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"Az embernevelés elve nemcsak a pedagógiai célra vonatkozik, hanem a pedagógiai 
tevékenység egész szerkezetére.” 
Mérei Ferenc 
 
 
1. Az intézmény bemutatása: 

 
1. 1. Jövőkép: 
 

Iskolánk gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerű oktatásra vonatkozó 
társadalmi igényeket. 

Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek zálogát a folyamatos 
önfejlesztésben, továbbképzésben látja. 

Demokratikus légkörben – személyes példamutatással – toleranciára, az emberi 
értékek megbecsülésére, törvényességre nevel. 

Kiemelt céljának tekinti  
- a tehetséggondozást, a széles látókörű, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok 

képzését, akik képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására 
- a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelésű igényű 

tanulók integrált nevelését, oktatását; a felzárkóztatást 
- a kompetencia-alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok 

szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulnak tanulóink 
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az 
élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci 
elhelyezkedéshez. A HEFOP 3.1.3. pályázat nyerteseként iskolánk tárgyi feltételei 
bővültek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb környezetében is növekszik, 
pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, melyek növelik szakmai 
presztizsüket más iskolákkal szemben.  

 
 
Iskolánk úgy óhajt kaput nyitni a jövőbeni újító kezdeményezéseknek, hogy egyúttal 
ragaszkodik értékes hagyományaihoz. 
 
 
 
1. 2. Küldetésnyilatkozat: 

 
Az igényes és korszerű pedagógiai munka egyik zálogaként lelkes és elhivatott 

szakemberekből álló tantestületünk tagjai képesek személyiségük és tudásuk fejlesztésére és 
az iskolai feltételek külső elvárásokhoz történő változtatásaira. Ennek biztosítékai az 
alkalmazott tantervek és tanári módszerek szükséges megújítása, és a tanítási eszközök 
lehetőségek szerinti modernizációja. 

Valljuk, hogy az oktatás folyamata nemcsak diákjaink ismereteit bővíti, hanem 
kulturált emberi kapcsolatokra is nevel. Oldott légkörű, nyitott szellemiségű iskolánk ösztönzi 
tanulóit a sokszínűségre, az önálló és szabad véleménynyilvánításra, a javító szándékú 
kritikára. 

Intézményünkben mindenkinek megvan az esélye céljai megvalósítására; a diákok 
nemcsak következetes elvárásokkal, hanem segítő szándékkal is találkoznak. Mindez 
megalapozza kiemelt feladataink teljesítését, így a tehetséggondozást, a sokoldalú 
képességfejlesztést, az átfogó szemléletre nevelést, a felkészítést a további tanulásra. 
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Reményeink szerint olyan fiatalokat bocsátunk szárnyra, akik az egyetemes emberi 
kultúra értékeinek megbecsülése mellett büszkék magyarságukra, szem előtt tartják az 
alapvető erkölcsi normákat, olyan életvitelt alakítanak ki, amely alkalmas egészségük és 
környezetük megóvására, tudásukat gyakorlatban is képesek hasznosítani, s törekednek 
egyéni életük és közösségük állandó jobbítására. 
 
 
1. 3. Az intézmény alaptevékenysége: 
 
 Az alapító okirat alapján 
 

1.) Az intézmény megnevezése: 
 
   Általános Művelődési Központ Őcsény 
 

2.) Az intézmény székhelye: 
 
   Őcsény, Perczel Mór utca1. 
   Tel. 74/496-782 
 

3.) Az intézmény működési területe: 
 

Őcsény község, és Sárpilis község közigazgatási területe 
 

4.) Az intézmény alapító szerve: 
 
   Őcsény község önkormányzata 
 

5.) Az intézmény felügyeleti szerve: 
 
   Őcsény község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 Sárpilis község Önkormányzata Képviselő - testülete 
 

6.) Az intézmény besorolása 
 

 Tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
 Közszolgáltató szerv fajtája alapján: közintézmény 
 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő 
   Típusa: Többcélú intézmény - Általános Művelődési Központ 
 Intézményegységei:  ÁMK Általános Iskola (székhely) – Perczel Mór utca 1. 
             ÁMK Napközi Otthonos Óvoda – Fő utca 42-44. 
             ÁMK Közösségi Ház – (székhely) – Perczel Mór utca 1. 
             ÁMK Könyvtár, Teleház – Hősök tere 3. 
   
   a. Közoktatási intézmény 
    - napközi otthonos óvoda 
    - 8 osztályos általános iskola és napközi otthon 
    
   b.  Közművelődési intézmény 
    - iskolai, községi könyvtár, teleház, közösség 
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7.) Az intézményegységek feladatai: 
 

ÓVODA: 
 

- fél- és egész napos óvodában az óvodáskorú gyermekek nevelése 
- családi napközi és játszóház működése 
- a gyermekek étkeztetésének biztosítása 
- etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása 
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása (SNIa)  
- logopédiai feladatellátás 

 
 
 
 

ÁLTALÁNOS ISKOLA: 
 

- 8osztályos általános iskolában alapfokú oktatás biztosítása 
- nemzetiségi német nyelv oktatása 1. osztálytól 
- iskolai szakkörök működtetése 
- a tanulók sportolási igényeinek kielégítése 
- a tanulók szabadidős és kulturális tevékenységének szervezése 
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása 
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása; sajátos nevelési igényű    
tanulók állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás biztosítása (SNIa)   
- logopédiai feladatellátás 
- kompetencia alapú oktatás 
- nem szakrendszerű oktatás  
- napközi otthonos ellátás biztosítása 
- angol nyelv oktatása 
- konyha működtetése 
- iskoláskorú gyermekek étkeztetése 
- munkahelyi étkeztetés 
- időskorúak étkeztetésének biztosítása 

 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY: 
 

- klubok, szakkörök, hagyományőrző csoportok működtetése 
- ismeretterjesztő előadások, kiállítások szervezése 
 
KÖNYVTÁR és TELEHÁZ: 
 
- gyermek, ifjúsági és felnőtt könyvtár működtetése 
- gyűjtemények folyamatos fejlesztése, megőrzése, gondozása és rendelkezésre  
bocsátása 
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információ cserében 
- teleház működtetése: internet - és irodai szolgáltatás 
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8.) Az intézmény vagyona: 

 
    Az intézmény működéséhez szükséges ingatlanok,(épületek) az önkormányzat 
korlátozottan forgalomképes vagyonát képezik. A vagyon feletti rendelkezés jogát Őcsény 
község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. 
Ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. 

Az intézmény rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok 
ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat. Az 
intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre 
(egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az 
alaptevékenységet nem akadályozza. 
 

9.) Az intézmény jogállása: 
   
    Az intézmény jogi személy, önálló költségvetési szerv, vezetője az ÁMK igazgatója, 
akit az alapító Őcsény község Önkormányzatának Képviselő - testülete nevez ki pályázat 
alapján. 
 
 

10.) Az intézmény gazdálkodási formája: 
 
    Részben önálló gazdálkodási és önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező 
maradványérdekeltségű költségvetési szerv. 
 A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Őcsény önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv végzi. 
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2. 1. Iskolánk pedagógiai alapelvei: 
 

Alapelv csak az lehet, amelyet mindannyian kivétel nélkül elfogadtunk. 
Intézményünk működjön - jogszerűen 

     - partnerközpontúan 
                 - legyen demokratikus és gyermekközpontú, kínáljon színes,              
sokoldalú tevékenységeket és érvényesüljön a szakmaiság elve.  

 
Ennek érdekében:  

Iskolánk minden pedagógusa törekszik tanulóink személyiségének harmonikus 
fejlesztésére, mely a testi, lelki egészséget egyaránt magába foglalja. Mindenki azért dolgozik, 
hogy tanulóink személyisége pozitív irányba változzon. 

Szabályaink figyelembe veszik a gyermekek életkori sajátosságait, ezért a többség 
által elfogadhatók, érthetők, teljesíthetők, a gyermeki érdekeket szolgálók. 

Helyi nevelési rendszerünk lényege az intézménybe járó gyermekek előítéletektől 
mentes elfogadása, együttnevelés, fejlesztés (IPR), a társadalmi egyenlőtlenség pszichés  
hatásainak ellensúlyozása. 

Felkészítés élethosszig tartó tanulásra, a kompetencia alapú oktatás bevezetése, 
folyamatos bővítése, az életben való előrejutás esélyének növelése. 
Személyes példa, az illem, a magatartási és erkölcsi normák elsajátításával mérsékelni kell a 
szociális és neveltségi különbségeket. Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú 
segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban. 

Fontos, hogy jó munkahelyi körülmények között végezze gyermek és felnőtt a 
munkáját. Ezért a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe. 

Törekszünk az egymás tiszteletén alapuló harmonikus pedagógus-diák, pedagógus-
szülő, pedagógus-pedagógus, diák-diák, gyermek-felnőtt viszony kialakítására. Fejlett 
kommunikációs képességekre és viselkedéskultúrára azért van szükség, hogy elősegítsük az 
egyén társadalmi beilleszkedését, amely boldogulásának alapvető feltétele is egyben. 

Az iskola a tanítás-tanulásnak olyan színtere legyen, ahol a tanulók képességeikhez 
mérten a legjobban teljesítenek és az élethosszig tartó tanulás alapjaival rendelkeznek.  
 
Ennek érdekében: 
- az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit 
- sokszínű és differenciált nevelő - oktatómunkát alkalmazunk 
- az ismeretanyag megértése és alkalmazása során az önálló tájékozódás és - ismeretszerzés 
képességeihez szükséges mintákat közvetítünk 
- az írott és elektronikus eszközök értő használatára tanítunk 
- oktatásunk legyen olyan, ahol az ismeretek bővítése mellett a fokozatosság elvét  figyelembe 
véve nagy gondot fordítunk az alapkészségek, képességek, és kulcskompetenciák 
fejlesztésére.  
 
Kiemelten kezelendő: 

- olvasás és szövegértő képesség 
- matematikai készségek és tudás 
- nyelvtani ismeretek és helyesírási készségek 
- idegen nyelvi kompetencia 
- természetismeret megismerésének képessége 
- magas szintű gondolkodás 
- fejlett kommunikációs készség 
- társas viselkedés. 
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- folyamatosan számon kérjük a minimumot 
- lehetőséget biztosítunk a gyenge és közepes tanulók felzárkóztatására 
- felkínáljuk a nemzetiségi német nyelv tanulását 
- törekszünk más idegen nyelv oktatására 
- szemléltető eszközeinket, digitális eszközeinket folyamatosan korszerűsítjük, bővítjük 
- biztosítjuk a mindennapos testedzés valamilyen formáját 
- törekszünk a minél teljesebb szakos ellátottságra 
 
 

Biztosítsuk az alapkészségek, alapismeretek elsajátítását, alkalmazását. Készítsük fel 
tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, valamint az önművelésre. Ennek feltétele a szilárd 
alapkészségek kialakítása, alapkompetenciák fejlesztése. 

A személyiségfejlesztés valós helyzetből induljon ki. Az iskolában minden tanulónak 
esélyt kell kapnia a szociokulturális hátrányok leküzdésére. Ehhez hatékony felzárkóztató 
munkára van szükség. Ugyanakkor a kiemelkedő képességű tanulókkal lehetőséget kell 
kapniuk tehetségük kibontakoztatására. 

