti keretek:
 osztálykeret
 osztályon belüli csoportbontás
 évfolyamon belüli nívócsoportok
A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban, a helyes és kreatív nyelvhasználatot a
társadalmi és kulturális tevékenységek során.
A magyar nyelv és irodalom művelése különösen fontos. Magyarságunk gyökerei nagyon
mélyek, nyelvünk sok változáson ment keresztül, kultúránkat sok hatás érte. Ezek együttes
hatásából fejlődött ki magyarságunk.
Feltárásuk, átadásuk iskolánk legfontosabb feladatai közé tartozik. Hitünket is csak magyarként
tudjuk megélni.
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Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető:
fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a
közvetítés, más kultúrák megértése.
Az idegen nyelvek, a földrajz, de a világtörténelem tanulása is lehetőséget teremt más népekkel,
nyelvvel, kultúrával való találkozásra. Tanítványainknak meg kell tanulniuk a különböző értékek
és a mienktől eltérő kultúra helyes elfogadását, tiszteletét.
Hazánk történelmi múltja, földrajzi helyzete és Európai Uniós politikája egyaránt szükségessé
teszi az élő idegen nyelvek magas szintű tudását.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának
képessége. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az
interneten keresztül.
Tanulóink jelenleg 5. osztálytól, 2022-2023-as tanévtől felmenő rendszerben a 3. osztálytól
informatikát / digitális kultúrát tanulnak. A mai világban a tudományok és a technika fejlődése
szükségessé teszi, hogy otthonosan mozogjanak a számítógépek világában. Ugyanakkor
felhívjuk figyelmüket az elgépiesedés veszélyeire.
A tanulás kompetenciái
Ez azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és
csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást.
Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek
szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A
hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, az
oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi
beilleszkedés feltételei. Lefedik a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén
hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges,
konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra,
hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva,
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aktívan vegyen részt a közügyekben.
Alapvetően fontos a keresztény történelemszemlélet kialakítása.
Történelemtanításunk bemutatja az ember méltóságát és felelősségét. Hálát ébreszt az
évszázadok gazdag örökségéért. Kialakítjuk a meggyőződést, hogy az emlékezés páratlan
szerepet tölt be értékeink megismerésében, elmélyítésében. Hazánk történelme és kultúrája nem
érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, illetve a világtörténelem és kultúra
ismerete nélkül.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák
A munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben,
hogy megismerje tágabb környezetét, képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására,
valamint, hogy célkitűzései érdekében terveket készítsen és hajtson végre. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során
szükség van.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái magában
foglalja az esztétikai megismerést, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését.
különösen az irodalom, a zene, a tánc, a dráma, a bábjáték és a vizuális művészeteket
segítségével.
A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet tölt be az egyház kultúrájában.
Az emberi lélek szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei. Az iskola
feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját
helyi kultúrájába, liturgiájába.
Ennek egyik elősegítője az osztályok, folyosók ízléses díszítése is.
b) Egyéb foglalkozások
Az iskolában a tanulók számára az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó,
eseti, illetve időszakos foglalkozások működnek:
 hitéleti programok
 délutáni csoportfoglalkozások
 tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar
 versenyek, vetélkedők, bemutatók
 környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások
 múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
 művészeti csoportok
 sportfoglalkozások, házi bajnokságok
 kulturális és sportrendezvények
 diáknapok
 ünnepélyek, megemlékezések
 hagyományápolás
 iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet,
 könyvtári foglalkozás
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 egyéb rendezvények
Az egyéb foglalkozások során különös figyelmet fordítunk tanulónk személyiségének egészséges
fejlődésére, tehetségük kibontakoztatására, az esélyegyenlőség megteremtésére. A
sportfoglalkozások, kirándulások lehetőséget biztosítanak a test és a lélek harmóniájának
kialakítására, megőrzésére.
A különböző versenyeken elért sikerek jó hatással vannak tanulóink közérzetére, ez is elősegíti a
közösségi érzés kialakulását. A rendszeres munkával kovácsolt sikereket, eredményeket, azok
személyiségformáló hatásait pedagógiai munkánk során sokszorosan kiaknázzuk.

3.3. Teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
3.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés
Az egészségnevelés célja
Az egészségnevelés célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének,
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát,
érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot
érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető
hatások csökkentésére.
Az iskola feladatai







minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítse a tanulók és a tantestület egészségének
védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást
együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek,
a szülők és a diákok közt annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen
egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat
biztosít
kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő
hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és
tanácsadást biztosító programoknak
a mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását a testnevelési órák és a kötelező
tanórák utáni sportfoglalkozások keretében látjuk el.

Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszerek
--hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás
felvilágosító előadások, brosúrák, elrettentő információk
-- rizikócsoportos megközelítés
betegségmegelőzés, prevenció, korai szűrés súlyproblémák, magas
vérnyomás …)
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-- kortárshatások az egészségfejlesztésben
a serdülő korú fiatalok számára a felnőttnél hitelesebb a kortárs,
aki éppen ezért jelentékenyebb véleményformáló hatással van
(szexuális kultúra, az AIDS- prevenció, a dohányzás-,
alkoholfogyasztás-, kábítószer-használat megelőzése…)

A segítő kapcsolatok színterei





Szülők (család)
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában.
A szülő megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják
támogatni az iskola egészségfejlesztési programját.
Szülői szervezet
Támogatásuk hidat jelent az iskola és a tanulók szülei között
Iskolaorvos, háziorvos, védőnő
Az iskola-egészségügyi feladatokat az orvos és a védőnő közösen látja el.
- a tanulók életkorához kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és
intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz
kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros
elváltozások korai felismerésére is irányulnak
- Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése
- Közreműködés:
közegészségügyi-járványügyi,
környezet-egészségügyi,
táplálkozás-egészségügyi és balesetvédelmi feladatol ellátásában az iskola
vezetésével egyeztetve
Bár az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény ( 38.§ (1) és (2) bek.) nem tér
ki részletesen, de az orvos és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé
tartozik az egészségnevelésben való részvétel. ( védőnői melléklet)



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



Rendvédelmi szervek
Bűnmegelőzési programok, drog prevenció



Fogorvos
Szűrés és fogászati problémák kezelése

Az egészségnevelés iskolai területei

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést
és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a
lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség,
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hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások
szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg.
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az
iskola pedagógiai rendszerébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak:














Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága
Az értékek ismerete
Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat
A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben
Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
A tanulás és a tanulás technikái
az idővel való gazdálkodás szerepe
a rizikóvállalás határai
a szenvedélybetegségek elkerülése
a tanulási környezet kialakítása
a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége

Az előző felsorolásból nyerhető, és az életkori sajátosságokhoz is illeszkedő témák:








az egészséges táplálkozás témái
szenvedélybetegségekkel való foglalkozás
a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS-prevenció
a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat)
a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés)
a személyes biztonság ( közlekedés, rizikóvállalás)
a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás

Az iskolai egészségnevelés során ügyelni kell:
- Osztálytermek megfelelő, rendszeres szellőztetéséről
- Tájékozódni kell tanulók tanulását befolyásoló egészségi állapotról és
részképesség zavarokról
- Feleljen meg a tantermek berendezése az egészségügyi szempontoknak
- Megfelelő legyen a számítógépek elhelyezése
- Ülésrend (rövidlátás, hallászavar), testtartás
- Napi munkarend, órarendtervezéskor a mozgásigény kielégítése (mindennapos
testmozgás)
Iskolai programok
- mindennapos testmozgás
- egészséges és kulturált étkezés
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-

a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja
iskolán belüli bántalmazás megelőzése
szexuális nevelés – már a pubertáskorban
egészségnap, gyümölcsnap
vetélkedő

Tanórai foglakozások
-

Szaktárgyi órák témafeldolgozása

Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségneveléshez, egészségfejlesztéshez.
Kiemelten kell kezelni ebből a szempontból a biológia, az egészségtan, a kémia, a testnevelés és
az osztályfőnöki órákat

Tanórán kívüli foglalkozások
- napközis foglalkozások
- délutáni szabadidős foglalkozások
- sportprogramok, vetélkedők, versenyek, filmvetítések
- kirándulások, erdei iskolák, túrák
Tájékoztató fórumok
- szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum tájékoztatók, külső és
belső előadókkal
- szakmai tanácskozások (elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését
szolgálja)

3.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos
iskolai terv
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológiaés testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. Ezt a feladatot az ifjúsági
védőnő látja el.
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:
 veszélyhelyzetek felismerése, felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű
megelőzésére, kezelésére,
 életkornak megfelelő ismeretek közvetítése,
 elsősegélynyújtás gyakorlati alkalmazása,
 a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartás
fejlesztése,
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 a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anyagok –
egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőinek megismertetése.
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:
 tanórán
 biológia, testnevelés, osztályfőnöki, technika órán
 tanórán kívül
 szakkörön, tanórán kívüli foglalkozáson, kirándulás keretében
 önálló ismeretszerzéssel
 házi feladat, gyűjtőmunka
Módszerei, eszközei:
 előadás, projekt, gyakorlat, kutatómunka, IKT-eszközök használata

3.4. A
közösségfejlesztéssel,
az
iskola
együttműködésével kapcsolatos feladatok

szereplőinek

Iskolánk tanárai, dolgozói és tanulói alkotják az iskolai közösséget. Ennek a közösségnek
mindenki életkorának és státuszának megfelelően felelős tagja. Mindnyájan azért kell
dolgozzunk, hogy közösségünk minél jobban megvalósíthassa a krisztusi eszményeket. Az
iskolai közösség tagjai tevékenységük nagy részét kisebb közösségeket belül végzik. Ezek közük
a tantestület és az osztályközösség kiemelkedő jelentőségű.
A nevelés-oktatás folyamatában a növendékek jussanak olyan ismeretek birtokába,
végezzenek olyan közösségi tevékenységet, amelyek segítik eligazodni őket az emberi
közösségek rendszerében. Tanulóink tudjanak különbséget tenni értékes és értéktelen
kapcsolatok között. A pedagógiai folyamat során segítsük hozzá tanulóinkat, hogy felismerjék
saját és mások értékeit, fogadják el azokat és a másságot. Találják meg - saját képességüknek
egyéniségüknek megfelelő - szerepüket, helyüket a kisebb-nagyobb közösségekben és a
társadalmi munkamegosztásban.
A fenti célok eléréséhez a tantárgyak ismeretanyagának oktatása során a következő
ismereteket közvetítsük, hangsúlyozzuk.
Tanulóink
• ismerjék az egyetemes emberi és európai fejlődés során létrehozott értékeket, eredményeket és
ebben ismerjék Magyarország szerepét;
• tekintsenek be az európai és más népek kultúrájába, hagyományaiba, szokásaiba;
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• ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemzőit, sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy
múltú értékeit. legyenek tájékozottak a haza földrajzában, irodalmában, zenéjében,
művészetében, történelmében és mindennapi életében;
• ismerjék a hon - és népismeret csepeli vonatkozásait. (olvasókönyv);
• ismerjék az európai egység (unió) erősödésének és kiszélesedésének jelentőségét, a
globalizáció problémáit, ellentmondásait, szerepét az ország és lakosainak életében;
• segítsük tanulóinkat abban, hogy megértsék a nemzetközi problémák okait, összefüggéseit.
segítsük őket megoldási lehetőségek keresésében, feltárásában.
A közvetített ismeretek és szervezett tevékenységek során segítsük a következő értékek
beépülését tanítványaink személyiségébe.
• Harmonikus kapcsolat a természeti és társadalmi környezettel.
• A nemzeti önismeret és hazaszeretet.
• Szűkebb és tágabb környezet történelmi, kultúrális és vallási emlékeinek és hagyományinak
ápolása
• Más népek kulturális, nemzeti értékeinek megbecsülése.
• Nemzetközi kapcsolatok ápolása.

A közösségfejlesztés célja:
A közösség segítse az egyének fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok egyéni
lehetőségeik maximumára jussanak el.