A világban való eligazodás feltételezi legalább egy idegen nyelv elsajátítását. Iskolánk 
ezen a területen is igyekszik a legjobb feltételeket megteremteni. 

Az általános társadalmi modernizáció és az életmód átalakulása megkívánja a 
lépéstartást az informatikai forradalommal. Ehhez tantárgyi keretben lehetőséget biztosítunk 
az alapok elsajátítására és az internetes csatlakozásra. 

Segítjük tanulóinkat az egyénre szabott reális pályaválasztásban. Munkánk során arra 
törekszünk hogy tanulóink a középiskolában megállják a helyüket 

Alapvető értéknek tekintjük szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, makró és 
mikró környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. 

Kiemelt a környezet- és természetvédelemre való érzékenység és tenni akarás 
fejlesztése. 

Életkori sajátosságoknak, egyéni fejlettségnek megfelelő testkultúra és az egészséges 
életmód kialakítása. A lelki egészség szükségességének tudatosítása. 

Az értékelés személyre szóló, a követelmények ismeretében kiszámítható legyen. A 
pedagógusnak jogában áll a törvény által megengedett, és pedagógiailag elfogadható 
módszereket alkalmazni, és kötelessége a pedagógiai program által elfogadott célrendszernek 
megfelelő hatékony módszereket használni. 
 
A tanórai folyamatokban érvényesülő alapelveink: 
 - Kislépések alkalmazásának elve 
 - A tanulók egyéni fejlődését figyelembevevő differenciált tanulásszervezés elve 
 - A pedagógusok, szülők, tanulók együttműködésének elve 
 - A rendszeresség elve 
 - A tanulói egyenrangúság elve 
 - Az ismeretközpontúság helyett a képességfejlesztés elsődlegességének elve 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
 
 Közvetlen módszerek 

 
Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 
célzó, beidegző módszerek 

- Követelés 
- Gyakoroltatás 
- Segítségadás 
- Ellenőrzés 
- Ösztönzés 

- A tanulói közösség 
tevékenységének 
megszervezése, közös célok 
kitűzése. 
- Követelés, ellenőrzés, 
ösztönzés. 
- Önellenőrzés-önértékelés 
- Társ-és csoportértékelés 
 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés, tények és 
jelenségek bemutatása 
- Műalkotások bemutatása, a 
nevelő személyes 
példamutatása 

- A nevelő részvétele a 
tanulói közösség 
tevékenységében. 
- A követendő egyéni és 
csoportos minták kiemelése a 
közösségi életből. 
- Önellenőrzés-önértékelés 
- Társ-és csoportértékelés   
 

3. Tudatosítás  
(meggyőződés kialakítása) 

- Magyarázat, beszélgetés 
- A tanulók önálló elemző 
munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 
magatartási normákról. 
- Vita 
- Érvelés, bizonyítás párban, 
kis-és nagycsoportban. 
 

 
 
2. 2. Iskolánk pedagógiai céljai: 
 
Az iskola célrendszerét az alapfeladatok megvalósításához igazítottuk, melyeket az alapító 
okirat tartalmaz. 
 

Az iskola elsősorban a faluban élő gyermekek oktatását látja el, lehetőség van a 
környező települések tanulóinak felvételére. Munkánkat a szolgáltatást igénybe vevők 
elvárásaihoz igazítjuk, vállalva a folyamatos változást, megújulást. 
Tevékenységünk középpontjában a személyiség, a közösség áll. A fejlesztés iránya, tartalma, 
formái az érintettekkel együttműködve, általuk ellenőrizve történik. 

A célok meghatározásakor pedagógiai megegyezésre törekedtünk, s ez egyben az 
alapelvek konszenzusát is jelenti. A gyerekek eltérő emberi világnézeti, személyiségi 
hatásokkal találkoznak, de bizonyos alapértékekben közösek vagyunk, mindannyian ezt 
közvetítjük. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket érő hatások között ne legyenek egymásnak 
szélsőségesen ellentmondásosak.  

A céloknak konkrétaknak kell lenni, alkalmasnak arra, hogy a mindennapi életet és 
gyakorlatot vezéreljük, illeszkedniük kell a környezethez, valamint az iskola aktuális 
állapotához. 
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Preferenciák: 
 
A szülők és a pedagógusok elvárásai között elsődlegesen szerepel: 
a) A társadalomközpontú képzés előtérbe helyezése: 

- a tanítási anyag gyermekközpontú közvetítése 
 - az életkori sajátosságok figyelembe vétele 

- a tanultak alkalmazása a mindennapi életben 
      - a mindennapi életben aktívan résztvevő emberré nevelés 
       - az adott társadalom által elfogadott pozitív értékek közvetítése 
 
b) A folyamatszemlélet fokozása: 
      - a különböző gondolkodási műveletek, technikák, készségek elsajátíttatása 
      - a tanulói öntevékenység, önképzés előtérbe helyezése 
      - a gyermekekhez, személyiségükhöz kötődő értékelés 
 
c) Tanuló- és gyermekközpontúság szabályozása 
 
Céljaink: 
 
1. Nyitott, befogadóképes személyiség kialakítása, szociális készségek fejlesztése 
2. Műveltségre, informáltságra törekvés 
3. Munkafegyelem, tanulási fegyelem fejlesztése 
4. Testi, lelki egészség összhangjának megteremtése 
5. A tanulók esztétika iránti igényének kialakítása 
 
Részletezve: 
Alapvető céljaink megvalósítása érdekében további céljaink: 
- Biztosítsuk a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kompetenciákat, készségeket, amelyek 
a további ismeretszerzés alapjai: célunk, hogy lehetőleg minden gyermek számára 
biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének, illetve távolabbi céljainak megfelelő 
programokat, tevékenységi formákat. Fejlett anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs 
képességek és viselkedéskultúra kialakításával segítsük társadalmi beilleszkedésüket, egyéni 
boldogulásukat. 
- Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szociális készségének fejlesztésére, hiszen tudjuk: az 
egyén társadalomba való beilleszkedésének egyik fontos mérföldköve együttműködési 
készsége, mások és a másság elfogadása, a kooperációra és az empátiára való hajlam, 
érzékenység mértéke. Célunk ezért az egyén személyes kompetenciájának fejlesztésével 
párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális kompetenciájának tudatos fejlesztése is tanórai 
és tanórán kívüli keretekben egyaránt. Tudatosítani a gyermekekben az általuk megismert 
erkölcsi értékeket, megerősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat, személyes 
példamutatással toleranciára, a másság elfogadására, az empátiára, az emberi jogok 
tiszteletben tartására nevelni őket. 
- Ébresszünk tiszteletet a társadalomban elfogadott emberi értékek iránt. Meglássuk és 
továbbfejlesszük minden gyermekben saját személyiségének értékeit. 
- Ismertessük meg a tanulókat az alapvető emberi normákkal, ösztönözzük őket a normák 
elfogadására, a normák szerinti cselekedetre.                                                                                                      
- A NEMZETI ALAPTANTERV-ben meghatározott az egész iskola egészére kiható közös, 
általános fejlesztési követelmények teljesítése. 
- Legyen célunk a minimális teljesítmény elérése, összefüggések alapos megértetése 
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- A továbbtanulást biztosító szilárd ismeretek, kompetenciák, reális önismeret és életszemlélet 
kialakítása; érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíteni őket 
a továbbtanulásra. amelynek következtében tanulóink képessé válnak valamely 
középiskolában továbbtanulni, illetve érettségi után felsőoktatási intézményben folytatni 
tanulmányaikat.  
- Célunk, hogy olyan színvonalon és olyan mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és                
személyi feltételeket, hogy a gyermek és a szülő egyaránt érezze, minden esélye meg van a 
gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. 
- Célunk, hogy a tehetséges tanulókban kialakítsuk a megmérettetés igényét, valamint a 
versenyszellemet, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési 
képességet. 
- Célunk a mai kor kultúrája iránti igény felkeltése, a valódi értékek felismerése és 
elfogadtatása. Elődeink kultúrkincsének felkarolása, megőrzése, hagyományápolás. A könyv 
az olvasás hagyományos értékeinek megismertetése, beépítése az ismeretközvetítő 
rendszerbe. 
- Segítséget adunk a tanulási nehézségek leküzdéséhez, a szocio-kulturális hátrányok 
csökkentéséhez, illetve megszüntetéséhez. 
- Más nemzetek hagyományainak, kultúrájának megismerése. 
 

2. 3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
Tanulóink személyiségfejlesztése, harmonikus emberré nevelése érdekében az 

ismeretátadással szinkronban fejlesztjük belső pszichikus világukat, társas kapcsolati és 
egyedi személyiségi készségeiket is. Munkánk során egyaránt fontosnak tartjuk a tudásnak és 
az emberségnek, az intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önkibontakoztatásra és az 
önfejlesztésre való készségeknek a fejlődését. 

Tanulóink személyiségfejlődését olyan tanulási környezet megszervezésével segítjük 
elő, amely önmaguk megismerését segíti, motiválja. 

Iskolánk nevelési programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, a helyi 
sajátosságokra, hagyományokra, valamint a mikrokörnyezet által megfogalmazott 
szükségletekre épül. 
 
A személyiségfejlesztés főbb területei: 

1. A tanulók érzelmi, akarati, jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése 
2. A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása. 
3. A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok 
4. A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása 

 
Az iskolai tevékenységrendszert a megfogalmazott céljainak megfelelően tervezzük. 
Iskolánk nevelői programja a NAT –ban leírt és képviselt értékekre, a helyi sajátosságokra, 
hagyományokra, valamint a mikrokörnyezet által megfogalmazott szükségletekre épül. 
 
Pedagógiai feladataink: 

- A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése 
- Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos 
alkalmazásával 
- A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói 
szerepek alkalmazásával. 



 16

- Az egész személyiség fejlesztése szem előtt tartva azt, hogy mindenki a saját 
egyéniségét bontakoztathassa ki; 

   Úgy neveljük tanulóinkat: 
- hogy érzelmileg legyenek kiegyensúlyozottak, rendelkezzenek empatikus 
készségekkel, tudjanak tolerálni, a párválasztásban. 
- akarati tulajdonságait tekintve legyenek határozottak, céltudatosak, kitartók 
megbízhatóságra, rendszerességre törekvők. 
- ismerjék önmaguk pozitív tulajdonságait, tudják, mire képesek. 
- legyenek kreatívak, rendelkezzenek mobilizálható tudással, az önképzés és az  életen 
át tartó tanulás igényével; s legyen képes önmaguk menedzselésére. 
- El kell érnünk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 
becsülete legyen. 
- Tudatosítanunk kell a felelősség - az erőfeszítések vállalását, a kitartó munka 
fontosságát. Segítjük diákjainkat, hogy észrevegyék, és értékelni tudják a jót, 
felismerjék és megelőzzék a rosszat. 
- Ismertessük meg tanulóinkat nemzeti kultúránkkal, történelmünk eseményeivel, 
kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 
kialakuljon a haza, a szülőföld iránti szeretet. Célunk a hazához való kötődés, a 
környezet megismerését, megóvását célzó magatartásforma kialakítása. Hogy ezáltal 
megőrizzék az évszázadok alatt kialakított humanista értékeket, figyelembe véve a 
modernizáció jogos igényeit 
- Formáljuk világszemléletüket és személyes világképüket, melyek segítik 
eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. Neveljük tanulóinkat más népek 
hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 
megbecsülésére, az általános emberi értékek megbecsülésére, ezzel is erősítve 
Európához tartozásunkat. 