A közösségi nevelés területei:
 a család,
 az iskola,
 az iskolán kívüli közösségek.
Az iskola keretén belül működő közösségi nevelés területei:
 tanítási órák,
 tanítási órán kívüli egyéb iskolai foglalkozások (pl. napközi, kirándulások,
sportfoglalkozások)
 diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (mint: diákönkormányzati
munka),
 szabadidős tevékenység.
Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt
munkamegosztása, amely az egymásra épülés teljes rendszerét jelenti. Az iskolai szabadidős
tevékenység jó teret biztosít a közösségfejlesztő munkának.
Ha a diákok kötődnek közösségükhöz, közvetett módon is erősödik bennük a nevelés és oktatás
hatása. Személyiségük fejlődéséhez elengedhetetlen a közösséghez tartozás, a közösség általi
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nevelés.
Jelképeink, ünnepeink, hagyományaink közösségformáló, megtartó funkciójuk folytán a
következő csoportok hatékonyabb működésében is fontos szerepet játszanak.
A közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:
A közösségek
 megszervezése, irányítása
 tevékenységeinek koordinálása
 egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása
 az önigazgatás képességének fejlesztése

3.4.1. Közösségek
A család
A család a legalapvetőbb közösség, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza,
formálja a gyermek fejlődését, értékrendjét, másokhoz való viszonyát. Alapvető normákat alakít
ki, amelyek az iskolába kerülve tovább fejlődnek. A személyiség kialakítása során kiemelt
szerepet kap az iskola és az osztályközösség.
Az iskolai közösség
A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti.
Megkülönböztetett feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökökre, a
pedagógusokra.
Az iskola életében a közösség tevékenységrendszere kulcsfontosságú szerepet tölt be. Az iskola
begyakorlástatja a közösségfejlesztő és önfejlesztő magatartásformákat, biztosítja az alapvető
nevelési elvek, a katolikus értékrend, az együttélés szabályainak elsajátíttatását.
Az osztályközösség
A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokások, értékrend, a baráti
körben kialakított emberi kapcsolatok. Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal
rendelkező tanulók közössége, ahol az életszemléletük folyamatosan alakul és fejlődik. Ebben
nagy szerepe van a közösségnek, mivel az osztálytársak kölcsönösen hatnak egymásra. A tanuló
idejének legnagyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó annak
légköre és szellemisége.
Az osztályközösség feladata:
 a keresztény magatartás erősítése,
 valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,
 az egyéni értékek felismerése,
 egymás tiszteletben tartása,
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egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban,
a másság elfogadása, a tolerancia,
társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,
mások gondjainak, nehézségeinek felismerése.

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen
fontos feladata van a problémák felismerésében és azok keresésében. Meghatározó a
tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába,
mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és a család.
Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje az esetleges deviáns eseteket, és
találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személyeket, akik a
probléma megoldásában a segítségére lehetnek.
A közösségfejlesztés színterei
A tanórai foglalkozásokon számtalan lehetőségünk nyílik a közösség fejlesztésére.
A tanulóközösségek, a közösségi élet kialakulása, a tanulóknak a közösségbe beilleszkedése
azonban nem valósítható meg kizárólagosan a tanórai foglalkozások keretében.
Szükséges olyan együttlétek kialakítása, amely mentes a tanórák kötöttségétől.
Ilyen közösségfejlesztésre alkalmas lehetőségek iskolánkban:
 hitéleti programok
 délutáni csoportfoglalkozások
 tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök, énekkar
 versenyek, vetélkedők, bemutatók
 környezeti nevelés, erdei iskola, kirándulások
 múzeumi foglalkozások, színházlátogatás
 művészeti csoportok
 sportfoglalkozások, házi bajnokságok, kulturális és sportrendezvények
 diáknapok
 ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás
 iskolagyűlések, hulladékgyűjtés, tanulói ügyelet, iskolarádió, iskolaújság
 könyvtári foglalkozás
 egyéb rendezvények
Az önkormányzás képességének kialakítása
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon
tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.
A diákközösségek részt vesznek az alábbiak megszervezésében, lebonyolításában:
 háziversenyek, vetélkedők, pályázatok, kirándulások, tábori programok,
 házibajnokságok, kulturális és sportprogramok,
 papírgyűjtés,
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 iskolaújság
 ünnepélyek, rendezvények, hitéleti programok
 javaslattétel a házirend módosítására

Diákközösség
Célja és feladatai:
Az iskola tanulóinak az ENSZ Gyermeki Jogok Egyezménye, az oktatási törvény
előírásai, az iskolai SZMSZ és a tanuló házirend által szabályozott lehetőségeken belül van joga
(kötelessége) iskolai életét alakítani.
A tanulók iskolai élete alakításának szervezeti kerete a diákközösség. A diákközösség az
iskolai demokrácia és önigazgatás, a jogállamban használatos állampolgári technikák
gyakorlásának színtere. A diákközösség részben a korábbi gyermek és ifjúsági szervezet
funkcióit is átvette, mint a tanulók szabadidős tevékenységét, rendezvényeit tervező szervező
tömörülés. A diákközösség működését az önmaga által összeállított és elfogadott SZMSZ
szabályozza.
A diákközösség munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, de különösen
az osztályfőnökök fontos feladata.
A Diákközösség tevékenységi köre és feladata:
• A diákközösség szervezeti és tartalmi és jogi kereteinek kidolgozása és működtetése.
• A panaszkezelés formáinak kimunkálása
• A Házirend kimunkálásában, elfogadásában való részvétel.
• A diákok elismerési és elmarasztalási formáinak kimunkálása és működtetése.
• Közreműködés az iskola házirendjében megfogalmazott viselkedési normák és működési
szabályok betartásában és betartatásában.
• Részvétel az iskolai szintű rendezvények az iskolán kívüli programok tervezésében,
szervezésében és lebonyolításában.
• Évenként 1 diákközgyűlés megszervezése.
• Rendszeres és folyamatos munka az iskoláért, védnökség, felelősségvállalás az épület egy-egy
helyiségéért, az udvar bizonyos területéért.
• Folyamatos hasznosanyag-gyűjtés és szelektív hulladékgyűjtés.
• Tanulói ügyelet
• Tájékoztatás a megfelelő személyek felé, pl.: osztályközösség, osztályfőnök, stb.
Alkalmazottak közösségei
 Alkalmazotti közösség
 Nevelőtestület
 Szakmai munkaközösségek
 Feladatorientált teamek
Az állandó és az alkalmi közösségek építésének alapja elkötelezettségünk a katolikus
életszemlélet iránt. Tagjai vallásukat gyakorló emberek. A legnagyobb, leghatékonyabb
közösségépítő erő egymás és a gyermekek szeretete és tisztelete.
Felnőtt közösségeink építése azért is különösen fontos, mert elsősorban példával nevelünk.
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Színterei:
 Lelki programok
 Tanári lelki gyakorlatok
 Kirándulások
 Szakmai összejövetelek
 Napi kapcsolat
Szülői szervezetek:
 Osztályszintű szülői munkaközösségek
 iskolai szintű szülői közösségek
A tanulók életkoruknál fogva segítségre, bátorításra szorulnak. A pedagógusok feladata segíteni,
előmozdítani a tanulók közösségi életének megszervezését.
Az iskola a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve
végzi nevelő-oktató munkáját.
A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az
iskola rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. A pedagógus alapvető
feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy a tanuló
életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttassa a közösségi együttműködés
magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
A szülői közösség fejlesztésének színterei:
 a szülői értekezletek,
 a fogadóórák,
 a szülői választmányi ülések,
 az osztálymisék
 az iskolai rendezvények (gyereknap, édesanyák köszöntése, keresztút, osztálykirándulás,
stb.)

3.4.2. Az iskola közösségeinek együttműködése

Az iskola vezetése és a nevelőtestület együttműködése:
1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
2. Az együttműködés fórumai:
 Nevelőtestületi ülések,
 az iskolavezetőség ülései,
 a különböző értekezletek,
 megbeszélések,
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3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
4. Az igazgató az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
5. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat
az ülés döntéseiről, határozatairól,
 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni
az igazgató, az iskolavezetőség felé.
6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval, az iskola
vezetőségével, illetve a szülői közösséggel.
A szakmai munkaközösségek együttműködése:
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt
közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a
szakmai munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések,
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
A szülői közösség és az iskola közösségeinek együttműködése:
1. A szülői közösség az iskola közösségeivel az szülői közösség teljes jogú tagjain és a
meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.
2. A szülői közösség tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket a szülői közösség tevékenységéről, valamint kötelesek az
általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az intézmény vezetősége felé továbbítani.
3. A szülői közösség ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:
 az iskola igazgatója,
4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola igazgatója
rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni a szülői közösséget.
A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése:
1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákközösség felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a
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diákközösség vezetőségének ülésén,
 a diákközösség vezetője havonta egyszer a diákközösség vezetőségének ülésén és a
diákközösség faliújságján keresztül,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákközösséghez , illetve a szülői közösséghez fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel, illetve a szülői közösséggel.

A szülő és a pedagógus együttműködése
Az iskola eredményes működésének alapfeltétele a gyermek érdekeinek szem előtt tartásával. A
szülőnek tapasztalnia kell, hogy a gyermekét olyan nevelőkre bízta, akik a tudás
megszerettetésén túl igyekeznek a tanuló személyiségfejlődést jó irányba terelni. A kettejük
közötti viszonynak bizalomra, megértésre és türelemre kell épülnie, s ebben a pedagógusnak
kell példát mutatnia. A kapcsolattartás formái lehetnek a szülői értekezletek, fogadóórák,
családlátogatások, nyílt tanítási napok és egyéb iskolai rendezvények.
A szülői értekezletek témái között szerepelnek tanulmányi kérdések, a tanulók magatartásával
kapcsolatos megbeszélések, tájékoztatás az iskola programjairól, javaslatok a diákok szabadidős
programjaira illetve ilyen programok szervezése. A felső tagozatban, de különösen 7-8.
osztályban napirendre kell kerülnie a
pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos
kérdéseknek. A szülői értekezletek számát az iskola éves munkaterve meghatározza, de az
osztályfőnök megítélése szerint ezeken felül is összehívhatja a szülőket.
A fogadóórákon lehetőség nyílik a szülők számára, hogy egyénileg információt kapjanak
gyermekük előmeneteléről, magatartásának alakulásáról, teljesítményéről. A pedagógus számára
a párbeszéd, a tanulók egyéni problémáinak a szülőkkel közös megoldásának fóruma.
A családlátogatás a tanuló és családi viszonyainak egyik legjobb módja, ezért lehetőség szerint
minden családot fel kell keresnie az osztályfőnöknek. A szülők saját környezetükben kevésbe
feszélyezettek, mintha neki kell az iskolába jönniük. Az osztályfőnök közvetlen képet kap a
tanulók otthoni tanulási lehetőségeiről, a szülők nevelési eszközeiről, a szülők és a gyerekek,
testvérek kapcsolatáról. Az otthon segítő vagy gátló tényezőinek ismeretében a pedagógus
jobban tudja a tanuló iskolai munkáját irányítani, a közösségben elfoglalt helyét javítani illetve,
megszilárdítani. A családlátogatás során fontos, hogy a szülő érezze a pedagógus segítő
szándékát, továbbá a tudomására jutott információkat bizalmasan kezelje.
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A nyílt órák és iskolai rendezvények során lehetőséget kap az iskola arra, hogy a szülőket az
iskolai nevelőmunka tényleges támogatására megnyerje. Jó, ha a szülők tisztában vannak a
tanuló egész napi terhelésével, ezért érdemes nyílt órákat tartani a délutáni és napközis
foglalkozásokon is.
A tájékoztató füzet, illetve ellenőrző könyv segítségével tudatjuk a tanuló érdemjegyeit,
írásbeli üzenetek formájában értesíthetjük a szülőket az iskolai rendezvényekről, itt közöljük a
tanuló iskolai viselkedésében történt rendkívüli eseményeket. A beírás nem helyettesítheti az
adott esetben alkalmazandó, helyesen megválasztott pedagógiai módszert.

3.5. A kiemelt figyelmet
pedagógiai tevékenység

igénylő

tanulókkal

kapcsolatos

„ Kerüljük a kényszert, s hagyjuk, hogy
a kisgyerek örömmel tanuljon.
A gyerekek játékok révén okosodnak,
kényszeres okítás nem jut el a lelkükig.”
/Platón/

a

3.5.1 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai
tevékenység
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő
foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az
iskolai nevelés és oktatás keretében valósítható meg.
A tanulási zavarok elsődleges tünetek, melyeknek következményei a kudarcok. Másodlagosan
alakulhatnak ki a viselkedési zavarok.
A családból, a lakóhelyi mikrokörnyezetből hozott szociokulturális hátrányok mérséklését segíti
az, ha elsődlegesen az osztályfőnök, de közvetve a gyermeket tanító többi pedagógus is, minél
jobban megismeri a gyermek életkörülményeit, családját, az onnan kapott motivációs bázist,
értékrendet. Mindezek ismerete segít a tanulók iskolai mentalitásának, viselkedésének,
szokásrendjének megértésében, az adódó problémák kezelésében.
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakításának lehetőségét adhatják a családok bevonásával
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szervezett sportdélutánok, kirándulások, egyéb közös programok.
A kapcsolattartás szokásos formáin túl az osztályfőnök, illetve a szaktanár egyéni beszélgetésre
kérheti a szülőt (ez a joga természetesen a szülőnek is fennáll)
Súlyos magatartási, beilleszkedési nehézségek esetén az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, illetve az iskola vezetőivel, akik az érintett tanulók és
szüleik bevonásával a nehézségek, kudarcok, problémák megszüntetésében segítséget nyújtanak,
szükség esetén hivatalos szervekhez fordulnak a gyermek hátrányának csökkentése érdekében.

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő
pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka
szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését
pedig fejlesztő pedagógus végzi.
Intézményünk a fejlesztő pedagógus közreműködésével a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább két
alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés
eredményéről a szülők tájékoztatása fogadóórákon történik.

3.5.2. A tanulási kudarcnak kitett tanuló segítése
A különbözőség természetes állapot mind a gyerekek és a szülők, mind a pedagógusok között!
A pedagógiai program kiemelt célja, hogy minden gyermek számára hasznos iskolai életet
biztosítson. Meg kell találni azt a tevékenységet a tanulóknak, amelyben sikert érhet el. Fontos
megtalálni a szabadság, az önállóság, az alkalmazkodás egyensúlyát.
A tanulási kudarcok megelőzésének illetve kompenzálásának pedagógia módszerei közül az
egyik legfontosabb a differenciált munka alkalmazása. E módszer megjelenik a feladatok
tartalmának különbözőségében és a felhasznált idő eltérésben. Másik fontos módszer az egyéni,
csoport és frontális munka alkalmazásának megválasztása. Sokak számára motiváló, ha
közösségben dolgoznak. A pedagógusnak osztálytermen kívül egyénileg vagy kis csoportban is
foglalkoznia kell a tanulókkal. A cél nem lehet az egy szintre hozás, mert az átlagos vagy a
kiemelkedő képességű tanuló nem részesülhetne a személyre szabott foglalkozásból, ami
hátrányt jelent számára.
Az egyéni foglalkozás irányulhat:
 képesség – részképesség fejlesztésre
 együttműködési képesség fejlesztésére
 a feladattudat növelésére
 optimális tanulási technikára való rátalálás segítésére
 érzelmi hiány pótlására.
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Sikert akkor lehet elérni, ha megvalósul a közreműködők közötti együttműködés. A XIX. sz.-ban
leírt, de máig kevéssé alkalmazott projekt módszer hatékony pedagógiai eszköz lehet a tanulási
kudarcok elkerülésének, a sikeres tanulói teljesítmények elérésének. A módszer lényege, hogy az
adott téma feldolgozása több terület, tantárgy anyagából tevődik össze, a munkába minden
tanuló bevonható. Célja nem elsősorban konkrét ismeret nyújtása, hanem a tevékenység
elvégzése a tervezéstől a kivitelezésen át az értékelésig.
Nagy előnye a projekt módszernek, hogy az egyén számára optimálisan illeszkedő tanulási
technika, amely elsajátítása későbbi munkáját is segítheti. A téma feldolgozása együttműködésre
épül, tehát közösségfejlesztő hatása is van. Mindenki maga határozhatja meg az adott feladat
elvégzéséhez szükséges és elegendő időt. Egyik legfontosabb erénye e módszernek, hogy a téma
kapcsolatban van az iskolán kívüli világgal, ezért a saját tapasztalatok behozhatók a feldolgozás
során, a tanulás színtere nem csak az iskola.
A sajátos nevelési igényű – pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan és súlyosan akadályozott, testi, érzékszervi vagy más fogyatékos tanulók esetében is a
NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatokat kell figyelembe venni. Ennek során a feladatok
megvalósításának kereteit egyéni fejlesztési tervben és naplóban kell megjelölni.

3.5.3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Kiemelten tehetséges tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
A fejlesztés lehetőségei:










az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése
a kiscsoportos oktatás
a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása,
a tehetséggondozó foglalkozások
a 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.

A tehetségnevelés folyamata
A tehetséges tanulók
 felismerése
 kiválasztása
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 fejlesztése
 versenyeken megmérettetése
Ennek érdekében
 szabályozzuk
 a tehetséggondozás módját,


az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeit

 kialakítjuk a tehetséggondozás tartalmát, feltételeit
 az iskola megteremti a szervezeti formákat (szakkörök, fakultációk, blokkok),


a fenntartó biztosítja a feltételeket (óraszám, pénzügyi háttér)

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

3.5.4. A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem151
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vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során
valósul meg, segíti a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb
beilleszkedést.
Fejlesztési követelményeink igazodnak a fejlődés lehetséges üteméhez.
Ügyelünk arra, hogy a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.
Ennek érvényesítése érdekében a tartalmak kijelölésekor egyes területeket módosítunk,
elhagyunk vagy egyszerűsítünk.
A sajátos nevelési igényű tanulókat a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt (integráltan)
neveljük, oktatjuk.
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő,
magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia,
hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus szükséges.
A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatása:
A nevelési-oktatási intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos
nevelési igényű tanuló fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és évente legalább két
alkalommal –félévkor, év végén - rögzíti a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv
tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülők tájékoztatása fogadóórákon történik.
A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi károsodás
következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő feladatok
kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, ezért kiemelt
fejlesztési feladatként kell kezelni.
A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe
vesszük kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi képességeit
és fizikai adottságait is.
A látássérült tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy
a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti
látó beállítódás helyett más beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek – hallás, tapintás,
szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása.
A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudja
mindezt korrigálni.
A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai fejlesztésének elvei
A tanuló nyelvi kommunikációs szintje az esetek jelentős részében nem korrelál életkorával,
hallásállapotával – attól pozitív és negatív irányban is eltérhet.
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A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett
döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka,
mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános
pedagógiai tevékenységen kívül pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs eljárások
folyamatában valósul meg.
A pedagógus személyén túl a modern technikai eszközök alkalmazása, esetleges műtéti
beavatkozások sikeressége együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes
nevelhetőségét, oktathatóságát.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók akadályozottsága, személyiségfejlődési zavara, az
idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével,
funkciózavarával függ össze.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak.

3.5.5. A szociális hátrányok segítését jelentő tevékenység
Hátrányos helyzetűek segítése
Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyerekek kerülnek. A
nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja, vagy
nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel megküzdeni, de
képtelen a családi nevelés hiányát pótolni. Szám szerint is emelkedik a hátrányos és
veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az
anyagi gondokkal küzdő családok száma. Alapvető a lelkiismeretes, a tanulókra egyenként is
odafigyelő osztályfőnök segítsége. Fontosnak tartjuk megismertetni tanulóinkkal a
szenvedélybetegségek megelőzését szolgáló programokat, hiszen a hátrányos helyzetű vagy
veszélyeztetett gyermekek e tekintetben potenciális célcsoportot alkotnak. Prevenció céljából
külső előadó segítségét kérjük.
Az igazgató, illetve az osztályfőnök ajánlása alapján a rászoruló, illetve sokgyermekes családok
támogatást kapnak a lakóhelyük szerinti önkormányzattól:
 étkezési hozzájárulás
 tanszersegély
 alkalmi segélyek (osztálykirándulás, tábor, erdei iskola, lelkigyakorlat)
 rendszeres nevelési segély
Ennél sokkal nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek számára
nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret. A szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt.
Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni a
fokozott törődést a tanulóval. Ennek lehetőségei:
 korrepetálás, tehetséggondozás

153

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja









továbbtanulásuk biztosítása
gyakori egyéni beszélgetés, segítség a személyes problémák megoldásában
fokozott kapcsolattartás a családdal (családlátogatás, fogadóórák)
a gyermekvédelmi felelős hatékony közreműködése
kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal
segítség a hiányosságok pótlásában
szülők közti ruhacsere akció megszervezése, egymás segítése

A szociális juttatások elosztásának rendszere

Iskolai étkeztetés
Az intézmény kübekházi és tiszaszigeti telephelyén ebédlővel rendelkezik. A tiszaszigeti
telephelyen az önkormányzat látja el az étkeztetési feladatokat, kübekházi telephelyen átadott
szolgáltatásként vállalkozóval biztosítjuk az étkezést.
Tanulóinknak térítés ellenében tízórait, ebédet, uzsonnát tudunk biztosítani.
Az étkezések befizethetők:
 tízórai
 tízórai, ebéd
 tízórai, ebéd, uzsonna
 csak ebéd igénybevételére.
Kedvezményesen étkezhet az a tanuló, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel.
A befizetések időpontjáról a tanulókat és szüleiket a tanév elején és a befizetést megelőző
napokban tájékoztatjuk.
Szünidei programok, táborok támogatása
A nagycsaládosok rászoruló gyermekeinek a tábori, kirándulási, erdei iskolai költségekhez a
pályázatokon nyert összegekből méltányos támogatást biztosítunk.
Figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, melyek segítségével tanulóinkat szociális
támogatásban részesíthetjük.
Szociális hátrányokat csökkentő tevékenység
Az a gyerek válik hátrányos helyzetűvé, akinek otthoni környezetéből hiányoznak az iskola által
elvárt nevelő hatások, és akit olyan szociális hatások formálnak, amelyek nincsenek összhangban
az iskola fejlesztő hatásaival. A gyermek akkor is hátrányos helyzetű, ha társainál gyengébben
van felkészülve arra, hogy meg tudjon felelni a korcsoportjával szemben támasztott
követelményeknek.
A felkészületlenség forrásai:
a családi környezet nem a többségi kultúrára felkészítő szocializáló hatása
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kedvezőtlen testi, lelki adottságok, pszichológiai funkcióinak lassú vagy hiányos
kialakulása
a gyermek személyiségének sajátosságai, mert nemcsak alakul, hanem alakít is, értelmez,
értékel viszonyul az őt érő hatásokhoz.
Az iskola is hátrányos helyzetűvé válik, ha a gyermek nehezített nevelhetőségéhez illeszkedve
alacsonyabb követelményeket támaszt. Ezért az iskolával szemben támasztott követelmény, hogy
a gyermek nevelhetőségében fennálló jelentős eltérések ellenére minden gyermeknél alakítsa ki
az alapkészségeket.
A hátrányok csökkentésének alkalmazott módszerei:
A tudáshátrány csökkentése, amely megkívánja a tananyag újszerű módszertani
megközelítését, a tantárgyközi feladatok elvégeztetését. A tudás fogalmába beleértjük a kulturált
magatartás és életmód „tudását” is.
A tanulók alapos megismerésével meg kell találni az egyéni bánásmódot biztosító
pedagógiai eljárásokat és azok alkalmazását.
A szabadidős elfoglaltságok kínálatával, erősíteni kell a „valamiben mindenki tehetséges”
elvét.
A hátrányt nem jelentő képességterületek erősítésével növelhető az önbizalom.
A közösség toleranciára nevelésével biztosítható az ösztönző iskolai környezet.

3.6. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység
Az iskola igazgatójának feladatai
Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért, a gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A nevelési és oktatási intézmény
vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása.
A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a Gyermekjóléti Szolgálattal,
illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (osztályfőnökök)
munkájához szükséges feltételekről.
A gyermekvédelmi felelős – a mindenkori osztályfőnök – feladatai
 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése alapján, a veszélyeztető okok feltárása
érdekében családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét,
 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető,
veszélyeztető tényezők megléte esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot,
 a Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken,
 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítását kezdeményezi a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában
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tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy
az önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, szükség esetén javaslatot tesz a
támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtására,
 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi
feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Gyermekjóléti Szolgálat) címét, illetve
telefonszámát,
 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról,
 nyilvántartást vezet az iskolában lévő veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű tanulókról.

3.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való
részvételi jogai, gyakorlásának rendje
Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A
jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének
hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákközösségek munkájában történő részvételre,
annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által
meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározottak
szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók kifejthessék véleményüket pl. a házirend
elkészítésekor. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére
vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a
döntést megelőző véleményezésben. Ennek érdekében az osztályfőnökök minden osztályban az
életkornak megfelelő szinten és tartalommal ismertetik a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az
egyes tanulók és az osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét.

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákközösség működik (tagjait az 5-8.
osztályok delegálják). Vezetője a nevelőtestület tanára, akit az intézmény vezetője bíz meg.
2. A diákközösség feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében
eljárjon.
3. A diákközösség tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.
4. A diákközösség a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli –
alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:
 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.);
 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer;
 sportélet;
 túrák, kirándulások szervezése;
 kulturális, szabadidős programok szervezése;
 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap).
5. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében valamint a 20/2012-es EMMI
rendeletben meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók kifejthessék
véleményüket:
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
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 a házirend elfogadása előtt,
 az iskolai sportkör szakmai programjának megállapításához,
 az iskolai étkeztetés keretében biztosított ételek minőségéről, az iskola
házirendjében szabályozott módon.
6. Ezekben a kérdésekben
 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az
osztályfőnököknek ki kell kérniük;
 a diákközösség iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének
összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie.
7. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákközösség
iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé.
8. A diákközösség az iskola igazgatójával, a nevelőtestülettel, illetve más külső szervezetekkel
való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a diákközösség iskolai
vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákközösséget segítő nagykorú személy
képviseli.