 
A NAT-ban és a kerettantervekben szereplő egységes, alapvető követelmények                 
közvetítése, átadása, elsajátíttatása. 
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

- a különböző szintű adottságainkkal, 
- eltérő szintű (testi, szellemi, pszichikai) fejlődésükkel, 
- iskolai, iskolán kívüli tanulásukkal, 
- egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 
- szervezett ismeretközvetítéssel, 
- spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 
személyiségüket. 

 
A mindennapi tevékenységük szervezésében a legkülönbözőbb ismeretek elsajátítását 
eszköznek tekintjük a tanulók 

- értelmi 
- önálló ismeretszerzési 
- kommunikációs 
- cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. 

Az egységes alapvető követelményekkel és az ezekre épülő differenciálással tesszük nemcsak 
lehetővé, hanem szükségszerűvé is, hogy a tanulók tevékeny elsajátítói, alkotói legyenek saját 
fejlődésüknek. 
 
Az oktatás-nevelés színtere az ÁMK-n belül nemcsak az iskola, hanem a könyvtár, és a 
közösségi ház is. Hatékonyan bevonhatók ebbe a folyamatba az intézmény szervezeti keretein 
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kívüli rendezvények, tevékenységek, fórumok (úszásoktatás, sport, tanulmányi versenyek, 
kirándulások, táborok, stb.) 
Figyelembe véve a tanulók megismerésének életkori és egyéni jellemzőit, úgy tervezzük meg 
a tanulási folyamatot, hogy a diákok tegyenek szert fokozatos önállóságra. 
Közösségfejlesztő tényezőként fogjuk fel a tanulók véleménynyilvánítását és javaslatait, 
szorgalmazzuk a tapasztalatszerzést, az együttműködést, a környezeti konfliktusok kezelése és 
megoldása terén. 
 
Kiemelt területek: 

Az ÉN harmóniája, autonómiája- EMBERKÉP- (erkölcsi nevelés) 
Énképük és önismeretük gazdagításával fokozódik az őket körülvevő személyek és dolgok 
iránti érzékenységük, illetve kialakul az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti 
fogékonyságuk. 
- Ismerje önmagát  
- Legyen képes önálló ismeretszerzésre  
- Törekedjen személyes higiéniára         
- Vállaljon felelősséget saját tetteiért 
 
- Erkölcsi érzelmeit hassa át 

- életkornak megfelelő empátia készsége 
- segítőkészség 
- megértés 
- szeretet 
- figyelem 
- jószívűség 
- tapintat 
 

- A személyiség akarati tulajdonságai közül fejlesztjük 
- fegyelmezettségét 
- szorgalmas, kitartó munkát 
- kötelességteljesítést 
- felelősséget 
- őszinteséget 
- kudarcviselést 
 

- A személyiség szociális tulajdonságai közül váljon hangsúlyossá az 
- együttműködő készség 
- tolerancia 
- becsületesség 
- empátia fejlesztése 
 

- Az értelemkiművelése terén 
- a megismerési vágy felkeltése, fejlesztése 
- a tanulás presztízsének helyreállítása, sikervágy, kötelességtudat 
- felkészülés a pályaválasztásra, továbbtanulásra 
- nyelvek ismerete és azok fontossága, szerepe az unióban 

Tegye alkalmassá a tanulót az esztétikai élmény befogadására. Így szebbé tudja tenni saját 
életét, környezetét, közösségét. Legyen öltözetük, eszközeik, kezükből kiadott munkájuk 
tiszta, rendezett. 
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Testi és egészséges életmódra nevelés 
Egészséges életmódra való nevelés 

- az egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal  
- személyi higiéniás nevelés a higiéniai szabályokat követő magatartás 
- környezet higiéniás nevelés 
- testi felkészültség fejlesztése rendszeres testmozgás, testedzés, egészséges életritmus 
- A jó testtartás fizikai előnyei és gyakorlati ismertetés, gyakoroltatás, alkalmazás. 

         - A sérült gyermekek elfogadtatása, felzárkóztatása. 
- Balesetvédelmi, munkavédelmi szabályok megismertetése, betartatása. 
- A helyes táplálkozás, mozgás szükségességének felismertetése. 

      - Egészségkárosító tevékenységek megismertetése (dohányzás, drog, alkohol). 
 

Esztétikai nevelés 
Megfelelő instrukciókkal segítsük tanulóinkat abban, hogy a társadalom kulturális       

elvárásainak megfelelően éljenek és tevékenykedjenek. Olyan hasznosítható tapasztalatokat 
szerezzenek, hogy saját adottságaikat is figyelembe véve a maximumot hozzák ki 
önmagukból a személyi esztétikum területén. Alakítsuk a tanulók esztétikai fogékonyságát, 
hogy vegyék észre és értékeljék a természeti és tárgyi környezet szépségeit. Szívesen és 
örömmel tartózkodjanak a szabadban és óvják azt. 
Juttassuk olyan tapasztalatokhoz a gyerekeket, ami a környezetük szépítéséhez nyújt 
élményeket. Vonjuk be őket az iskola belső és külső környezetének szépítésébe, rendezésébe. 
 
Az iskolai környezet alakításának hagyományai 

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az 
ízlésnevelés nehéz dolog: azokkal a rossz hatásokkal, beidegződésekkel, amelyeket a tanulók 
esetleg a korábbi környezetükből hoznak, másfelől azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az 
embert nap mint nap érik. Az iskolai környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa 
legyen ez a világ a tanulók számára, ezáltal a negatív környezeti hatások veszítsenek 
erejükből. Az iskola szűkebb és tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon! 
Szűkebb környezet: osztálytermek, ebédlő 
- tisztasági verseny 
Tágabb környezet: folyosó, udvar, iskola környéke 
-„takarítási akciók” 
- faliújságok 
 
A szakmai képzés alapozása terén végzendő feladatok 
- A szabályhasználat képességének fejlesztése, alkotóképesség 
- Iskolán kívüli fórumok hatékony felhasználása 
  (Közösségi Ház, könyvtár, egyéb rendezvények) 
- Tehetséggondozás (differenciális) 
 
A segítő életmódra nevelés területén végzendő feladatok 
- Egyéni szociális értékrend kialakítása, fejlesztése 
- Hovatartozás, párválasztás, család és utónevelés 
- Szociális szokások, minták kialakítása 
- Kommunikáció 
- Segítőkészség, együttműködési képesség fejlesztése 
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2. 4. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
A közösségfejlesztés folyamata: 
-A közösség szerveződése. 
-A közösség központi magjának kialakítása, aktíva. 
-A közösség érésének időszaka. 
-A közösség kiteljesedése. 
 
Az osztályközösség fejlesztése: 
����Az osztályközösség – mint elsődleges közösség – folyamatos fejlesztésének 
biztosítása alsó és felső tagozatban az osztályfőnökök személyének megtartásával történik. A 
tanulók közösségben elfoglalt helyének megismerése érdekében az osztályfőnökök 
szociometriai mérést végeznek. Feladatuk a nevelési módszerek változatos alkalmazása annak 
érdekében, hogy a „peremhelyzetű” tanulók osztályközösségben elfoglalt helye pozitív 
irányba változzék. 
    
    A közösségi nevelés lehetőségei és feladatai bővülnek a kompetencia-alapú oktatás 
bevezetésével: a hagyományos osztályközösség mellett fontos szerepet töltenek be a 
különböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok. Az együttműködés, a csoportban 
való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált tanulásszervezési eljárás. A 
versenyhez, az egyéni teljesítmények elsődlegességéhez szokott tanulóknak meg kell 
tanulniuk másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell 
venniük, hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az egyén 
erőfeszítései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez. A kooperatív csoportmunka így 
az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás, hanem a személyiség-és a 
közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is. 
Feladat: Önmaga munkája, teljesítménye iránti felelősség kialakítása, erősítése. Felelősség a 
társsal szemben, részvétel a csoport munkájában. a közösség szellemi és természeti értékeinek 
védelme, óvása; ennek érdekében: le kell építenünk az értékromboló magatartásokat erősíteni 
kell az értékóvó magatartást. 
 
A közösségi élet folyamatos és tudatos fejlesztése érdekében a gyerekeket rendszeres, felelős 
feladatokkal  kell látnunk  
Ezek színterei lehetnek: 
- a tanulói önkormányzatban való tevékenykedtetés 
�- a közösség életével összefüggő feladatokkal történő megbízás az osztályban 
- közösen végzett környezetszépítő munkák az iskolában és környékén 
- állandó megbízatás a családban 
- önkiszolgáló tevékenység a napközi otthonban, menzán 
- manuális tevékenység a szakkörökön 
- kulturális- esztétikai tevékenység az iskola szabadidős programjának alakításában 
 
A közösségfejlesztő vagy morális magatartás és tevékenységformák helyes alkalmazásával el 
kell érnünk: 
- hogy tanulóinkban alakuljon ki a környezethez, személyekhez, tárgyakhoz való helyes 
viszony, hogy alkalmasak legyenek saját életük megszervezésére és a felnőtté válásra 
- hogy kialakuljon bennük az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normái 
és helyes formái 
- hogy tanulóink képesek legyenek nevelői irányítással közösségi életüket megszervezni 
célokat kitűzni, a cél eléréséhez összehangolt módon tevékenykedni 
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- hogy az életkornak megfelelően alkalmazzák a közösségi magatartásformákat, tudják 
magukat, munkájukat értékelni 
- hogy képesek legyenek közösségük egyéni arculatát kialakítani, hagyományait, viselkedési 
normáit 
- hogy felelősséggel járó feladatok adásával segítsük a szociális érést 
- hogy a gyermekek segítsék egymást és a rászorulókat 
- hogy erősödjön tanulóinkban a társas kapcsolatok iránti igényt 
- hogy felismerjék az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangját 
- hogy erősödjön a nemzedékek közötti és kortársi kapcsolat 
- hogy felismerjék tanulóink cselekedeteik erkölcsi értékét; pozitív mintákkal segítjük, hogy 
megértsék, elfogadják, azonosuljanak ezekkel a normákkal. 
 