3.8. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az
osztályfőnök feladatai

A pedagógusok alapvető feladatai
A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési
szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt
pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása.
Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által
meghatározott feladatok ellátásával töltse.
Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött
munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.
Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a neveléstoktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lásson el.
A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása.
Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek
munkájában.
 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.
 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze, adatvédelem betartása..
 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket.
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 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.
 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai
szakszerűségének figyelemmel kísérése.
A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás
 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása.
 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek,
éves programok).
 Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra.
 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a
tanítási órákon
 Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon
 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek,
szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon.
 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a
különféle iskolai foglalkozásokon.
 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási
órákon.
 A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében.
A tehetséges tanulók gondozása
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére.
 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló
szervezése, segítség a szervezésben.
 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön,
bemutatókon.
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli
versenyekre, vetélkedőkre stb.
A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók gondozása, eredményes fejlesztése
 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére.
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 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók,
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében.
 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.
 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló
tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára.
 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő
tanulók körében.
A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása
 Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás,
kirándulás).
 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség).
 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése.
 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok.
Az iskolai diákközösség működtetésében való aktív részvétel
 Az iskolai diákközösségi munka egy-egy részterületének irányítása, segítése.
 Az iskolai diákközösség programjainak önálló szervezése, segítség a programok
szervezésében, részvétel a programokon.
 Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a
kirándulásokon, táborokon.
Munkafegyelem, a munkához való viszony
 A munkaköri kötelességek teljesítése.
 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben.
 Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása.
 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.
Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében
 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban.
 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban.
 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása.
 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása.
 Év végi beszámoló készítése a tanévben végrehajtott feladatokról.
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Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés
 Továbbképzéseken való részvétel.
 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak.
 Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban.
Az iskolai munka feltételeinek javítása
 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel.
 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába.
 A Tiszaszigetért Alapítvány működésének segítése (iskolához kapcsolódó).
 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció).
 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése.
 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása.
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában
 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában.
 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében.
 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában.
Aktív részvétel a tantestület életében
 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának,
beilleszkedésének segítése.
 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület
szervezésében, a szervezés segítése.

közösségi

életének;

rendezvényeinek

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein.
Az iskola képviselete
 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése.
 Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken.
 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a
helyi médiában.
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe.
 Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe.
 A település rendezvényein, eseményein való részvétel.
 Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében,
civil szervezeteiben.
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Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal
A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása.
Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a
szülők és a pedagógus kollégák felé.
Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek.
Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák
segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása).
Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai
Az osztályfőnök feladatai
-

Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai
rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő
irányításával.

-

Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.

-

Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást
és elfogadását.

-

Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős
programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez.

-

Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra.

-

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit.

-

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel.

-

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel.

-

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a
szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire.

-

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább
havonta – tájékoztatja a szülőket.

-

A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal
írásban értesíti.

-

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket
tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről.

-

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének
elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek.

-

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.

-

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját.

-

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez.

-

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal.
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-

Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a
gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal.

-

Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját.

-

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését.

-

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről.

-

Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és
erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek,
fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység).

-

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók
magatartás és szorgalom osztályzatára.

-

Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész
tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére.

-

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli
figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti.
Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására.

-

Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az
osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt
rendelkezések alapján jár el.

-

A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat,
azokra előre felkészül.

-

Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a
pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel.

-

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai
jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat.

-

Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki
tanmenet).

-

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket.

-

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről.

-

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal
szemben.

-

Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség
esetén gondoskodik azok pótlásáról.

-

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat.

-

Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi
tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).

-

Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét.

Az osztályfőnöki munka tervezése
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a) A tanév elején:
- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról.
- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve).
- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban.
- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői
értekezletek tervezett témái.
- Az osztály diákközösségének vezetői.
- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői.
b) Az osztályfőnöki dokumentumok a tanév folyamán
- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.
- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről.
- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről.
Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról
Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról
- Tanulók száma, ebből leány
- Állami nevelt (gondozott)
- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló
- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló
- Sajátos nevelési igényű tanuló
- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló
- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul
- Egyéni tanrenddel teljesítő tanuló
- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók
- Más településről bejáró tanuló
- Nem magyar állampolgár
- Évfolyamismétlő
- lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma
Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról
- Tanulók száma
- Osztályozott tanulók száma és aránya
- Osztályozatlan tanulók száma és aránya
- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga
- Az osztály tanulmányi átlaga
- Kitűnő tanulók száma és aránya
- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén
- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén
- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén
- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya
- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya
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-

A bukások száma tantárgyanként
A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei
Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért
helyezések)
Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és
az elért helyezések)

3.9. Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel, az iskola
partnereivel
A kapcsolattartás célja a folyamatos, kétoldalú információcsere, tájékoztatás, tájékozódás,
partnerkapcsolatok erősítése.
Kapcsolattartás formái a tanulókkal
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, programokról az
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
 az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan
(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, valamint
választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, vagy a
szülők közösségével.
További lehetőségek:
 személyes beszélgetés,
 honlap,
 faliújság,
 iskolai rendezvények, programok,
 kiállítások,
 kirándulások,
 ellenőrző, tájékoztató füzet.
Kapcsolattartás a szülőkkel
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról,
programokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy a szülők közösségével.
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A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
 szülői értekezlet,
 fogadó óra,
 nyílt tanítási nap,
 írásbeli tájékoztató,
 családlátogatás,
 faliújság,
 honlap,
 iskolai rendezvények, programok,
 bálok, kiállítások, kirándulások.
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az éves munkaterv
határozza meg.
Kapcsolattartás az iskola partnereivel
A külső partnerekkel történő kapcsolattartás szabályozása jelentős részben a szervezeti és
működési szabályzat jogkörébe tartozik.
Az iskola vezetői folyamatos kapcsolatot tartanak fenn az írott és nyomtatott sajtóval, a
fenntartóval. A sajtóval történő kapcsolattartás az igazgató és igazgatóhelyettes feladatkörébe és
felelősségi körébe tartozik.
Formái:
 személyes találkozó,
 elektronikus kapcsolattartás,
 levél,
 megkeresés.
Folyamatos munkakapcsolatot tartunk továbbá az alábbi szervezetekkel:
 az intézmény fenntartójával,
 a telephelyek intézményeivel (óvoda, iskola),

.

 a plébánossal (Szent Antal Plébánia, 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 3 ),
 a társintézményekkel (egyházmegyei katolikus iskolákkal),
 a Polgármesteri Hivatalokkal (6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10., 6755 Kübekháza,
Petőfi tér 2.),
 a Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel,
 a Gyermekjóléti Szolgálattal,
 a Családsegítő Központtal,
 a Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal,
 a Kormányhivatallal és a Tankerülettel,
 az egyházközség képviselőtestületével,
 az iskolaorvossal.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető és az
igazgatóhelyettesek a felelősek.
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3.10. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozó vizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá
 más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek
feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.
 az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.
Az intézmény vezetőjének feladata a vizsga törvényes előkészítése, a zavartalan lebonyolítás
feltételeinek biztosítása.
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság
előtti vizsga esetén az illetékes kormányhivatal vezetője a vizsgázó – kiskorú vizsgázó esetén a
törvényes képviselő – írásbeli kérelmére engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott
időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben az
intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a
vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy
tanítására.
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független
vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg.

3.10.1.

Az értékelés rendje

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk
meg. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatjuk.
Osztályozó vizsga
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához,
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ha
 felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 engedélyt kapott, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet,
 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság
előtt tesz vizsgát.
 Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik.
Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni
kívánja.
Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél a tanuló – kiskorú tanuló
esetén a szülője – jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén.
A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg.

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

3.10.2.

A vizsgatárgyak részei és követelményei

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli
vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi
tantervében meghatározott követelményrendszer tartalmazza.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarend keretében
tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni
munkarend keretében tanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.
Ha a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait egyéni munkarend
keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és
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osztályzatainak megállapításáról az iskola gondoskodik.
Ha a tanuló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §
szerinti általános járóbeteg szakellátásban, vagy az Eütv. 91. § szerinti általános fekvőbeteg
szakellátásban résztvevő szakorvos által kiadott vélemény szerint tartós gyógykezelésben
részesül és emiatt a mindennapos iskolába járási kötelezettségét nem tudja teljesíteni, egyéni
munkarend keretében folytatja tanulmányait. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló
felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról.

3.11. A felvétel és átvétel helyi szabályai

Első osztályosok beiskolázása, átvétel más intézményből
A tanuló felvétele az iskola 1. évfolyamára a köznevelési törvényben és végrehajtási
rendeleteiben meghatározott szabályok szerint történik.
Az első osztályosok beiskolázását az intézményvezető a fenntartóval egyeztetve végzi. A
felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és a gyermeke elfogadja a katolikus értékrendet, az
intézmény pedagógiai programját és együttműködjön annak megvalósításában. A leendő első
osztályosok tavasszal ismerkedési foglalkozásokon vesznek részt, mely szóbeli beszélgetésből és
játékos feladatokból áll. Célja a kölcsönös megismerkedés, az iskolavárás megkönnyítése. A
gyerekek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az első osztályosok beiskolázása:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A
tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi
fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést
engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt
megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító – például születési anyakönyvi kivonat, vagy
személyi igazolvány, vagy útlevél,
 lakcímkártya,
 TAJ-kártya,
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 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás – ez lehet óvodai
szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
illetve sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleménye,
 NEK-adatlap, amivel a diákigazolványt lehet igényelni,
 a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ahol csak az
egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot ott a következő dokumentumok
valamelyike is szükséges: szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti
jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatal határozata, vagy a
bíróság ítélete,
 a szülő személyi igazolványát.
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével az intézményvezető dönt.
1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk a
fenntartó által engedélyezett férőhelyek számát figyelembe véve minden iskolánkba
jelentkező tanulót felvesz, aki a kötelező beiskolázási körzetben lakik és nyilatkozatban
elfogadja iskolánk házirendjét.
2. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, ezt – a
felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt
legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni.
3. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud,
először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. A
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a
lakóhelye iskolánk kerületében található.
4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek
elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye az iskola kerületében található.
5. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a
jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat,
akiknek ezt különleges helyzete indokolja. A sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a
tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja sorsolás nélkül is felvehető. Különleges
helyzetnek minősül, ha a tanuló
- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
- testvére iskolánk tanulója
- -szülője iskolánk, ill. másik kerületi oktatási intézmény pedagógusa, iskolánk
alkalmazottja
- - munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási
körzetében található,
- - az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren
belül található.
6. A halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek
felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is
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teljesít. Ha ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók
száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.
7. A sorsolás lebonyolításának szabályai:
a) A sorsolás nyilvános.
b) A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.
c) A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a
sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.
d) A sorsolás helyszíne az iskola épülete.
e) A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja
után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.
f) A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le.
g) A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a szülői szervezet
képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola igazgatóhelyettese, a
jegyzőkönyvvezető.
h) A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese.
i) A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási
bizottság tagjait.
j) A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a
sorsolási urnába.
k) Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd
mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.
l) Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében
azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.
m) A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
n) A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
o) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a
sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a
felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás
eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a
sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.
p) Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.
8.A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről,
illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a
felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van.
Az iskola igazgatója a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító
döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval,
kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről értesíti az előző iskola
igazgatóját.
Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés
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az intézmény vezetőjének jogköre. Döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes véleményét. A
tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az
iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges
elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a
lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát és a
vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket.
Az állami fenntartású iskolákból történő átvételkor különbözeti vizsgát nem írunk elő. Az
átvételkor különbözeti vizsga letétele akkor írható elő, ha a tanult tananyagban vagy annak
ütemezésében jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a
különbözeti vizsgát a felvételtől számított maximum három hónapon belül tegye le az átvett
tanuló, ebben az esetben a felkészüléshez egyéni segítségnyújtást biztosítunk az átvett tanuló
számára. Lehetőség van arra is, hogy – a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló
együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a
diák.
A második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél alapvető szempont, hogy a szülő és a
gyermeke elfogadja a katolikus értékrendet, az intézmény pedagógiai programját, és
együttműködjön annak megvalósításában.
Az átiratkozáskor be kell mutatni:
 a tanuló személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 a szülő személyi igazolványát;
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével az intézményvezető dönt.
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4. AZ ISKOLA HELYI TANT ERVE
4.1. A helyi tanterv óraszámai
4.1.1. A választott kerettanterv megnevezése
Helyi tantervünket a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.
21.) számú EMMI rendeletben meghatározott kerettanterv alapján készítettük, figyelembe véve
az iskola hagyományait, adottságait is. Az iskola helyi tantervében a tantárgyak tananyagai és
követelményei megegyeznek a minisztérium által kiadott kerettantervben meghatározott
tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a fenntartó által engedélyezett heti óraszámban
tanítjuk.
Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják.
Helyi tantervünket az iskola 1. és 5. évfolyamán a 2020/21. tanévben vezettük be, felmenő
rendszerben. A 2023/24. tanévtől kerül bevezetésre minden évfolyamon az új helyi tanterv.
A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok
tartalmazzák.
Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra

1. évf.
7

2. évf.
7

3. évf.
5

4
1

4
1

2
2
1

2
2
1

Testnevelés és sport

5

5

4
1
1
2
2
1
1
5

4. évf.
5
2
4
1
1
2
1
1
1
5

Szabadon tervezhető órakeret

2

2

2

2

24

24

25

1

1

1

24
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 1
szerint)
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés és sport

5. évf.
4
3
4
1
2

6. évf.
4
3
4
1
2

2

2

7. évf.
3
3
3
1
2

8. évf.
3
3
3
1
2
1
2
2
1
1
1

2

1

1
1
2
2
1

1
1
1
5
Közösségi nevelés (Osztályfőnöki) 1
1
Szabadon tervezhető órakeret

1
1
1
5
1

1
1
1
5
1

1

2

2

2

28
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 1
szerint)

28

30

30

1

1

1

1
5
1

4.1.2. A választott kerettanterv típusa
A választott kerettanterv típusa: Kerettanterv A az általános iskola 1-4. évfolyamára,
Kerettanterv F az általános iskola 5-8. évfolyamára.
Emelt óraszámú képzést intézményünkben nem szervezünk.
A Kerettanterv feletti óraszámok
A választott Kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő
évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal.
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra

1. évf.
7+1

2. évf.
7+1

3. évf.
5+2

4+1
1

4+1
1

2
2
1

2
2
1

Testnevelés és sport

5

5

4
1
1
2
2
1
1
5

4. évf.
5+2
2
4
1
1
2
1
1
1
5

24

24

25

1

1

1

24
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 1
szerint)

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
Idegen nyelvek
Matematika
Hittan
Történelem
Állampolgári ismeretek
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Hon- és népismeret
Dráma és színház
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Digitális kultúra
Testnevelés és sport

5. évf.
4+1
3
4
1
2

6. évf.
4+1
3
4
1
2

2

2

2

1
1

7. évf.
3+1
3
3+1
1
2

8. évf.
3+1
3
3+1
1
2
1

1
1
2
2
1

2
2
1
1
1

1
1
1
5
Közösségi nevelés (Osztályfőnöki) 1

1
1
1
5
1

TH
1
1
1
5
1

28
Rendelkezésre álló órakeret
Hittan (nem számít bele az
1
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)

28

30

30

1

1

1

1
1
5
1
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A dráma és színház tantárgy megszervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy
tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve is. A dráma és színház tantárgy órakeretben történő
oktatását csak szakirányú végzettséggel rendelkező személy végezheti. (110/2012. (VI. 4.)
Korm. rendelet)

Dráma és színház tantárgyat nem órakeretben, hanem 7. évfolyamon, tematikus hét keretében
tanítjuk.
A hon- és népismeret tantárgyat 6. évfolyamon oktatjuk.

A kerettantervben meghatározottakon felül megtanítandó és elsajátítandó tananyagot a helyi
tantervben, a tantárgyaknál tüntetjük fel.
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4.1.3. A helyi tanterv bevezetésének ütemezése
Színessel jelöltük a régi helyi tantervben meghatározott óraszámokat.
Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2020/21. tanévre
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom

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

régi

régi

régi

új

régi

régi

régi

8

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

5

5

4

4

4

4

Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret
Környezetismeret

1

1

2

Természetismeret / természettudomány

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika / digitális kultúra
Életvitel és gyakorlat / technika, életvitel és
1
gyakorlat / technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

5

Közösségi nevelés / Osztályfőnöki
Összesen

24

25

25

27

28

28

31

31

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

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

26

26

28

29

29

32

32

25
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Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2021/22. tanévre
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom

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

új

régi

régi

új

új

régi

Régi

8

8

8

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

5

5

4

4

4

4

Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Fizika

2

2

Kémia

2

2

Biológia

2

2

Földrajz

1

2

Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

1

Környezetismeret

1

2

Természetismeret

2

2

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika / digitális kultúra
Életvitel és gyakorlat / technika, életvitel és
1
gyakorlat / technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

5

Közösségi nevelés / Osztályfőnöki
Összesen

24

24

25

27

28

28

31

31

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

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

25

26

28

29

29

32

32

25
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Óraterv az 1-8. évfolyamokon a 2022/23 tanévre
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom

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

új

új

régi

új

új

új

régi

8

8

7

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

4

5

4

4

4

4

Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Történelem
Állampolgári ismeretek
Hon- és népismeret

1

Dráma és színház

TH

Környezetismeret

1

2

Természetismeret

2

2

Fizika

1

2

Kémia

1

2

Biológia

2

2

Földrajz

2

2

Ének-zene

2

2

2

2

2

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika / digitális kultúra

1

Életvitel és gyakorlat / technika, életvitel és
1
gyakorlat / technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

5

Közösségi nevelés / Osztályfőnöki
Összesen

24

24

24

27

28

28

30

31

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

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

25

25

28

29

29

31

32

25
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Óraterv az 1-8. évfolyamokon 2023/24. tanévtől
Tantárgy
Magyar nyelv és irodalom

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

új

új

új

új

új

új

Új

8

8

7

7

5

5

4

4

2

3

3

3

3

Idegen nyelvek
Matematika

5

5

4

4

4

4

4

4

Hittan

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Történelem
Állampolgári ismeretek

1

Hon- és népismeret

1

Dráma és színház

TH

Környezetismeret

1

1

Természetismeret

2

2

Fizika

1

2

Kémia

1

2

Biológia

2

1

Földrajz

2

1

Ének-zene

2

2

2

2

1

1

1

1

Vizuális kultúra

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Informatika / digitális kultúra
Technika és tervezés

1

1

1

1

1

1

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

Közösségi nevelés
Összesen

24

24

24

25

28

28

30

30

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

1

1

1

1

1

1

1

Mindösszesen

25

25

26

29

29

31

31

25

1.sz. melléklet – Helyi tantervek (évfolyamonként)
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4.2. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek
taneszközök kiválasztásának elvei

és

más

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása,
a tankönyv térítésmentes igénybevétele:
A köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatásában az állam biztosítja, hogy a tanuló számára
a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
A tankönyvjegyzék minden évfolyam minden tantárgya vonatkozásában a NAT szerint
jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmaz.
Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz
kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat.
A tankönyvkiválasztásban döntő, hogy jól használható, minőségileg kifogástalan, megbízható
és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.
A választott tankönyvek használatára jól felkészült pedagógusok is sokat segítenek abban,
hogy a gyermekek is hatékonyabban használják tankönyveiket.
A tankönyv és taneszköz kiválasztásánál a felsorolt tartalmi és formai jellemzők alapján
történik a válogatás:
 Tartalmi szempontból figyelembe vesszük, hogy milyen a könyv szerkezeti felépítése,
tematikus bontása, a szóanyag, szókincs, nyelvi megformálás helyessége, szöveg- és
ábraanyaga, feladatok megfogalmazása. Segíti-e a tanulót az önálló tanulásban, kellő
lehetőséget ad-e a differenciált fejlesztésre? Segíti-e a pedagógus felkészülését, megfelelő
számú feladatot tartalmaz-e?
 Formailag milyen a tankönyv kivitele, fűzése, használhatósága, tartóssága?
 Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során használatos tankönyveket, taneszközöket a
szakmai munkaközösségek javaslata alapján az intézmény vezetője hagyja jóvá.
A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl.
testnevelés, technika, rajz).
A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök
beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.
A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik
figyelembe:
 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,
 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni,
amelyek több tanéven keresztül használhatóak,
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 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak
indokolt esetben vezetünk be.
 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk
közelíteni.
Intézményünkben elvárás, hogy tudjon minden nevelő egyszerű audiovizuális
ismerethordozókat, diaképet, magnetofon hanganyagot, írásvetítő-transzparenseket készíteni,
digitális táblát, IKT-eszközöket kezelni, és eredményesen alkalmazni a nevelési-oktatási
folyamatban.
Minden típusú taneszközre szükség van a tanítás-tanulás folyamatában ahhoz, hogy a nevelésoktatás minőségét, nagyobb hatékonyságát biztosítsuk.
Ezen eszközök csak akkor segítik a munkánkat, ha kiválasztásuk tudatos pedagógiai
munkával, módszertanilag megalapozott, célszerű kihasználással párosul.
Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre
több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket
a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.
A szülők a megelőző tanév végén a honlapon, illetve az osztályfőnököktől tájékoztatást
kapnak azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más
felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.
Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről,
valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások
csökkentéséhez.

4.3. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen
élő német nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló
tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók tanítási órákon ismerik meg a településen élő
nemzetiségek kultúráját, az alábbi területekre fordítunk kiemelt figyelmet:
a) A kisebbség nyelvre, tárgyi és szellemi kultúrájára
• nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, nyelvváltozatokat;
• vizuális kultúra (építészeti emlékek, képző-, ipar-, nép-, filmművészet);
• ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék);
• hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, gazdasági élet,ünnepek és
jelképek;
• szociológiai és település-földrajzi viszonyok.
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b) A kisebbség történelemformáló és kultúraformáló szerepére, civilizációjára
• a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet nyelvi, (anya)országi
történelmének és irodalmának korszakai, az anyanemzet, illetve a nyelvi (anya)országok
földrajza;
• az oktatás-, és kultúrtörténet, jelenkor;
• a kisebbségek más országokban élő csoportjai.
c) Kisebbségi és állampolgári jogok
• a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer;
• a kisebbségek intézményrendszere;
• nemzetközi kapcsolatok.
A tanulók vegyenek részt a településen működő nemzetiségi önkormányzat által szervezett, az
általános iskolai korosztálynak megfelelő programokon (pl. táncház, kézműves foglalkozás,
ünnepségek, stb.)

4.4. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai
feladatok helyi megvalósítása
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat első két évében csökkentjük a tanulók között tapasztalható jelentős egyéni
fejlődésbeli különbségeket.
Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai
tanulás tevékenységeibe; mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és
problémamegoldáshoz, megalapozzuk az egyéni tanulási módszereket és szokásokat.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével alapozzuk meg a koncentráció és a relaxáció képességét.
Megalapozzuk a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.
A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskola és a szülők
részéről a teljesítmény-elvárások. Fokozatosan előtérbe kerül a motiválás és a
tanulásszervezés.
Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását dramatizálás eszköztárának
alkalmazásával kívánjuk megvalósítani.
A mozgásigény sokrétű kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék
és a hallás fejlesztésével fejlesztjük tovább a koncentráció és a relaxáció képességét.
Fejlesztjük a megfelelő tanulási módszereket, az iskolai fegyelem és figyelem, a
kötelességérzet kialakulását.
Fokozzuk a gyermekek motiváltságát jobb teljesítményük érdekében.
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Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a
tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és
tudástartalmak megalapozásának folytatása.
Megalapozzuk a tanulási területeknél meghatározott kulcskompetenciákat, fejlesztjük az
együttműködési készséget.
Mélyítjük, gazdagítjuk a drámapedagógia eszköztárával az értelmi és érzelmi intelligenciát.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
Fejlesztjük az önismeret kialakítását, az önértékelés képességét, az együttműködés
fontosságának tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása
A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal összefüggésben - a már megalapozott
kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása,
valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.
Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, fejlesztjük a
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.
Törekszünk az egészséges életvitel kialakítására.
A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív
útjának bemutatása.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Fejlesztjük a kreativitást; ügyelünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára; a tanulók
egészséges terhelésére, a személyre szóló, fejlesztő értékelésre.
A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek
elsajátításával megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést.
Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő tanulási technikákat és a
tanulásszervezési módokat.
Gyakoroltatjuk a keresztény magatartásformák a személyiség arculatának helyes kialakítása
érdekében.
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4.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának
módja
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési Törvény 27.
§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.
Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében,
amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c.)versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel, sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet
folytató tanuló kérelme alapján - amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a
félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással
váltható ki.
A heti öt órából alsó tagozaton heti egy órában táncot, néptáncot tanítunk.
Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi,
belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi
lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
- A tanulók fizikai állapotát évente két alkalommal – a tanév elején október hónapban, a tanév
végén május hónapban – mérni kell. A mérést az osztályban testnevelés tantárgyat tanító
pedagógus végzi. A korosztályos követelményeket az iskola honlapján nyilvánossá kell tenni.
- A mérési eredményeket a vizsgálatot végző pedagógus tanulónként, osztályonként és
évfolyamonként rögzíti, a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és
meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. A
vizsgálatra a tanulók osztályzatot nem kapnak, de a folyamatos fejlődés elvárt.
Az alkalmazott tesztfeladatok: (A) az Európa Tanács Sportfejlesztési Bizottság és a (B)
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Magyar Gerincgyógyászati Társaság által kifejlesztett teszt. / NETFIT
 Testmérés (iskolaorvos / védőnő)
• testmagasság,
• testsúly,
• bőrredő: tricepsz, bicepsz, lapocka alatt, csípőn
 Fizikai fittség mérése NETFIT teszttel (testnevelést tanító pedagógus)
• 20 m-es ingafutás / aerob fittség
• függés hajlított karral / statikus izomerő
• helyből távolugrás / dinamikus izomerő,
• felülések hanyattfekvésből 30 mp-ig / törzsizmok erőálló-képessége,
• 10x5 m-es ingafutás / futási gyorsaság
• ülésben előrenyúlás / hajlékonyság
 Kiegészítő – nem kötelező – mérési lehetőségek (testnevelést tanító pedagógus)
• kétkezes tömöttlabdadobás fej fölött hátra/ dinamikus izomerő,
• mellkasemelés hasonfekvésben / izom erőálló-képesség,
• mellső fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás / izomerő-állóképesség
• 2000 m síkfutás / aerob állóképesség

4.6. A válaszható tantárgyak,
pedagógus választás

foglalkozások

szabályai,

Pedagógiai programunk szerint iskolánkban válaszható tantárgy nincs. A válaszható
foglalkozások közé tartoznak a délutáni sportfoglalkozások, szakkörök. A tanév elején a
választható foglalkozások meghirdetésekor természetesen közöljük a foglalkozást vezető
pedagógus nevét.
A választást a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az
értékelés, a mulasztás, valamint a magasabb évfolyamba lépéskor úgy kell tekinteni, mintha
kötelező órai foglalkozások lennének.
Az iskola óraterve, tantárgyfelosztása pedagógus-erőforrásaink optimális kihasználásával
készült, úgy, hogy minden osztály számára biztosítsuk a szakos ellátást. Ugyanakkor
biztosítsuk minden pedagógus számára a törvényben meghatározott heti foglalkoztatást. Az
iskola létszámadataiból adódóan a pedagógusok szülői – tanulói oldalról történő
kiválasztására nincs mód és lehetőség.
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4.7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési
módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei

4.7.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatás, az
ismeretek számonkérésének követelményei, formái
a) A beszámoltatások célja:
- Folyamatos munkára késztesse a tanulókat
- Folyamatos visszajelzést adjon a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész osztály adott
anyagrészből elért tudásszintjéről
- Legyen a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz
vezető út megtalálásának eszköze
- Jelzés legyen a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről.
b) A beszámoltatás formái:
• Szóbeli: a napi tanulási kötelezettség teljesítése (felelet), kiselőadás, kiselőadás power point
formában szöveges felvezetéssel.
• Írásbeli: lásd „c” pont alatt!
• Gyakorlati feladatmegoldások: munkadarabok, művészeti alkotások, projekttervek készítése;
gyűjtőmunkák és/vagy feladatmegoldások a különböző modulokhoz, témahéthez (internet,
könyvtárhasználat); kiállítás szervezése a tanulók munkáiból.
• Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi-, művészeti- és sportversenyeken, pályázatokon
elért eredmény. A témahét tanórán kívüli programjain – tanulmányi séta, kísérlet, vetélkedő –
nyújtott teljesítmény.
• A tantárgytömbösített órák tevékenységéből adódó értékelési lehetőségek:
- A csoportok munkáját meghatározott számú piros ponttal értékeljük, s azt a csoporttagok
maguk közt elosztják a végzett munkájuknak megfelelően.
- Egy vagy két csoport órai munkáját figyeljük, s azt a tömbóra végén jeggyel értékeljük.
- Otthon elkészített feladatok.
- Prezentációk, projektmunkák értékelése.
- Power point bemutatók.
- A munkatankönyvi összetettebb feladatok jeggyel való értékelése.
- Drámajátékok, csoportban készített riportok értékelése.
- Tesztek, fogalmazások, feladatsorok.
- Értékelni lehet, amikor a tanulók beszámolót készítenek forgóban egy-egy egység
befejezésekor.
- A szakértői mozaikban hogyan sikerül a csoporttagnak megtanítania a saját feldolgozott
anyagát a csoport többi tagjának.
- Bátran értékelhetjük a képtárlátogatásra készített rajzos munkákat is, hiszen azokhoz

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja

magyarázatot is kell fűzni a tanulóknak.
• IKT-val támogatott mérési-értékelési tevékenységek
A tanórán alkalmazzuk a diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai
ellenőrzési, értékelési, mérési eljárásokat és feladatokat, melyekhez IKT eszközök és
szolgáltatások támogatását vesszük igénybe. Ezzel elősegítjük – a NAT célkitűzéseinek
megfelelően – az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált
tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását.
Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára
azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási
stratégiáinak kialakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a
digitális kultúra elterjedését.
Lehetőségek:
- számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása
(önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel)
- bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége
megfelelő szintű-e az új tartalom befogadására, elsajátítására)
- fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a
továbbhaladás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére)
- összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének,
tudásszintjének mérésére
- számítógéphez kapcsolható audiovizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor,
hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán a
mérési-értékelési folyamatban
- csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök,
eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.)
- mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT,
internetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.). A
helyes arányban alkalmazott írásbeli, szóbeli, gyakorlati, valamint a tanórán kívüli
tevékenységet is figyelembe vevő; illetve az egyéni és csoportos értékelés a tantárgy
sajátosságainak megfelelően – a pedagógiai program keretein belül - a pedagógus
szabadságába utalt kérdés.
A beszámoltatás részletes tantárgyankénti feltételeit, követelményeit az egyes tantárgyak
helyi tanterve tartalmazza.
c) Az írásbeli beszámoltatások formái:
- Év eleji felmérő (diagnosztikus céllal)
- Tanév végi felmérés (diagnosztikus céllal).
- Az írásbeli házi feladat: ellenőrzése közvetett módon: a gyermek önellenőrzésével,
tanulópárokkal, vagy közvetlenül a tanár ellenőrzésével.
- Írásbeli felelet (röpdolgozat): az előző órai anyag írásbeli számonkérése egyénre vagy
osztályra/csoportra vonatkozóan.
- Házi dolgozat: felső tagozatban egy téma önálló feldolgozása, könyvtári
kutatómunkával, ill. bármilyen segítség igénybevételével
- Témazáró felmérés (dolgozat): egy-egy témakör lezárása után írott dolgozat
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A témahét és az erdei iskola keretében a tanulók írásbeli munkái csak abban az esetben
értékelhetők érdemjeggyel, ha annak tartalmi követelményei megegyeznek a tantervben
foglaltakkal. Az ezen felüli tartalmak értékelése a tanuló kérésére érdemjeggyel, illetve e
mellett vagy helyett tárgy/könyvjutalmakkal lehetséges.
d) Az írásos beszámoltatások rendje:
• A tanító, a szaktanár a témazáró felmérés (dolgozat) időpontját egy héttel korábban köteles
meghatározni. Erről a tanulókat szóban tájékoztatni kell, illetve a haladási és mulasztási
naplóban a szándékot – napnál, óránál – ceruzás bejegyzéssel előre kell jelezni • Az előre
bejelentett témazárót minden tanulónak kötelessége megírni. Ha a tanuló a témazáró írásának
napján hiányzik vagy előzőleg hosszabb ideig volt távol, akkor a hiányzás megszűnését
követő két héten belül pótló dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos
az osztály/csoport által megírt dolgozattal). Témazáró felmérés esetén javító dolgozat írására
nincs lehetősége a tanulónak.
• Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két témazáró
felmérést írnak, akkor azon a napon több, az osztály egészét érintő írásbeli felelet nem
történhet.
• Az írásbeli beszámolókat a pedagógus köteles 10 munkanapon belül értékelni.

4.7.2. A tanulók ellenőrzése, értékelése
Az ellenőrzés, értékelés a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van
a személyiség fejlesztésében. Ösztönzést ad, kifejleszti a felelősségérzetet és önértékelő
képességet, önnevelésre késztet.
Az objektív, igazságos értékelés előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen
érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni
képességeihez is viszonyítanunk kell. Az értékelés a tanulókat egyénenként is segíti abban,
hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Az értékelés minden esetben a bizalomra épül.
Az értékelés a nevelő-oktató munka egyik legfontosabb, mindent meghatározó kérdése.
Fontos, hogy jól tervezett, következetes, tartalmas, objektív legyen.
Az értékelés a pedagógiai munka mindennapi része. Alapelvünk, hogy:
személyre szóló legyen,
fejlesztő, ösztönző jellegű legyen,
folyamatos legyen,
az iskolai követelményrendszerre épüljön,
legyen tárgyszerű (melyek az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a
javítás)
Munkánk során az értékelés mindhárom típusát alkalmazzuk:
diagnosztikus (helyzetfeltáró)
szummatív (összegző, minősítő)
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formatív (fejlesztő)
A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése a következő információk
alapján történik:
a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata
a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, tesztekkel, az
írásbeli feladatok javításával
összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, dolgozatokból,
szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti alkotásokból,
kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő teljesítménymérésekből
versenyeredmények
szülő-pedagógus párbeszéd
szociometriai felmérés a társas kapcsolatokról
kérdőívek és beszélgetések a tanulási szokásokról
önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban
az egy osztályban tanító pedagógusok megbeszélései
Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek
megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján
ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó
követelményekre is.
A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak
esetében a következők szerint történik.
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli
vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény helyi
tantervében meghatározott követelményrendszer tartalmazza.

Az érvényes SNI, illetve BTMN szakvéleménnyel rendelkező tanulók esetén az igazgató – a
szakvélemény, és a szakvéleményben foglaltak érvényesítésére vonatkozó szülői kérelem
alapján – egyedi határozatban rendelkezik azokról a sajátos szabályokról, amelyeket az
érintett tanuló számonkérése, valamint tudásának értékelése és minősítése során alkalmazni
kell. A határozatban fel kell tüntetni az alapjául szolgáló szakvélemény érvényességi idejét is.
Az igazgató gondoskodik arról, hogy a határozatban foglaltakat az érintett tanuló osztályában
tanító pedagógusok megismerjék.

4.7.3. Szöveges értékelés
Az első évfolyamon és a második évfolyam első félévi értékelésénél a tanítók szöveges
értékelést alkalmaznak.
A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:
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kiválóan teljesített
jól teljesített
megfelelően teljesített
felzárkóztatásra szorul

4.7.4. Értékelés érdemjeggyel

A második-nyolcadik évfolyamon a pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási
év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli.
Minimálisan:
 a heti egy órás tantárgyak esetében havi egy, félévente 5 osztályzatot kell adni,
 a heti egy órásnál több tantárgyak esetében minimálisan havi egy, de félévente
minimálisan 7 osztályzatot kell adni.
Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén
bizonyítvány útján értesíti.
Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának
értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a félévi
minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad
számot tudásáról.
Az érdemjegyek bejegyzésének módjai:
A tájékoztató füzetben a különböző típusú ellenőrzések során szerzett érdemjegyeket
különböző színekkel jelöljük.
- felmérő dolgozat, témazáró piros,
- szóbeli, írásbeli feleletek kék,
- egyéb érdemjegyek (kiselőadás, gyűjtőmunka, órai munka, stb.) zöld.
A szülő értesítését a tájékoztató füzetbe (ellenőrzőbe) történő bejegyzéssel biztosítjuk.
A tanulók egyéni teljesítményét a szülői értekezletek, a fogadóórák, az egyéni megkeresések
alkalmával szóban is értékeljük.
Az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők:
jeles (5):
 ismeri, érti, tudja a tananyagot, alkotó módon alkalmazni tudja ismereteit, a
követelményeknek megfelel,
 pontosan, szabatosan fogalmaz,
 lényegre mutatóan definiál,
 az adott témáról összefüggően képes beszélni,
 bátran mer kérdezni, ha valamit nem ért,
 bátran mer problémát felvetni.
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jó (4):
 fentieket kisebb segítséggel képes teljesíteni,
 apróbb bizonytalanságok előfordulhatnak.
közepes (3):
 ismeretei felszínesek, hiányosak,
 önállóan kevésbé tud dolgozni,
 feladatát, előadását tanári segítséggel tudja teljesíteni.
elégséges (2):
 csak a tantárgyi minimumot tudja,
 képtelen összefüggő mondatokban felelni,
 a fogalmakat megtanulja, de nem tudja alkalmazni.
elégtelen (1):
 A tantárgyi követelmények minimumát sem tudja teljesíteni.
A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott
tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre.
Az érdemjegyek tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg.
Célunk, hogy a készségtárgyak kivételével egy, magasabb óraszámú tantárgyaknál
félévenként legalább két szóbeli felelete legyen.
Az órai aktivitást, a kiselőadásokat, a szorgalmi feladatokat a pedagógus egyénileg értékeli.
A naplóba kerülő jegyek nem egyenértékűek. A témazárók érdemjegyeit pirossal írjuk be,
melyek a félévi és év végi osztályzatnál meghatározóak. Az értékelésnél döntő a tanuló
fejlődése, illetve hanyatlása.
A nevelőtestület a tanulók félévi és év végi osztályzatát áttekinti az osztályozó értekezleten.
A tanulók előmeneteléről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk: a tájékoztató, az üzenő füzet
vagy az ellenőrző könyv útján. A szülőnek lehetősége van szóban is tájékoztatást kérni a
szülői értekezleten vagy a fogadóórán, előzetes egyeztetés után más időpontban is.

4.7.5. Az iskolai írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai, a
tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya
Az írásbeli feladatok rendje, korlátai:

 Témazárók: szigorúan a helyi tantervben megfogalmazott követelményrendszerre épül,
egy témakör elsajátításáról számoltatjuk be a tanulót. A dolgozat megíratása előtt egy
héttel közöljük a beszámoló pontos időpontját, melyet a naplóba ceruzával beírunk. Napi
két témazárónál többet nem iratunk. A témazáróért kapott érdemjegyet a naplóba
pirossal írjuk. Az értékelés százalékosan történik:
A témazáró felmérések (dolgozatok) értékelésben betöltött szerepe, súlya:
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Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró felmérések (dolgozatok) érdemjegyei a
félévi/tanév végi osztályzatok alakításánál nagyobb súllyal esnek latba, ezért az
osztálynaplóban piros színnel kell megkülönböztetni a többi érdemjegytől. A témazáró
felmérés (dolgozat) érdemjegyét/érdemjegyeit két érdemjegyként kell számításba
venni.
A tanév végi felmérés értékelése a diagnosztikus értékelésnek megfelelően történik.
A megíratási szándékot a szaktanár a tantárgyi tanmenetében rögzíti.