 
2. 5. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak 
megvalósítását szolgáló – tanórán kívüli - tevékenységi rendszerek és 
szervezeti formák: 
 
Az iskolai hagyományok rendszere 
 
A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék, értékek megbecsülését a hagyományok 
közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és 
folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében. 
Iskolánk tudatosan ápolja, őrzi és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen 
ismétlődő események a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolába való 
tartozást. Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a 
nevelőtestület és a tanulóközösség véleményére, javaslataira, valamint figyelembe vesszük az 
iskola felhasználói elképzeléseket is. 
Hagyományos szervezeti formák: 
a.) nevelőtestület által létrehozott szervezetek 
b.) tanulóközösség által létrehozott szervezetek 
c.) szülők által létrehozott szervezetek 
 
a.) A nevelőtestület által létrehozott szervezetek, közösségek 
 
1.) Napközi 
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik- az iskolában tanítási 
napokon a délutáni időszakban napközi otthon működik. 
Funkciói: 
- A tanulás feltételeinek biztosítása a tanórán 
- A tanulók szabadidejének hasznos eltöltése (kulturális, sport, játéktevékenység) 
- Értékteremtés, hagyományőrzés 
 
Résztvevők köre: 1-5. osztályos tanulók 
Felvétel: szülői jelentkezés alapján 
Szervezeti felépítés: egy fő napközis nevelő, a foglalkozások 60 percesek 
Működés feltételei: maximális létszám a mindenkori törvényi szabályozás szerint. 
A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők 
legalább 10 gyermek számára igénylik. 
A felvétel szempontjai túljelentkezés esetén: 
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1.) szociális helyzet - veszélyeztetett 
    - halmozottan hátrányos helyzetű 

- hátrányos helyzetű 
- egyedül nevelő szülő 

2.) tanulmányi eredmény – szorgalom 
                                   - magatartás 

A felvételről eseti bizottság dönt. A napközis térítési díj az érvényben levő norma alapján 
fizetendő. 
 
2.) Diákétkeztetés 
A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 
részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára- igény esetén- tízórait, ebédet (menzát) 
biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat az 
iskolában kell befizetni minden hónap 15-ig. 
 
3.) Tanulószoba 
Az igények és a lehetőségek függvényében 5 – 8. osztályban működtethető, a Kt. 53. §-a 
alapján. 
 
4.) Iskolai szakkörök 
A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  
Funkciói. 
- Tehetséggondozás, képességfejlesztés 
- Tanulmányi és egyéb versenyekre felkészítés 
- Továbbtanulásra felkészítés 
- Az intézmény rendezvényein való részvétel 
- Hasznos munka végzése 
Résztvevők köre: Önkéntes jelentkezés alapján. 
Működési feltételek: 
- Egy tanuló – szülői engedéllyel – két szakkör (igazgatói engedéllyel és szülői beleegyezéssel 
esetleg három) szakkör tevékenységében vehet részt. 
- A jelentkezés egy tanévre szól. 
- A szakkört tanévenként szeptember 30.-ig kell meghirdetni. 
- A szakkörök október 1.-től kezdik meg működésüket. 
- Egy szakköri év 28 órát jelent. 
 
Szakkörök típusai: 
- tantárgyi jellegű 
- művészeti jellegű 
- egyéb 
- Szakkörök időtartama a szakkör jellegének függvénye 
- A szakköröket szaktanár vagy külső szakember is vezetheti. 
- A szakköri munkáról a szakkör vezetője mulasztási és haladási naplót vezet, melyet az 
igazgatóhelyettes havonta ellenőriz. 
 
Működési feltételek: 
- ingyenesen használhatja az iskola helyiségeit, eszközeit.  
Résztvevők köre: 
- az iskola tanulói és nevelői önkéntes jelentkezés alapján, szakköri díjfizetéssel. 
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5.) Könyvtár –Teleház 
Iskolánk épületében működő könyvtár kettős funkciót- iskolai és közösségi – lát el. 
Funkciói: 
- az olvasóvá nevelés színtere 
- az olvasás lehetőségének megteremtése kultúrált környezetben 
- biztosítja a kutatómunka lehetőségét 
- elősegíti a változatos ismeretszerzést 
- segíti a pedagógusok szakmai munkáját  
- biztosítja a könyvtári kölcsönzést 
Működési feltételek: 
- a könyvtárat 1 fő könyvtáros vezeti, aki könyvtári órákat tart, bonyolítja a beszerzéseket és a 
selejtezéseket 
- munkáját az igazgató ellenőrzi. 
Résztvevők köre: - a község lakói, - az iskola tanulói, - az iskola nevelőtestülete 
Jelentkezés: beiratkozással, a könyvtár használata ingyenes 
A könyvtárral egy épületben működik a teleház, mely bevételes szolgáltatásokat nyújt.  
 
 
b.) A tanulóközösség által létrehozott szervezetek, közösségek 
 
Sporttevékenységek 
Diákjaink egészségének megőrzése, egészséges életmódra nevelésének és az iskola 
hírnevének öregbítése valósul meg ebben a tevékenységben. Célunk a mindennapos mozgás 
lehetőségének biztosítása mellett, hogy tanulóink és csapataink minél több versenyen 
bizonyíthassák ügyességüket. 
- Támogatjuk az iskolai házi versenyeket, minél több sportcsoport kialakítását és működését, 
a sporttevékenység beépítését a szabadidős programokba. 
- 1-3. osztályokban heti egy óra táncoktatás folyik, órarendbe iktatva. 
- A második és a harmadik osztályok számára ingyenes úszásoktatást szervezünk, melybe 
bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik már tudnak úszni. 
- A mindennapos testnevelést/mozgást az alsó tagozatban a napközis nevelőkkel valósítjuk 
meg: naponta fél óra mozgásos, játékos foglalkozás tartása kötelező (napközis munkatervek, 
naplók). 
- A felső tagozatos tanulók számára a tömegsport foglalkozások, az úszás oktatáson való 
részvétel és a községben működő sportegyesülettel született megállapodásunk biztosítják a 
mozgás lehetőségét 
Az iskolai sportélet javítása érdekében létrejött az 
 
1.) Iskolai sportkör (DSE) 
Funkciói: 
- szabadidő hasznos eltöltése 
- egészséges életmódra nevelés 
- versenyekre való felkészítés 
- tehetséggondozás 
 
Működési feltételek: 
- az iskolai tornaszobában, sportpályán, sportudvaron, a csoportvezető irányításával történik 
- a csoportok sportáganként, korcsoportonként szerveződnek 
Az iskolai sportkör foglalkozásairól a csoport vezetője mulasztási és haladási naplót vezet, 
melyet az igazgatóhelyettes havonta ellenőriz. 
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2.) DÖK 
A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívül, szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat 
tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 
 
Funkciói: 
- a tanulók érdekeinek képviselete, joggyakorlása 
- véleménynyilvánítás a diákokat érintő kérdésekben 
- szabadidős programok szervezése 
 
Vezető testülete: a diáktanács. 
A diáktanácsot az iskola tanulói választják. 
Működési feltételek.  
- ingyenesen használhatja az iskola helyiségeit 
- szervezeti és működési szabálytat alapján működik, amelyet a tanulóközösségek fogadnak 
el, és hagynak jóvá. 
- DÖK SZMSZ-e az iskolai SZMSZ mellékletét képezi. 
 
c.) A szülők által létrehozott szervezetek  
 
1.) Iskolaszék: 
-1999- ben alakult az iskolaszék 
- tagjainak biztatása 4 évre szól 
- működését az elfogadott „Szervezeti és Működési Szabályzat” alapján végzi. 
 
2.) Szülői munkaközösség: 
- az SZMK évenként megújuló szülői szervezet 
- tagjait a szülők választják maguk közül 
- osztályonként 2-3 tag végzi a szülők által elhatározott feladatok megoldását 
 
 
2. 6. Tehetség és képesség kibontakoztatásával kapcsolatos tanórán kívüli - 
tevékenységi rendszerek 
 
Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés 
által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy 
több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. 
A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 
következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, kíváncsiság, érdeklődés, 
előítéletektől valómentesség, bizonytalanság tolerálása, felügyelet elvetése, becsvágy, 
kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos kommunikáció. 
A tehetség kibontakozását serkenti: a megfelelő légkör megteremtése, a motiváció, a tanár 
ösztönző attitűdje, a bizalom, a megfelelő szervezeti strukturáltság, a játékosság, az értékelés 
késleltetése, gátolja: az érdektelenség, a kreativitás lebecsülése, a túlzott fegyelem, a 
teljesítménykényszer. 
 
A tehetség gondozása 1-8 osztályig a tananyagon kívüli ismeretek bővítésével, feladatok 
megoldásával, tanulmányi versenyekre való felkészítéssel, egyéni vagy kiscsoportos 
fejlesztéssel valósul meg. A későbbiekben a munkát a szaktanárok végzik. A tanóra 
vezetésében kiemelt fontosságú a differenciált tevékenykedtetés, amely biztosítja a 
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folyamatos tehetséggondozást a tanóra keretén belül is. Minden évben szervezünk házi 
versenyeket, illetve részt veszünk a különböző szervezetek által kiírt versenyeken. Ezeket 
évente az érdeklődés, az aktualitások figyelembevételével indítjuk, hirdetjük meg. 
A tehetséggondozást, képesség kibontakoztatást segítik: 
 
Tanulmányi versenyek: 
Az iskola kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulói versenyeken vesznek részt. 
A versenyek típusai: 
- iskolai szintű versenyek 
- külső intézmény által szervezett versenyek (körzeti, megyei, országos) 
 
Jelentkezés: 
- szaktanár javaslata alapján  
- önkéntes jelentkezéssel (szülő beleegyezésével) 
 
Felkészítés és a részvétel biztosítása a szaktanár feladata. 
- iskolai szintű versenyek 
- tantárgyi, tanulmányi 
- sportversenyek 
- egyéb 
- külső intézmények által szervezett versenyek 
- levelezős 
- tantárgyi, tanulmányi 
- sport 
- művészeti jellegű 
- egyéb 
 
Pályázatok: 
A megjelenő pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük és közreadjuk. 
A pályázatok típusai: 
- helyi 
- más szervek által kiírt 
 
Ezek lehetnek: 
- személyre szólók 
- csoportra, közösségre szólók 
- intézményi szintűek 
A pályázatokra a felhívást a szaktanárok teszik közzé. Korlátozás nélkül vehetnek részt rajta 
az iskola tanulói, csoportjai. A pályázók kérhetik a szaktanár segítségét. 
 
Szakkörök: 
Részletesen kimunkálva a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatoknál. 
 
 
Énekkar: 
Az énekkar a művelődésnek, a kikapcsolódásnak, a közösségi létnek egyik fontos színtere. 
Szükséges, hogy az iskola valamennyi szereplője támogassa az énekkari tevékenységet. Az 
elmúlt évhez hasonló eredmények elérése, illetve a további minőségi javulás csak komoly 
munkával, sok próbával érhető el.  
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Versenyek, vetélkedők: 
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők. A 
tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 
versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 
a szaktanárok végzik. 
 
Tanulmányi kirándulás: 
Az iskola a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára intézményesítve tanítási 
napon évente egy nap tanulmányi kirándulást szervez. A tanulmányi kiránduláson való 
részvétel önkéntes, a felmerülő tanulói költségeket a szülőknek kell fedezniük. Azoknak a 
tanulóknak, akik bármilyen oknál fogva nem vesznek, vagy vehetnek részt a programon - a 
szülővel történt egyeztetés szerint - az iskola felügyeletet biztosít. 
 
Erdei iskola: 
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 
kívül szervezett, több tanítási napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások. Az erdei 
iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő tanulói költségeket a szülőknek 
kell fedezniük. Azoknak a tanulóknak, akik bármilyen oknál fogva nem vesznek, vagy 
vehetnek részt a programon - a szülővel történt egyeztetés szerint - az iskola felügyeletet 
biztosít. 
 