Teljesítmény

Érdemjegy

0-33 %:
34-50 %:
51-75 %:
76-90 %:
91-100 %:

Elégtelen (1)
Elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
Jeles (5)

 „Röpdolgozatok”: Felelet értékű dolgozatok, mely az egyes témákkal, téma részletekkel
kapcsolatosak. Az értük kapott érdemjegyet a naplóba kékkel írjuk. Törekszünk az
egységes formátumra, ezért a röpdolgozatokat írólapra íratjuk, melyeket a tanulóktól év
elején beszedünk.
 Tudáspróba (diagnosztizáló értékelés): ez a beszámoltatási forma tipikusan matematika
tantárgyra jellemző, illetve más tantárgyak esetén is használjuk. Sok esetben a témazáró
előtt, tájékoztatásként, erőpróbaként íratjuk, melynek jegyei nem feltétlenül kerülnek be
a naplóba.
 Gyűjtőmunka, kiselőadás: ennek előkészítése nagyon fontos. Meg kell adni a tanulónak
a pontos elérhetőséget, és a legfőbb szempontokat. A gyűjtőmunkáért, kiselőadásért
kapott jegyeket egyéni módon jelezzük.

4.7.6. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt
írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei
Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok
érvényesülnek:
 Az otthoni felkészülés a legtöbb tantárgyban létfontosságú a gyerekek életében. a házi
feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó
gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó
ismeretek megszilárdítása.
 A megtanulni való tananyagot kijelöljük a tankönyvben (oldalszám, cím, bekezdés). Az
írásbeli feladatok 90%-a gyakorló jellegű, legtöbbször hasonló feladat, mint amilyet már
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az órán is megoldottunk (matematika, idegen nyelv), vagy az otthoni felkészülést
ellenőrző feladat (munkafüzet feladatok).
 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi
feladatot javasolhatunk.
Természetesen a tantárgyak jellegéből következően a szóbeli és írásbeli feladatok aránya
változó:
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai
 1-4. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra,


otthoni felkészülésre készség- és képességfejlesztő feladatot kapnak, 1 órát
meg nem haladó mennyiségben.

 5-6. évfolyam:
 az iskolában készülnek a következő tanítási napra, kutató és gyűjtőmunkát
kivéve,


másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 1,5 óra,



az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30
percet,

 7-8. évfolyam:
 másnapi felkészülésük ideje átlag maximum 2 óra,


az egy tantárgyból adott feladatok mennyisége ne haladja meg a 20-30
percet,

A tanulók terhelése hétvégén és szünetekben
Alapelv:
 egyénre szabott, választási lehetőséget felajánló, napi felkészülési időtartamot meg nem
haladó feladatot kapjanak a gyerekek,
 a tehetséges, érdeklődő tanulókat szorgalmi feladatokkal, kutatómunka kijelölésével
motiváljuk, segítjük.
Elvárások a szünetre adott feladatokra vonatkozóan:
 önálló ismeretszerzésre ösztönözzenek,
 adjanak lehetőséget a megszerzett tudás alkalmazására.
Vizuális kultúra, testnevelés, ének-zene, informatika / digitális kultúra tantárgyból lehetőség
szerint nem adunk otthoni feladatokat. Arra törekszünk, hogy a tananyagot az órán
elsajátítsák, és begyakorolják a gyerekek.
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4.7.7. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
• A magasabb évfolyamra lépés elbírálása szempontjából iskolánkban a hagyományos tanév a
mérvadó.
• A tanuló az iskola magasabb évfolyamára csak akkor léphet, ha az előírt tanulmányi
követelményeket teljesítette. A részletes követelményeket az egyes tantárgyak helyi tanterve
tartalmazza.
• Az év végi osztályzat megállapításakor az érdemjegyeinek átlagát, ezen belül az
érdemjegyek értékét, az érdemjegyek sorrendiségét; romló vagy javuló tendenciáját, vesszük
figyelembe.
• Az értékelő döntést a nevelő testület osztályozó értekezleten mondja ki.
• A második évfolyamtól felsőbb évfolyamba léphet az a tanuló, aki az előírt tanulmányi
követelményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette. A továbbhaladásról az
osztályozó nevelőtestületi értekezlet dönt.
• Az adott évfolyamot meg kell ismételnie annak, aki a tanév végén háromnál több
tantárgyból elégtelen minősítést kapott, vagy a javítóvizsgán is elégtelen minősítést szerzett.
A tanulmányok alatti vizsgákra (javítóvizsgára, osztályozó vizsgára, különbözeti vizsgára,
pótló vizsgára) a Nemzeti köznevelési törvényben és a nevelési-oktatási intézménye
működését meghatározó 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az iskola pedagógiai
programjában ( „A tanulmányok alatti vizsgák szabályai” című fejezetben) meghatározottak
szerint kerül sor.
• Ha a tanulónak egy tanítási évben tanítási óráról való akár igazolt vagy igazolatlan
mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási
órák harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a
nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tehessen. A nevelőtestületnek a döntés
meghozatalakor mérlegelnie kell a távolmaradás okait, indokait és jellegét, illetőleg
időtartamát.
• Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola
első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a
tanuló.
• A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára
megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt
is teljesítheti.
Az egyéni képességek figyelembevételét engedélyező további megoldások körét a „A kiemelt
figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje; A tanulók
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések” című fejezet tartalmazza.
A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény
megerősítése, honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos
viselkedés után alkalmazzák. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg kisgyermek
korban, de később sem lebecsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell
alkalmazni.
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Az értékelés alapelvei:
 szakszerű, differenciált stratégiák alkalmazása,
 sokszínű, változatos, ösztönző módszerek bevezetése,
 a tanulói megerősítés biztosítása.
Az iskola minősítési rendszere magatartásból
Példás magatartású a tanuló, ha:
 iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató
 felelősségérzettel van a közösség iránt, megtartja a házirendet, és arra törekszik, hogy
mások is megtartsák azt
 megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival, és a felnőttekkel
tisztelettudó
 példája pozitívan hat, képességeit alkotó módon használja fel
 közösségi munkában aktív, vállalt feladatait, megbízatásait felelősségtudattal látja el
 segíti társait az iskolai élet különböző területein
 nincs fegyelmi büntetése
Jó magatartású a tanuló, ha:
 a házirendet betartja
 tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget
 tanulmányi és közösségi munkájában aktív, megbízható
 magatartáskultúrája esetenként kifogásolható
 igazolatlan hiányzása nincs
Változó magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen vét
 társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható
 indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható
 az őt körülvevő környezet rendjének megtartására figyelmeztetni kell
 képességeit nem hasznosítja, megbízatásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre végzi
 előfordul, hogy az iskolába, vagy az órára késve érkezik, mulasztását nem tudja igazolni
 osztályfőnöki vagy igazgatói büntetése van
Rossz magatartású a tanuló, ha:
 a házirend ellen tudatosan, rendszeresen, súlyosan vét
 társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése
 képességeit bomlasztó tevékenységre használja
 felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi munkából
kivonja magát
 iskolán kívüli magatartásával az iskola rossz hírnevét kelti
 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában
részesült
A félévi magatartás értékelése eltérhet a havi jegyek átlagától, ha a tanuló kiemelkedő
jutalmazásban, vagy elmarasztalásban részesül.
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Az a kiváló vagy jó teljesítményű tanuló, aki a közösségért semmilyen munkát nem vállal,
illetve önös érdekek vezérlik, példás magatartás-értékelést nem kaphat.
Az iskola minősítési rendszere szorgalomból
Példás szorgalmú a tanuló, ha:
 munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi
 óra alatt kitartó, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó
 a feladatok végzésében önálló, rendszeres
 tehetségéhez mérten részt vesz a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben
 munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti
 szorgalmával példát mutat
 írásbeli munkáinak külalakjára az esztétikum, az igényesség jellemző
 részt vesz tanulmányi, sport, stb. versenyeken
Jó szorgalmú a tanuló, ha:
 a tanórákra való felkészülésben rendszeres, de nem alapos
 óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt
 a csoportmunkában és az önálló feladatvégzésben tehetségéhez mérten igyekszik részt
venni
 írásbeli munkáinak külalakja megfelelő
Változó szorgalmú a tanuló, ha:
 óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat
 a tanórákra való felkészülése rendszertelen
 feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el
 érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktivitás
 írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat
 gyakran nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jön iskolába
Hanyag szorgalmú a tanuló, ha:
 a szorgalom teljes hiánya jellemzi
 feladatait nem végzi el, érdektelen, közönyös
 a tanórai munkában passzív
 valamely tantárgyból elégtelenre teljesít
 képességeihez, körülményeihez mérten keveset tesz fejlődése érdekében
 kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan
A tanulók magatartását és szorgalmát minden hónapban értékeljük.
A minősítés az egyéni képességek alapján, a körülmények mérlegelésével történik, reálisan
fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.
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4.7.8. Jutalmazás, büntetés formái
Jutalmazás
Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, képességeihez mérten folyamatosan jó
tanulmányi eredményt ér el, az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, bármely más módon
hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, jutalomban részesül.
A tanuló kiemelkedő teljesítményét tanév végén bejegyezzük a bizonyítványba. Az iskolai
szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt pedig igazgatói vagy nevelőtestületi dicséret
mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ( Év Tanulója Díj) ismerjük el.
A dicséret történhet írásban és szóban.
Jutalmazási formák magatartásból, szorgalomból:
 Dicséret:
 szaktanári


osztályfőnöki



igazgatói



tantestületi

Iskolánk minden évben 8. osztályos diáknak „Év Tanulója Díjat” adományoz. A díjat a
tantestület javaslata alapján egy tanulónak ítéljük oda.
Az Év Tanulója Díjban az iskola azon diákja részesülhet, aki kiemelkedő tanulmányi
eredményt ért el, példás hitéleti tevékenységet folytat, és aktív a közösségi munkában is.
A díj elnyerésének speciális feltételei:
 osztálya közösségi munkájában cselekvően részt vesz, segít osztályfőnökének,
tanárainak egyes ünnepélyek, események lebonyolításában,
 az iskola tanítási időn kívüli tevékenységeiben szerepet vállal,
 egyházközsége hitéleti munkájából aktív szerepet vállal, bekapcsolódik,
 az iskola vallási programjaiban buzgó és készséges lelkülettel segédkezik,
 megbízható barát és jó iskolatárs,
 szolgálatkész, tisztelettudó,
 társai számára példát adó, vonzó módon éli meg hitét, s őket is segíti így hitük
gyakorlásában.

Fegyelmező intézkedések
Az a tanuló, aki megszegi a házirendet, először figyelmeztetésben, ismételt, ill. súlyos
megszegés esetén – ha szükséges, fegyelmi eljárás alapján (ld. SZMSZ, Házirend) –
súlyosabb büntetésben részesül.
Súlyos megszegésnek minősül, ha a tanuló az intézmény hírnevét csorbítja, a másik ember
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testi épségét, egészségét veszélyezteti vagy károsítja, lopás, pénzügyi visszaélés, rongálás
minősített esetét követi el.
Fegyelmi formák magatartásból, szorgalomból:
 tanári
 figyelmeztetés szóban


figyelmeztetés írásban



intés

 osztályfőnöki
 figyelmeztetés szóban


figyelmeztetés írásban



intés



megrovás

 igazgatói


figyelmeztetés szóban



figyelmeztetés írásban



intés



megrovás

 tantestületi
 figyelmeztetés írásban


megrovás



szigorú megrovás

 áthelyezés másik osztályba
 áthelyezés másik iskolába
A fegyelmi fokozatok átléphetők.
A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé válásának
megakadályozása és a tanuló helyes irányba terelése. Azt kell elérni, hogy az általunk
értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek tartsa, hogy ne mi
fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget.

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

4.9. Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok, a mindennapi testedzés
feladatainak végrehajtását szolgáló programok, a tanulók fizikai állapotának méréséhez
szükséges módszerek
A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban kétféle módon történik:
az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel,
a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon.
A testnevelés helyi tanterveiben szerepeltetjük a tanulók fizikai állapotának évente
legalább egyszer történő mérésének kötelezettségét. A mérést évenkénti gyakorisággal
végezzük el a testnevelési órákon a NETFIT(Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt)
rendszer alkalmazásával. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének értékeléséhez és
minősítéséhez használt NETFIT alapmérései az alábbiak:
Testösszetétel és tápláltsági profil: testmagasság mérése, testtömeg mérése, testtömegindex
kiszámítása, testzsírszázalék mérése
Aerob kapacitás mérése: álloképességi ingafutás teszt
Hasizom erőállóképességének mérése: ütemezett hasizom teszt
Törzsfeszítő izomzat ereje: törzsemelés teszt
Felsőtest izomereje, erőállóképessége: ütemezett fekvőtámasz teszt
Alkar és a kéz izmainak maximális ereje: kéz szorítóerejének mérése
Láb robbanékony ereje: helyből távolugrás teszt
Térdhajlító izmok nyújthatósága: hajlékonysági teszt
A felmérések a tanulók fizikai állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok
osztályzatot nem kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban osztályzattal
a tanulók a mért eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések
eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló
diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre hozzáférhetőek legyenek.
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A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérését minden tanévben egy alkalommal
bonyolítjuk le. A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró
képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják.

4.10. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei
4.10.1.

Az iskola egészségnevelési elvei

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

4.10.2.