Tömegsport foglalkozás: 
– választható tevékenység 
Funkciói: 
- a mozgást igénylők szabadidős tevékenységének biztosítása 
- része a mindennapos testnevelésnek 
 
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: 
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 
létesítményeit, illetve eszközeit (sportlétesítmények, számítógép…) a tanulók- tanári 
felügyelet mellett – egyénileg, vagy csoportosan használják. 
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2. 7. Integrációs Pedagógiai Program 
 

A képesség-kibontakoztató és integrációs nevelés pedagógiai rendszerének átdolgozásával 
és működtetésével biztosítjuk a hátrányos helyzetű tanulók tanórai keretek között és tanórán 
kívüli tevékenységeken történő felzárkóztatását, alapkészségeiknek fejlesztését. Az iskolába 
belépő gyerekek nagyjából 10-20, néha 30 %-a nem tud az átlaggal együtt haladni, ha nem 
figyelünk oda rájuk, ha olyan módszerekkel tanítjuk őket, amelyek az átlagosokra vagy az 
annál felkészültebbekre vannak méretezve. Az esélyegyenlőtlenség kárvallottjainak jelentős 
köre ebből a szférából kerül ki. 
Ha megnézzük, kik azok, akik az átlagtól nagyjából egy szórásnyira lefele teljesítenek, 
többnyire olyan tanulókat látunk, akiknek a szülei kevésbé iskolázottak. Tudjuk, hogy a 
szülők iskolázottsága a tanulók között két-három évnyi fejlődésbeli különbséget is kialakíthat. 
 
Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján 
Vitathatatlan tény, hogy a leszakadó, hátrányos körülmények között élő társadalmi rétegekhez 
tartozó tanulók jelen vannak településünkön. Intézményünkben a tanulóknak csaknem fele 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. 
Ide sorolhatók: 
- Akik nem fejezik be az általános iskolát, lemorzsolódnak 
- Továbbtanulnak ugyan, de a középfokú oktatásból kihullanak, 
- Szüleik alacsonyan iskolázottak, 
- Szüleik szerény anyagi jövedelemmel rendelkeznek vagy munkanélküliek, 
- Csonka családban élők, elvált szülők gyermekei, 
- Cigány fiatalok, 
- A súlyos magatartási, beilleszkedési, tanulási, értékzavarokkal küzdő tanulók. 
 
Ezek a tanulók különböző okok miatt a többiektől eltérő egyéni adottságaik miatt nem tudnak 
társaikkal együtt haladni, megkülönböztetett bánásmódra van szükségük. Őket fenyegeti 
leginkább az iskolai kudarc, a lemorzsolódás, a társadalmi beilleszkedésre képtelenné válás.  
Intézményünk pedagógusai objektív körülmények hatására már évekkel korábban felismerték, 
hogy a nevelő-oktató munka eredményes végzése érdekében – a kor és a közvetlen iskolai, 
társadalmi környezet elvárásainak megfelelve - a hátrányos helyzetű tanulókkal való kiemelt 
tervszerű foglalkozás megszervezése megkerülhetetlen feladat (HEFOP 2.1.3). 

Az iskola folyamatosan alakítja, formálja helyi nevelési rendszerét, új 
programelemeket illeszt szolgáltatásai körébe. Sajátossá teszi munkáját a gyermekpopuláció 
hátrányokkal, devianciákkal érkező körének erőteljes növekedése, s ezzel párhuzamban a 
tehetséges tanulók esélyeinek megteremtése. E szélsőséges igényeknek történő eredményes 
megfelelés az iskolafenntartótól, a nevelőtestülettől és az iskola alkalmazottaitól egyaránt 
nagy felelősséget és szakmai felkészültséget igényel. 

Iskolánk nevelő-oktató munkájának célja olyan speciális tanítási eljárás, módszer 
alkalmazása, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű munka szervezését olyan 
osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok 
között mozog, és az osztályban végzett munka eredményeként a hátrányos helyzetű tanulók 
leszakadását lassítja vagy megakadályozza. Iskolai munkánk középpontjában az a kérdés áll, 
hogy milyen lehetőség adódik az osztályban leszakadt, hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatására, tudásuk gyarapítására.  

Differenciált, egyénre szabott nevelő-oktató munkával az iskolába járó gyerekek 
közötti esélykülönbség javítható. Az iskolánk vállalkozik arra, hogy a nehezebb helyzetben 
lévő gyerekek számára az eddiginél hatékonyabban biztosítsa az egyéni szintnek megfelelő 
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tanítási-tanulási feltételeket, a tehetséggondozás és az esélyek közelítését célzó felzárkóztatás 
színtereit.   

 
Iskolánk minden osztályában integrációs felkészítést folytatunk. E folyamatban az IPR 
követelményeinek megfelelően a HHH tanulók együtt – egy osztályban és csoportban – 
tanulnak a nem HHH társaikkal.  
Megerősítjük, hogy az integrációs oktatásban iskolánk minden tanulója részt vesz, különös 
tekintettel arra a tanulóra,  
- akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet 
megállapításával összefüggésben a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, 
tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen,  
- akiket a jegyzők védelembe vettek és egyik szülőnek sem magasabb az iskolai végzettsége 8 
általánosnál.  
Az integrációs oktatásban részt vevő HHH gyerekek szüleinek mindegyike nyilatkozott a fenti 
körülmény meglétéről.  
 
Alapelvek: A családok közötti anyagi, szociális, kulturális különbségeket nem tudjuk 
megszüntetni, de felvállaltuk a különböző háttérrel és eltérő adottságokkal rendelkező 
gyerekek fejlesztését, együttnevelését. 
A pedagógiai gyakorlat olyan irányú fejlesztését tűztük ki célul, amely hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkózását, hátrányainak csökkentését, továbbtanulási esélyeik javítását szolgálja. 

Intézményünkben ismeretlen a szegregáció és a diszkrimináció. Iskolánkban a cigány 
és nem cigány gyermekek együttélése természetes, egymást egyenrangúnak tekintik. 

Intézményünkben részben állnak rendelkezésünkre olyan tárgyi feltételek, amelyek 
segítségével a gyerekekhez alkalmazkodó, hatékony oktatás megvalósítható lenne. 
Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek ez otthon nem adatik 
meg- amely a továbbtanulás irányába tereli őket, és hatására a tanulás érdekessé, fontossá 
válik számára. 

A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikertelensége különböző problémák egymással 
összefüggő és egymásból építkező csokrára vezethető vissza. Ezek közé tartozik például a 
rossz szociális helyzet, a szülők aluliskolázottsága, az alkalmazott programok és pedagógiai 
módszerek alkalmatlansága. Ezen hátrányok leküzdésére, tompítására igyekszünk megoldást 
találni, programokat kidolgozni és végrehajtani. 
 
- Feladatunk annak elérése, hogy tanulóink sikeres emberekké váljanak, olyan ismeretek 
birtokába jussanak, amelyek segítik őket a tudatos pályaválasztásban. 
- A szociális hátránnyal, tanulási nehézséggel vagy beilleszkedési-, magatartási zavarral 
küzdő gyerekek hátránykompenzációjának segítése. 
- Kiemelt figyelem fordítása a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokra. 
- Törekvés a másságot elfogadó, a kor kihívásaihoz alkotó módon alkalmazkodni tudó 
személyiség kialakítására. 
 
Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében 
Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink 
együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. 
Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz, ill. 
évfolyam létszámhoz viszonyítva megfeleljen a jogszabályban előírthoz. 
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Célunk továbbá: időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, megnyerni a szülőket a 
tanulók együttnevelésére, elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, 
hogy eredményesen (tanköteles korban) befejezzék az általános iskolát, sikeresen tudjanak 
középiskolát választani. 
 
Az átmenetek problémáinak megoldása 

A gyermekek életük során több alkalommal kerülnek új környezetbe. Ilyen változást 
jelent az óvodából az iskolába, az alsó tagozatból a felsőbe illetve az általános iskolából a 
középiskolába történő átmenet. A megváltozott körülményekhez sok tanuló csak nehezen tud 
alkalmazkodni, a fejlődésükben megtorpanás, zavar fordulhat elő. Fontos pedagógiai 
feladatunk, hogy a változásokra felkészítsük, az átmenetet pedig megkönnyítsük a fiatalok 
számára. 
Ennek érdekében a már eddig is hagyományosan jó kapcsolatot tovább erősítjük az óvodával: 
- Nagy József és munkatársai által kidolgozott diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel 
(DIFER) történő mérés eredménye kiindulópont a nevelő számára 
- kölcsönös bemutató órákat (tapasztalatcserét, konzultációt) tartunk 
- Az „Iskolacsalogató” nap keretében bemutatjuk a gyerekeknek, a szülőknek iskolánkat, 
nevelőinket 
- a leendő tanító néni több óvodai foglalkozáson vesz részt, szülőértekezletet tart 
- a leendő tanító néni részt vesz az iskolaérettségi vizsgálat eredményeinek kiértékelésében 
Az alsó és felső tagozat közötti átmenet biztosításáért: 
- rendszeressé kell tennünk a konzultációt, hospitálást a 3-4- 5. osztályban tanító 
osztályfőnökök, tanítók és szaktanárok között  
- ki kell használni a kölcsönös óralátogatások és a közös programok szervezéséből adódó 
pozitív lehetőségeket (pl. 4-5. osztály közös kirándulás, egymás közötti versenyek, játékok). 
 
A sikeres pályaválasztás, továbbtanulás érdekében: 
- a 7-8. osztályosok számára az érdeklődési körüknek megfelelő középiskolai előkészítőket 
tartunk 
- meglátogatjuk a környék középfokú intézményeit 
- a továbbtanulási lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk a tanulókat és a szülőket 
- pályaválasztási börzére visszük tanulóinkat 
- pályaválasztási szülőértekezletet tartunk 
- tanulóink önismereti tréningen vesznek részt 
- egyéni konzultációkkal segítjük a problémák megoldását.  
 
Feladataink a bevezető és kezdő szakaszban  
- a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, ezáltal motivált munkában fejlesszük a 
kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, mozdítsuk elő érzelemviláguk 
gazdagodását 
- mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz 
- alapozzuk meg tanulási szokásaikat 
- támogassuk az egyéni képességek kibontakozását 
- működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában 
- figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociális- 
kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak 
- tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, 
erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat  
- formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését 
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Feladataink az alapozó és fejlesztő szakaszban 
- fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 
harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek 
- a tanulási tevékenységek közben fejlesszük tanulóink önismeretét, együttműködési 
készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját 
- teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben gyakorlati módon igazolhatják megbízhatóságuk, 
becsületességük, szavahihetőségük értékét 
- a családi háttér különbségei leképeződnek az iskolai sikeresség különbségeiben, hiszen a 
kevésbé iskolázott rossz anyagi körülmények között élő családok tudnak a legkevésbé 
érzelmi támogatást, biztatást, pozitív jövőképet adni gyermekeinek. A megoldást az 
érdeklődés és a motiváció fejlesztésével lehet kezdeni. 
- tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan 
jellemző szabályait 
- tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, fontosságát a 
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában 
- terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített környezet 
iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra 
- fejlesszük a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerése iránti igényt 
- erősítsük az Európához való tartozás tudatát 
Az intézmény integrációs és képesség-kibontakoztató nevelő-oktató munkáját meghatározó 
célok és feladatok 

Célok Feladatok 

A magyar és az egyetemes kultúra alapvető  
értékeit hordozó ismeretek elsajátítása a 
tanulók életkori sajátosságainak, 
képességeinek megfelelően. 

Életkori sajátosságaiknak, egyéni 
adottságaiknak megfelelően fejleszteni kell a 
tanulók alapkészségeit, (írás, olvasás, 
matematikai és kommunikációs készség) 
személyiségjegyeit. 
Sikeres tankötelezettség teljesítése. A 
részképesség-zavarokkal küzdő tanulók 
esetében a minimumkövetelmények sikeres 
elsajátítása, a fogyatékosságok eredményes 
javítása, szakértők (gyógypedagógus, fejlesztő 
pedagógus) és a szülők közreműködésével. 

Elemi műveltségbeli alapozás: biztonságos   
szóbeli  és írásbeli nyelvhasználat, alapvető  
képességek, készségek elsajátíttatása. 

A természetes gyermeki nyitottságra alapozva 
fejlesztjük kreativitásukat, beszédkészségüket, 
mozgáskultúrájukat, manuális készségeiket, 
vizuális befogadóképességüket. 

Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés 
iránti igény felébresztése. 

Segítséget nyújtunk számukra az önálló 
tanulási technikák megismerésében. 

Személyiségfejlesztő programok 
segítségével a szociokulturális hátrányok 
kompenzálása, valamint az eltérő 
képességű és a tehetséges gyerekek 
gondozása. 

Differenciált foglalkozások és a kooperatív 
tanulás módszerének megismerése után a 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 
gyermekek együtt, egy időben történő 
fejlesztése.
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Közéletiségre nevelés, toleranciakészség 
alakítása, előítélet mentesség, 
multikulturális tartalmak. 

Közösségi szerepek gyakorlása, közügyekben 
való közreműködés, véleménynyilvánítás, a 
közösségért érzett felelősség átérzése. Helyes 
értékítélet alapján a másság elfogadása, 
szolidaritás, a kisebbség iránti tolerancia. 

A gyerekek munkakultúrájának 
megalapozása. 

A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás 
révén az iskolai önkiszolgáló munka 
bővítésével játékosan munkára nevel. Az 
iskolába lépés kezdetétől megismertetjük a 
gyerekekkel a szellemi és a fizikai munka 
egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a 
közösségben végzendő munka szokásait. 

Tehetséggondozás – művészeti nevelés. Alkotó, értékteremtő, a személyiséget 
gazdagító tevékenységek elsajátítása. 

Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki 
egészség gondozása. 

Mentálhigiénés programok keretében a 
gyerekekkel elsajátíttatjuk az egészséges 
életmód legfontosabb ismérveit. 

Pályaorientációs tevékenység. 
(Továbbtanulást segítő team munkaterve) 

Minden tanulónkat képességeinek megfelelő 
iskolába igyekszünk orientálni. 
Szorgalmazzuk az érettségit adó intézményben 
való továbbtanulást.

Szülők bevonása az oktató-nevelő munka 
hatékonyabbá tétele érdekében. 

Segítséget nyújtunk a tőlünk ezt kérő családok 
számára a családsegítő és kisebbségi 
önkormányzatok közreműködésével. 

 
 
 
 
Eszközeink, eljárásaink 
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 
 
 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 
- 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. 
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 
 

 
Közvetlen módszerek 

 
Közvetett módszerek 

1. szokások kialakítását       
     célzó, beidegző    
     módszerek 

- követelés 
- gyakoroltatás 
- segítségadás 
- ellenőrzés 
- ösztönzés 
 

- a tanulói közösség  
   tevékenységék     
    megszervezése 
- közös (közelebbi vagy  
  távolabbi) célok kitűzése,   
  elfogadtatása 
- hagyományok kialakítása 
- követelés 
- ellenőrzés 
- ösztönzés 
 

2. magatartási modellek  
    bemutatása,   
    közvetítése 

- elbeszélés 
- tények és jelenségek    
  bemutatása 
- műalkotások    
  elemzése 
- a nevelő személyes     
  Példamutatása 

- a nevelő részvétele a tanulói  
  közösség tevékenységében 
- a követendő egyéni és  
  csoportos minták kiemelése   
  a közösségi életből 

3. tudatosítás   
    (meggyőződés    
     kialakítása) 

- magyarázat,  
   beszélgetés 
- a tanulók önálló  
   elemző munkája 

- felvilágosítás a betartandó       
  magatartási normákról 
- vita  

 
Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 
Iskolánkban a tanórán kívül is foglalkozunk a tanulók nevelésével, oktatásával. A tanórán 
kívüli tevékenységrendszer alkalmas a közösségépítésre. 
Az osztályprogramokon túl az alábbi művészeti körök munkájában vehetnek részt a gyerekek 
- énekkar 
- rajz művészeti kör 
- néptánc 
- kézműves kör 
 
 
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek az IPRben 
Önálló tanulást segítő felkészítés: 
- Az önálló tanulási képességet kialakító programok: az adaptációs csoport által 
meghatározott feladatok megvalósítása tanórákon. 
A pedagógus megtervezi a tanuló önálló tanulási képességét milyen módszerrel, hogyan 
fejleszti. Ezek lehetnek például: 
- a tanítási órán differenciált foglalkozással 
- csoportmunkában 
- egyéni foglalkozással, stb 
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Feladatok: 
- osztályfőnöki órákon megismertetni a tanulókat az önálló tanulás módszereivel, tantárgyi 
órákon pedig minden tanár gyakoroltassa azokat a tanulókkal (összeállított feladatokkal). 
- egyénre szabott feladatok meghatározása. 
- változatos feladatokkal folyamatosan ébren tartani az érdeklődésüket. 
- Egyénre szabott motiváció kidolgozása. 
 
Nevelési alapelvek a IPR működtetésében 
- szeretet: elfogadás a kudarcok és hibák ellenére (a viselkedést, és ne a személyt bíráljuk, 
értékeljük) 
- kommunikáció: inkább hallgassuk meg a gyereket, figyeljünk rá, mi kevesebbet beszéljünk 
- bizalom: üzenet – megbízhat bennünk, mi is bízhatunk benne 
- elfogadás: Különleges vagy! Fontos vagy! 
- fegyelmezés: Tanítsuk meg önfegyelemre, szabjunk értelmes és állandó határokat 
 
Cél: A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésében (az IPR működtetése során): a 
tanulóra ható nevelő hatások erősítsék egymást, a tanárok erőfeszítése hatékony és hatásos 
legyen. 
Feladat: 
- A tanulócsoportra koncentráló tanári együttműködés lehetőségeinek feltárása, tervezése, 
kialakítása. 
- Az osztályban tanítók lehetőségeinek kidolgozása a tapasztalatcserére, közös tervezésre, 
problémamegoldásra. 
- Az adott gyermekről minél sokoldalúbb információ gyűjtése a gyermek egyéni 
fejlesztésének biztosítása érdekében. 
- A nevelőtestület továbbképzéseken, tréningeken való részvétele 
- Közös foglalkozások tervezése. 
- Értékelő esetmegbeszélések tartása havonta. 
- Hospitálás az előre megbeszélt (tervezett) időpontokban 
- Hospitálás utáni értékelés, megbeszélés, korrekció 
- Szükség szerint problémamegoldó fórumok 
- Osztályozó értekezletek 
- Technikai feltétel biztosítása 
- A pedagógiai program által alkalmazott módszerek egyeztetése 
- A sikeres módszerek megosztása egymással 
- Fejlesztési tervek esetleges korrekciója 
- Az érintett tanulók értékelése a jogszabályban meghatározott rendben történik. 
 
Módszerek, technikák az IPR-hez 
- Önállóság és alkotókészség (a gyerekekhez közelálló anyagok, technikák alkalmazásával) 
- Projekt 
- Kommunikációs gyakorlatok drámapedagógiával (a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, 
önkifejezés, önismeret fejlesztése) 
- Beszélgetőkör (személyiségfejlesztő tevékenység) 
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Sikerkritériumok: 
Céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha 
iskolánk diákjai a 4. évfolyam végén: 
- Önellátásra képesek a napi szükségletek kielégítése érdekében (tisztálkodás, öltözködés, 
iskolai felszerelés stb.)  
- Iskolai feladataikat önállóan megoldják  
- Kialakítottak a koruknak megfelelő tanulási technikákat 
- Képesek az idejüket célszerűen beosztani 
- Ismerik és alkalmazzák a koruknak megfelelő viselkedési formákat felnőttekkel és     
kortársaikkal szemben 
- Az alapkészségeket megfelelő szinten elsajátították 
- Saját képességeiknek megfelelően jó szinten teljesítik a tanulmányi követelményeket 
 
Végzős diákjaink a 8. évfolyam végén: 
- Minden tantárgyból megfelelnek az érvényben lévő alapfokú nevelési-oktatási tantervekben 
meghatározott továbbhaladás feltételeinek  
- Rendelkeznek olyan bővíthető biztos ismertekkel, készségekkel, képességekkel és 
jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás követelményeknek 
megfeleljenek 
- Ismerik és alkalmazzák a kultúrált viselkedéshez az emberek közötti kapcsolatokhoz 
valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés és magatartásformákat. 
- Elképzeléssel bírnak saját közelebbi jövőjüket és sorsukat illetően 
 
Összességében iskolai nevelőmunkánk fő céljának tekintjük, hogy a NAT, a kerttanterv és az 

adaptált helyi tantervek tantárgyainak ismeretanyagán keresztül, valamint az iskola teljes 

tevékenységrendszerének megszervezésével általános emberi értékeket közvetítsünk 

tanulóinknak. Legfőbb alapelvünk, hogy demokratikus szellemben élő és cselekvő, a 

másságot elfogadó, a kor kihívásaihoz alkotó módon alkalmazkodni tudó személyiség 

kialakítására törekedjünk. 

 
 
2. 8. Kompetencia alapú oktatás 
 
A kompetencia alapú oktatás bevezetése szükségessé teszi a Pedagógiai Programunk 
felülvizsgálatát, bővítését. A nevelőtestület véleménye alapján a programunk az alábbi 
részekkel bővül. 
 
 
Bevezető rész: 
 Iskolánk 2005-ben sikeresen vett részt a HEFOP 3.1.3. pályázaton. A pályázat 
célkitűzései között szerepel többek között az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli 
megalapozása, amely feltétele a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének. A célok 
elérése érdekében szükséges a pedagógiai kultúra átalakítása. Az iskolai oktatásra ma 
jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat fokozatosan szeretnénk 
felváltani iskolánk egészére kiterjedő kompetencia-alapú nevelési, oktatási módszertannal. A 
módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy 
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kísérje. A digitális kultúra alkalmazása elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munka-
erőpiaci boldogulás szempontjából. 
Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek-és készségek, 
továbbá kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás 
feltételeiként szolgálnak. 
 Iskolánk egy éves bevezetési tapasztalata alapján kerül sor pedagógiai programunk 
ismételt módosítására, mely során rögzítjük mindazokat a célokat, alapelveket és feladatokat, 
amelyeket szeretnénk deklarálni a kompetencia alapú oktatás további helyi terjesztése, 
bővítése érdekében. 