Az iskola környezeti nevelési elvei

A környezeti nevelés csak az iskolai oktatással egységben, attól el nem különítve
értelmezhető, mivel a tanulók teljes személyiségére hat. A motiváció kialakítása, megőrzése
és fejlesztése minden életkori szakaszt átívelő célunk, mely egyben biztosítja is a
folyamatosságot a környezeti nevelés során. A célok meghatározásánál figyelembe vettük a
pedagógusok véleményét is, kiemelt hangsúlyt adva a gyakorlatnak, mivel fontosnak tartjuk,
hogy elérhető, teljesíthető célokat tűzzünk ki magunk elé.
Első és második évfolyam:
 fejleszteni a tanuló környezete iránti megismerési vágyát, nyitottságát
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játékos átmenettel felkészíteni a tanulási tevékenységre
elemi ismereteket közvetíteni a tanuló számára
kielégíteni a gyermek kíváncsiságát
érzelmi kötöttséget kialakítani a gyermekben a természettel
kialakítani a gyermekek igényét a szabadban történő játékokra, a pihenésre
az esztétikus, rendezett környezet iránti igény kialakítása

Harmadik és negyedik évfolyam:
 fejleszteni a tanuló környezete iránti megértési vágyát
 tudatosítani a környezetből megismerhető értékeket
 mintákat adni a természet megismeréséhez
 kialakítani a csoportos és az egyéni megismerés képességét
 az esztétikai nevelés részeként kialakítani a közvetlen környezet rendezettségének
igényét
 kialakítani egy természet- és embertisztelő szokásrendszert
Ötödik és hatodik évfolyam:
 képi megismerési formákkal továbbfejleszteni a természettel kialakult kötődést
 stabilizálni a kialakult helyes viselkedési szokásokat
 lehetőséget biztosítani gyakorlati tapasztalatok szerzésére a végzett tevékenységek során
 megalapozni a környezettudatos érdeklődés kulcskompetenciáit
 tovább erősíteni a környezeti tapasztalatszerzés készségét és képességét
 kialakítani az empátia képességét a természeti jelenségekkel kapcsolatosan
Hetedik és nyolcadik évfolyam:
 elvont megismerési formákat is felhasználva továbbfejleszteni a természettel kialakult
érzelmi kötődést
 a természetes és épített környezet iránti felelős magatartás kialakításával előkészíteni a
társadalomba való beilleszkedést
 fejleszteni a tanuló önismeretét és együttműködési képességét a környezeti problémák
iránt érzett felelőssége kapcsán
 kialakítani a gyermekben az emberiség közös problémái megértésének képességét
 a környezetkímélő életmód fontosságának megértetése a tanulókkal
 a természet közeliség igényének, a pozitív jövőképnek a kialakítása
 a fenntartható környezet elvének erősítése
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és egyéb
foglalkozásnak feladata.
Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
 a természetismeret tantárgy keretében közelebb visszük gyermekeinket az élő
természethez, ezért néhány napos megfigyelést teszünk velük (4., 6. évfolyam, erdei
iskola). A tantárgyi koncentráció kiaknázása (matematika, magyar, testnevelés, rajz,
technika) segíti az ismeretek megszilárdulását.
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 A környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia tantárgyak, valamint az
osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek;
 a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:
 minden évben évfolyamonként (Vadaspark, Ópusztaszeri Nemzeti Park) a
környezeti értékek felfedezése;


a szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában;

 a nemzeti öntudat, hazafias nevelésnél felsorolt programok megvalósítása,
 a teljes körű egészségnevelési programban meghatározottak megvalósítása

4.10.3.

Egészségnevelési és környezeti nevelési programja

Céljaink
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel
kialakításának elősegítése. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink tiszteljék az élő és élettelen
természetet, az épített környezetet és embertársainkat.
Az egészségvédelmi nevelés célja, hogy az egészség mint elfogadott érték épüljön be az
iskola mindennapjaiba. A nevelés során növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk,
mások és környezetük iránt. Célunk, hogy megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi
szolgáltatások helyes és célszerű igénybevételére, a szűrővizsgálatokon való rendszeres és
önkéntes részvételre.
Célunk a gyermekek lelki egészségnevelést figyelembe véve a katolikus értékek előtérbe
helyezése.
Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a sport
egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a
mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is.
A célokhoz rendelt feladatok megvalósítása
Az egészségnevelési és környezeti nevelési program alapján az intézmény éves
munkatervében határozzuk meg a tanév egészségneveléshez és környezeti neveléshez
kapcsolódó feladatait.
Céljaink megvalósítása érdekében kapcsolatokat keresünk és építünk olyan szervezetekkel és
intézményekkel, amelyeknek céljai között szerepel az egészségnevelés és a környezeti
nevelés.
I.

Környezeti nevelés, egészségnevelés

Céljainkban megfogalmazott holisztikus szemléletű, környezettudatos fiatalok nevelésére
minden tantárgy, lehetőséget nyújt, vagyis az adott tananyag tanítása során a tanár minden
alkalommal megbeszélheti a tanulókkal a környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos
kérdéseket is. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja a tantárgyak tartalmi részében.
Az a tény, hogy a tanulók különböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak
a környezet- és egészségvédelem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden
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területén fontos problémáról van szó.
A szennyezések és következményeik megismertetése mellett a megelőzésről, az egyén és a
közösség felelősségéről, a társadalmi és gazdasági vonatkozásokról is megfelelő hangsúllyal
legyen szó az órákon.
Az egészséges életmód kialakítása céljából a humánbiológiai ismeretek mellett a személyi
higiéné megtanítása az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a partnerkapcsolatok
fejlesztése, az egészség-betegség fogalma (testi-lelki változások) az egészségkárosító
szenvedélybetegségek, balesetmegelőző ismeretek, erőszakos magatartásmódok elutasítása
különösen fontosak a tanórákon.
Egészségnevelés a testnevelési órákon
•
A kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tantárgy oktatása.
•
Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjavító
gerinctorna bevezetése.
•
A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer)
•
Tantárgyi mérés, értékelés
Környezet-és egészségvédelmi nevelés osztályfőnöki órákon
Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó
ismereteit és az életvezetés tudatosságára nevel.
Szeretnénk, ha diákjaink tudatában lennének belső értékeiknek, felismerve erősítenék azokat.
Belső világukon túl tudjanak szűkebb hazánk (a Dél-Alföld) értékeiről. Ismerjék meg
gyökereiket.
Az osztályfőnöki órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon
beépítjük a stressz és konfliktuskezelés technikáinak tanítását. Ezeket az osztályfőnöki órákat
az iskolaorvos,illetve a védőnő szükség szerinti bevonásával, esetleg mentálhigiénés
szakember felkérésével tartjuk meg.
Lelki egészség fejlesztése katolikus szemlélet alapján. Család fontosságának kiemelése,
családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében és meghívott előadókkal.
Rendszeresen részt veszünk a városi, megyei illetve országos sport, egészség- és
környezetvédelmi témájú pályázatokon.
Helyi kezdeményezések:
Aktív részvétel telephelyenként a helyi önkormányzatok által szervezett egészséghéten.
A szűkös helyzetben lévők megsegítésére (pl. hajléktalanok, idősek, betegek, rokkantak,
határon túli magyarok, árvíz, földrengés stb. miatt bajba kerültek) alkalmi gyűjtés szervezése.
Az iskola a mindennapos testnevelés keretein belül lehetőséget biztosít tömegsport
foglalkozások tartására, illetve egyéb szabadidős sporttáborok szervezésére.
Témanapok
Nagy hagyománya, jelentős sikere van a témanapnak, amikor a diákok érdeklődésüknek
megfelelő szervezett programokon vehetnek részt. Meghívott előadókkal, szervezetekkel
vesszük fel a kapcsolatot. Ilyen témanapok a következők:
 Lelki nap tanulóink részére
 Lelki nap az intézmény dolgozói részére
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II.

Sportversenyek, pályázatok kihirdetése.
Gyermeknap - egész napos rendezvény: sport, kultúra, egészség.
Ajánlott jeles napok jegyzéke:
Február 2. Vizes Élőhelyek
Március 22. Víz Világnapja
Április 3. Csillagászati Világnap
Április 7. Egészségügyi Világnap
Április 18. Műemlékvédelmi Világnap
Április 22. Föld Napja
Május 8. Nemzetközi Vöröskereszt Napja
Május 10. Madarak és Fák Napja
Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja
Május 31. Dohányzásmentes Világnap
Június 5. Környezetvédelmi Világnap
Szeptember 16. Ózon Világnapja
Szeptember 23. Takarítási Világnap
Október 4. Állatok Világnapja
Október 8. Madárfigyelő Világnap
Takarékossági Világnap
A mindennapi testedzés feladatainak megvalósítása

Az iskolai testnevelés célja az oktatásban az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző
hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az
iskoláskorú fiatalok körében. Ennek színterei:
– a tanítási órák,
– az iskolai sportkörök foglalkozásai,
– tömegsport foglalkozások
A tanulók igényei szerint a tömegsport foglalkozások hagyományosan labdarúgás
sportágakban folynak.
A tömegsport foglalkozások az iskola tornatermében és udvarán zajlanak.
Szabadidős sportolási lehetőségek
Önköltséges alapon, a szaktanárok illetve a külsős szabadidő-szervező által igény szerint
megszervezett táborokban:
 sí tábor (februárban egy hét)
 kerékpártúra (nyári szünetben egy hét)
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4.11. A gyermekek,
intézkedések

tanulók

esélyegyenlőségét

szolgáló

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak,
veszélynek vannak kitéve. Ezért iskolánkban a szociálisan hátrányos körülmények között élő
tanulók problémáit igyekszünk kezelni, törekszünk a tanulók veszélyeztetettségének
megelőzésére, illetve megszüntetésére. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:
 Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi
jogok messzemenő figyelembevételével.
 A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok
segítésének formái:
 lehetőség szerint taneszköz vásárlás támogatása


lehetőség szerint tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,



kedvezményes ebéd biztosítása,



javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.



lehetőség szerint tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása

 Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának
igénybevétele.
 A tanulók jogainak fokozott védelme.
 Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az osztályfőnök,
a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).
 Törekszünk arra, hogy minél több pedagógus szerezzen alapos ismereteket a sikeres
kábítószer-ellenes program megvalósításához.
 Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.
 A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel
kísérése.
A fenti feladatok összefogását az igazgató által megbízott gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
végzi, aki folyamatosan kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai programja

4.12. Záró rendelkezések
4.12.1.

Legitimációs záradék

A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programját a nevelőtestület
felülvizsgálta, módosította és döntött a pedagógiai program elfogadásáról, az igazgató
jóváhagyta: 2020. augusztus 31-n.
Jelen pedagógiai program az intézmény fenntartójának, a Szeged – Csanádi Egyházmegyének
a jóváhagyásával lép hatályba, 2020. 09.01-től felmenő rendszerben vezetjük be.
Módosítás csak a nevelőtestület elfogadásával és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.
Az intézmény pedagógiai programja, nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető,
megtekinthető. Egy-egy példánya a következő helyeken található meg:
 az iskola fenntartójánál
 az intézmény vezetőjénél és az igazgatóhelyetteseknél
 az óvoda vezetőjénél
 az iskola irattárában
 az iskola tanári szobájában
Az pedagógiai programot az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk.
Az óvodapedagógus, pedagógus a szülők részére szülői értekezlet keretében, a tanulók részére
osztályfőnöki órán ad tájékoztatást a pedagógiai programról.

Tiszasziget, 2020. augusztus 31.

Nacsa Tamás
igazgató

A nevelőtestület képviseletében:

…………………………
Kiss Györgyi
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4.13. Ratifikációs záradék
I.
Jegyzőkönyv
A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a nevelőtestület
2020. év augusztus hó 31. napján 100 % arányban elfogadta.
Tiszasziget iskola:
1.
2.

Antal Szilvia
Balla-Laczi Ildikó

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balogh József
Bodó Beáta
Hegedűs Gyöngyi
Johan Zsolt
Kiss Györgyi
Kósa Edina Klára
Leléné Dobay Katalin
Magyar Mónika

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nacsa Tamás
Pál-Orosz Adrienn
Sándor Irma
Tóthné Intzédy Anna
Varró Anna
Vidovenyecz Andrea

Kübekháza iskola:
1.
2.

Bali Nándorné
Bernáth Klára

3.
4.
5.
6.

Farkas Karolina
Kisvárdai László
Sziroviczáné Zsurka Renáta
Varga Edit
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Tiszasziget óvoda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Babarczi Istvánné
Aranyi Katalin
Babarcziné Kiss Regina Mária
Faragóné Dékány Ildikó
Jóváriné Deli Olga
Meszlényiné Tóth Júlia

Kübekháza óvoda:
1.

Erdődi Ágnes

2.
3.
4.
5.

Fürdök Fanni
Gulyásné Gál Éva
Simon Ferencné
Zombori Adél

Ferencszállás óvoda

1.
2.

Dávid Katalin
Szabóné Csikós Szilvia
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II.
Jegyzőkönyv
A Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját a szülői szervezet
véleményezte, elfogadásra javasolta.

Tiszasziget, 2020. év augusztus 28. nap

……………………………………….
a szülői közösség képviselője

…………………………………..
a szülői közösség képviselője
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