A kompetencia-alapú oktatás bevezetését a 2006/2007-es tanévben kezdtük meg az 
első és az ötödik osztályokban. A következő tanévekben felmenő rendszerben szeretnénk a 
bevezetést folytatni.  
 
Jövőkép: 
 A kompetencia-alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával 
és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciáinak 
fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás 
megalapozásához, a sikeresebb munkaerő piaci elhelyezkedéshez. A HEFOP 3.1.3. pályázat 
nyerteseként iskolánk tárgyi feltételei bővülnek, iskolánk hírneve szűkebb és tágabb 
környezetében is növekszik, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai tudásra tesznek szert, 
melyek növelik szakmai presztizsüket más iskolákkal szemben. 
 
Tárgyi feltételek:  
 A HEFOP 3.1.3. pályázatnak köszönhetően tárgyi felszereltségünk az alábbiak szerint 
bővül: 
- Interaktív tábla (2+2 db) 
- Hordozható számítógépek (8 db) 
- Projektor (4 db) 
- Multimédiás számítógépek (4 db) 
- Nyomtató (1 db) Folyamatos továbbfejlesztés 
 
Humán erőforrás: 
 A kompetencia-alapú oktatás bevezetésével vállaltuk, hogy pedagógusaink részt 
vesznek olyan alapozó képzéseken, melyek szakmai segítséget nyújtanak számukra a 
kompetencia-alapú oktatási programcsomagok megismeréséhez, valamint a helyi bevezetést 
támogató és SDT képzéseken. 
 Alapozó képzéseken, módszertani képzéseken, SDT képzésen iskolánk hat 
pedagógusa vett részt a 2006/2007-es tanév során. Ezek központi képzések voltak. Egy 
pedagógus belső képzésen vett részt. 
 Az eddigi országos kompetenciaméréseken iskolánk átlagai mind szövegértésből, 
mind matematikából a minisztérium által megadott határérték felett vannak. 
 
Alapelvek: 
A tanórai folyamatokban érvényesülő alapelveink: 
- Kislépések alkalmazásának elve 
- A tanulók egyéni fejlődését figyelembevevő differenciált tanulásszervezés elve 
- A pedagógusok, szülők, tanulók együttműködésének elve 
- A rendszeresség elve 
- A tanulói egyenrangúság elve 
- Az ismeretközpontúság helyett a képességfejlesztés elsődlegességének elve 
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Célok: Az átfogó célkitűzéseink között nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szociális 
készségének fejlesztésére, hiszen tudjuk: az egyén társadalomba való beilleszkedésének egyik 
fontos mérföldköve együttműködési készsége, mások és a másság elfogadása, a kooperációra 
és az empátiára való hajlam, érzékenység mértéke. Célunk ezért az egyén személyes 
kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális 
kompetenciájának tudatos fejlesztése is tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt. 
 
Feladatok: 
Az alapkészségek (olvasás, írás, számolás) elsajátításának biztosítása: 
 Az alapkészségek fejlesztésének megalapozása érdekében iskolánkban a 2006/2007. 
tanévtől a kompetencia-alapú programcsomagok cél-feladat-és eszközrendszere által történik 
szövegértés-szövegalkotás és matematika logika kompetencia területen. Célunk az adott 
kompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása, megalapozása. Különösen 
az olvasás-szövegértés tanítása során fordítunk nagy figyelmet az alapozásra, az olvasási 
hibák kialakulásának elkerülése érdekében. A fejlesztés során tudomásul vesszük a tanulók 
eltérő szociális helyzetéből és egyéni képességeiből adódó különbségeket, a nyelvi készségek 
differenciáltságát, a tanulók nyelvhasználati képességeikben mutatkozó eltéréseket. Az 
alapozó időszakot követően különböző szövegtípusokon gyakoroltatjuk a verbális és vizuális 
információk együttes megfejtését, a szövegelemzést és szövegalkotást. 
 A tanulók egyéni képességeit figyelembevevő, differenciált és tevékenységközpontú 
pedagógiai szemlélet és gyakorlat elsajátítása érdekében részt veszünk a pályázatunkhoz 
kapcsolódó módszertani képzéseken, de saját erőből, belső tantestületi szintű és páros 
képzések szervezésével is arra törekszünk, hogy a tantestület minden tagja képes legyen saját 
tantárgyában a tevékenységközpontú pedagógia alkalmazására. 
 
Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
 
 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
1. Szokások kialakítását 
célzó, beidegző módszerek 

- Követelés 
- Gyakoroltatás 
- Segítségadás 
- Ellenőrzés 
- Ösztönzés 

- A tanulói közösség 
tevékenységének 
megszervezése, közös célok 
kitűzése. 
- Követelés, ellenőrzés, 
ösztönzés. 
- Önellenőrzés-önértékelés 
- Társ-és csoportértékelés 

2. Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés, tények és 
jelenségek bemutatása 
- Műalkotások bemutatása, a 
nevelő személyes 
példamutatása 

- A nevelő részvétele a 
tanulói közösség 
tevékenységében. 
- A követendő egyéni és 
csoportos minták kiemelése a 
közösségi életből. 
- Önellenőrzés-önértékelés 
- Társ-és csoportértékelés   

3. Tudatosítás  
(meggyőződés kialakítása) 

- Magyarázat, beszélgetés 
- A tanulók önálló elemző 
munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 
magatartási normákról. 
- Vita 
- Érvelés, bizonyítás párban, 
kis-és nagycsoportban. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 
- A tanulók együttműködési kompetenciájának fejlesztése 
- Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos alkalmazásával 
- A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szerepek 
alkalmazásával. 
 
Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 
 A közösségi nevelés lehetőségei és feladatai bővülnek a kompetencia-alapú oktatás 
bevezetésével: a hagyományos osztályközösség mellett fontos szerepet töltenek be a 
különböző módon szerveződő kiscsoportok, illetve a párok. Az együttműködés, a csoportban 
való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált tanulásszervezési eljárás. A 
versenyhez, az egyéni teljesítmények elsődlegességéhez szokott tanulóknak meg kell 
tanulniuk másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell 
venniük, hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétől és felelősségétől, de az egyén 
erőfeszítései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez. A kooperatív csoportmunka így 
az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás, hanem a személyiség-és a 
közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is. 
Feladat: Önmaga munkája, teljesítménye iránti felelősség kialakítása, erősítése. Felelősség a 
társsal szemben, részvétel a csoport munkájában. 
 
Tehetséggondozás: 
 Osztályszinten a tehetséges tanulók többoldalú személyiségfejlesztése érdekében 
alkalmazzuk a kooperatív csoportmunkát, illetve azon belül is a tanulók egyéni képességeit 
figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést. 
 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program: 
 A tanulási nehézség okai részképesség-zavarokból tevődik össze. Eredete lehet 
idegrendszeri, szociális. A tanuló egyéni vizsgálata határozhatja meg, hogy a rajta való 
segítség 
- Tanórai belső differenciálással, 
- Az óvodából az iskolába való átmenet segítése érdekében az alapozó időszak 
tevékenységeinek beépítése a tanítási folyamatba 
- Az alapozó időszak „megnyújtása” alkalmazkodva a tanulók egyéni képességeihez 
 
 
2. 9. Nem szakrendszerű oktatás: 
Bevezetés 
Az 5-6. évfolyamokon a tanórai foglalkozások 25%-ában nem szakrendszerű oktatás lép be 
más tantárgyak időkeretéből átcsoportosított órakeretek felhasználásával (2003. évi LXI. 
törvény, 2006. évi LXXI. törvény). A módosítás célja: az iskolai alapozó funkciók 
hatékonyságának a növelése, időbeni kiterjesztése, eredményesebbé tétele, a tanítói és a tanári 
tanulásszervezés keveredése. A tanítói tanulásszervezés jelentése: egyéni foglalkoztatás 
mellett a páros munka, a differenciált csoportmunka, a tanulók részére a visszajelzés 
folyamatos megszervezése 
A nem szakrendszerű oktatásban való  közreműködésre jogosító szakképzettségek, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §. 
Átmeneti szabályok közoktatási törvény 128.§ (20) bekezdés.  
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Végzettségek áttekintése:   
A 2007/2008-as tanévben (5fő – magyar és matematika tantárgyakból)  120 órás 
továbbképzésen vett részt a kompetencia lapú oktatás bevezetése során. Ez a továbbképzés 
megfelelő végzettségnek minősül. Így a felső tagozatban tanító nevelők (2 matematika, 1 
magyar szakos) mindegyike rendelkezik a megfelelő végzettséggel. 
    
Távlati terv: a tantestület több tagja is képzett legyen arra, hogy szükség szerint részt 
vehessen a nem szakrendszerű oktatásban 
 

A képzési forma célja: Az iskola alapozó szakaszában (5-6 évfolyam) az iskolai tudás illetve a 
tanítás folyamatának erőteljes tagozódása következik be, ezért a sikeres iskolai tanuláshoz 
szükséges a kulcskompetenciák és képesség-együttesek megalapozása, kifejlesztése az 
alapvető célja a nem szakrendszerű képzési formának. 

A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek, melyek 
megalapozása, megszilárdítása az ötödik-hatodik évfolyamon is folyamatos, egyénhez 
igazodó. A kulcskompetenciák kialakítását szolgálja a nem szakrendszerű oktatás, melynek 
célja, hogy kialakuljon a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező képesség, az 
értelmek kezelése, vagyis minden olyan tulajdonság, amely érvényesíthető mindegyik 
kompetencia esetében. 

 

 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: 
 
A nem szakrendszerű oktatásban a képességek fejlesztésére helyeződik a hangsúly: 
- Alapkészségek: olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendezési 
képesség és elemi kombinatív képesség. 
- Olvasás: olvasáskészség gyakoroltatása. 
- Íráskészség: kiírt íráskészség fejlesztése. 
- Elemi számolási készség: számolás készsége, mértékegység-váltás, és a négy alapművelet  
gyakoroltatása. 
- Elemi rendező és kombinatív készség: az elemi kombinatív készség fejlesztése az egyes 
tanulók vonatkozásában.  

 

A nem szakrendszerű oktatásban hangsúlyosan fejlesztendő kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi 
kommunikáció  

Szókincs 
Nyelvtani ismeretek 
Nyelvi funkciók 
Szóbeli kapcsolattartás 
Irodalmi és nem irodalmi szövegek megértése 
Nyelvi stílusok érzékelése és adekvát alkalmazása 
Kommunikációs helyzetek változatai 

Szövegértési-
szövegalkotási 
kompetenciák 

Beszédkészség, szövegek megértése, értelmezése és alkotása  
Olvasás, írott szöveg megértése  
Írás, szövegalkotás  
A tantárgyakon átívelő tanulási képesség  
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék  
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Matematikai 
kompetencia  

számok, mértékek és struktúrák megértése, alkalmazása 
alapműveletek rutinos végzése 
matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása 
összefüggések átlátása 
érvek láncolatának megértése és hasonlók alkotása 
a bizonyítás eszközei és törvényszerűségei 
matematikai, információszerzési eszközök hatékony alkalmazása 
tájékozódás a térben  ----- tájékozódás az időben  
tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban  
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás 
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben 

A hatékony, önálló 
tanulás  
 

írás, olvasás, számolás ---- saját tanulási stratégia --- összpontosítás 
tanulás céljának mérlegelése ----- közös munka --- támogatáskérés 

Környezettudatossá
gra nevelés 
 

fenntartható fejlődés --- állampolgári kötelességek 
személyes felelősség --- válságjelenségek -- fogyasztás és erőforrások 

A tanulás tanítása  

Érdeklődés --- önállóság 
könyvtári és más információforrások 
előzetes tudás mozgósítása 
csoportos tanulás módszerei 
az emlékezet erősítése 
jegyzetelési technikák 
forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új 
kontextusban alkalmazás 
 

A nem szakrendszerű képzésben kiemelten fejlesztendő kulcskompetenciák és hozzájuk 
kapcsolódó tartalmak  
 

Kompetencia Tartalom 

Anyanyelvi 
kommunikáció 

Szókincsfejlesztés: különböző témában (tantárgyhoz kapcsolódóan). 
Szóbeli közlések megértése, információk kiemelése szóbeli szövegből. 
A mindennapi érintkezés nyelvi szabályainak alkalmazása. 
Beszédkészség fejlesztése, alkalmazkodás a kommunikációs helyzetek 
változásaihoz. Nyelvtani ismeretek megszilárdítása: nyelvhasználati 
szempontú alkalmazása. Az írásbeli kommunikáció fejlesztése: az 
írástechnika és írástempó fejlesztése. Helyesírási készség fejlesztése 

Szövegértési-
szöveg alkotási 
kompetenciák 

Elemi olvasási készség fejlesztése: szókincsbővítés, szókincsfejlesztése 
A szövegértelmezés fejlesztése: információk kiválasztása, ok-okozati 
összefüggések megállapítása, a következtetések levonása.  A 
szövegstruktúrának megfelelő szövegfeldolgozás fejlesztése (szépirodalmi, 
ismeretterjesztő és dokumentumtípusú szövegeken). Szövegek értelmezése: 
a kritikai, bíráló szövegértés fejlesztése.  
A verbális és a vizuális információhordozók együttes szerepe a szöveg 
megértésében  
Szóbeli szövegalkotás fejlesztése – elbeszélő típusú szövegek alkotása 
olvasott szöveg, saját élmény alapján 
Írásbeli szövegalkotás fejlesztése különböző műfajú szövegen 
 



 39

Matematikai 
kompetencia  

Elemi számolási készség fejlesztése:(biztos számfogalom, alapműveletek 
rutinos végzése) 
Elemi gondolkodási képesség fejlesztése Számok, mértékek és struktúrák 
megértése, alkalmazása 
Matematikai fogalmak megértése felismerése és alkalmazása 
Tájékozódás a térben, tájékozódás az időben tájékozódás a világ 
mennyiségi viszonyaiban  
A tapasztalatszerzés, a képzelet, az emlékezés, és a gondolkodás 
alapműveletei a matematikában és a verbális tevékenységekben 

Önálló 
tanulási 
kompetenciák  

A szókincs gyarapítása 
Szó-és jelkeresés, hibakeresés, szinonimakeresés 
Emlékezet, gondolkodás fejlesztése 
Felolvasás 
Önálló tanulási módszerek (jegyzetelési technikák, vázlatkészítés 
különböző technikával. Pl. tételmondat, fürtábra, logikai ágrajz stb.. ) 

Szociális 
kompetenciák 

Együttműködési készség fejlesztése 

Személyes felelősség 

Idegen nyelvi 
kompetenciák 

Szókincsfejlesztés 

Beszédkészség fejlesztése: szóbeli üzenetek megértése, beszélgetések 
kezdeményezése 

Digitális 
kompetenciák 

Információs technológia magabiztos használata: információ felismerés, 
visszakeresés, értékelés, tárolás, előállítás, bemutatás és csere; továbbá 
kommunikációs és hálózati együttműködés az interneten 

 

Az alapozó szakasz meghosszabbításától várt eredmények: A kulcskompetenciák azok a 
kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és 
fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 
Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás 
alapú társadalomban 

- Kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása 
- A tanulói hatékonyságot fokozó tanulásszervező technikák megismertetése és 
begyakoroltatása  
- A tanulás belső motivációjának lehetséges erősítési formái 
- Az előzetes ismeretek mozgósításának hatásai 
- A korrigálás mozzanatának szükségszerűsége és előnyei 
- A kooperatív tanulás módozatai 
- A probléma megoldási képességek fejleszthetősége komplex feladatokkal 
- A differenciálás és az egyéni képességek fejlesztésének szükségszerűsége 
- Információs és kommunikációs technika 
- Tanulási nehézségek feltárása, egyéni bánásmód   

Nem szakrendszerű képzés feladatrendszere 

Feladata: A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége 
van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához. Az iskola a nem szakrendszerű oktatás során igyekszik az 
eltérő fejlettségi szinten lévő tanulói számára az optimálisabb képzési környezetet. Az ebben a 
struktúrában kialakítandó tanulásszervezés biztosítja a tanulók számára a gondosan szervezett 
differenciálás lehetőségét, amely feltétele annak, hogy a lemaradó tanulók felzárkózzanak. 
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Alapelvek: 

Tanulóközpontú, differenciálást biztosító didaktikai módszerek 
Az életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe vevő, játékos elemeket is tartalmazó 
tanulási környezet biztosítása. 
Tevékenység tanulói magatartás és fokozott aktivitásra építő pedagógiai hatásrendszer 
kialakítása 
Személyre szabott tanulási stratégiák kialakítása 
 A tanulók részére folyamatos visszajelzés, értékelés 
Változatos tanulásszervezési megoldások alkalmazása 

Tanulásszervezés: 

A nem szakrendszerű képzés jellemzője az alsó tagozaton alkalmazott módszerek 
folytatásaként a tanítói tanulásszervezés 
Főbb jellemzői: 
- a diákok fejlettségéhez és szükségleteihez igazított tervezés, tanulásirányítás 
- fokozatosan növekvő tanulói terhelés, teljesítményelvárás 
- élményszerű és problémahelyzetekből kiinduló tevékenységek, kreativitást ösztönző 
feladatok 
- ismeretszerzés forrásainak megtapasztalása, azok eszközként történő alkalmazásainak 
megismertetése 
- gyarapodó ismeretek rendszerbe szervezése 
- a már birtokolt ismertek, tudás aktivizálása az új tanítási tartalmak feldolgozási 
folyamatában 
- a feldolgozási folyamatban előtérbe helyeződik a kooperativitás 
- A tanulók előmenetelét folyamatos és fejlesztő visszajelzés, értékelés segíti 
 

Tanulásszervezési formák:  

Módszereink: 
- kooperatív tanulásirányítás, munkaformái (páros munka…….)  
- projektek készítése 
- differenciálás 
- fejlesztő játékok 
 
Nem szakrendszerű képzés szervezeti keretei: 
- osztálykeret (több pedagógus) 
- osztályon belüli homogén csoportok alakítása 
 
Iskolában az 5-6. osztályos nem szakrendszerű oktatásban leginkább bekapcsolható 
műveltségterületek 
- Magyar nyelv és irodalom  
- Matematika   
- Történelem  
- Természetismeret 
 
Projekt szervezés esetén bevonható órák: 
- Informatika  
- Vizuális kultúra, rajz  
- Ének-zene  
- Testnevelés 
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2. 10. Beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 
tevékenységek 
 

A személyiségzavarok a gyermek egyéni élettörténetének folyamatában alakulnak ki. 
Így ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk ítélni, mi áll egy-egy gyermek szokatlan magatartása 
mögött, meg kell ismernünk élettörténetét és a környezetét is. Egyfajta magyarázatot 
kaphatunk így többek között a zavarok eredetét illetően, és ezen ismeretek segítségével a 
"gyógyírt" is megtalálhatjuk. 

Magatartászavarról akkor beszélhetünk, ha a viselkedés az életkornak megfelelő 
szociális elvárásokat durván áthágja, sokkal súlyosabb mértékben, mint a hagyományos 
gyermekcsíny vagy serdülőkori lázadás. A legtöbb antiszociális viselkedésű fiatalnál az 
anamnézisből kiderül, hogy már hosszú ideje beilleszkedési problémákkal küzd, sokszor az 
élet minden területén. Tanulási nehézségekkel (is) küzdenek, mivel a szóbeli kifejező 
készségük elmaradott. Ettől az alkalmazkodásuk jelentősen romlik, problémamegoldó 
készségük rossz. 
 
Megjelenési formái: 
- családi körre korlátozódó magatartászavar 
- a kortárscsoportba be nem illeszkedők magatartászavara (hiányoznak a közeli barátok, a 
közeli kapcsolat a kortársakkal; tipikus viselkedési formák: kötekedés, durvaság, határtalan 
engedetlenség, együttműködési képtelenség, a felnőttekkel szembeni ellenállás, 
indulatkitörések) 
- a kortárscsoportba illeszkedők magatartászavara (előzőekben felsorolt viselkedésformák, 
de vannak közeli barátok) 
- nyílt oppozíciós zavar (tartósan ellenséges, provokatív és indulatos viselkedés, főleg a 
szülőkkel és a tanárokkal szemben; a gyerek haragtartó, alacsony frusztrációs toleranciájú) 
 

 Ezt a munkát támogatja, erősíti a különféle közösségi, szabadidős programok gazdag 
választéka, ahol a tanulóink valós helyzeteket élnek meg, így fejlődik helyzetfelismerő és 
problémamegoldó, együttműködési képességük. 
Mindezek segítik a mentális harmónia, a lelki egészség megteremtését. 
 
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel kapcsolatos pedagógiai feladatok: 
- az okok feltárása: a család megismerése, a tanuló helye a családban környezettanulmány 
- az osztályban tanító pedagógusok bevonása a nevelési gondok megoldásába 
- a szülők bevonása a nevelési problémák megoldásába 
- átmeneti időszak megkönnyítése 
- iskolafokozatok közötti kapcsolattartás 
- magatartászavaros gyermekek vizsgálatának kezdeményezése 
- a tanulóval való egyéni bánásmód, beszélgetések, személyre szabott, nevelő szándékú 
feladatok adása, állandó értékelés 
- a szabályok be nem tartása esetén következetes bánásmód, szankciók 
- különféle lehetőségek ajánlása a szabadidő hasznos eltöltésére 
- a baráti társaság figyelemmel kísérése (kortárscsoport bevonása) 
- szociális helyzetfelmérés, lehetőség szerinti segítségnyújtás 
- tájékoztató előadások a fiatalok káros szenvedélyeiről (orvosi és rendőrségi szakemberek 
bevonásával)  
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2. 11. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 
programok: 
 
Az iskola fontos feladatának tekinti, hogy időben felismerje és kiszűrje a tanulási kudarcnak 
kitett tanulókat. Az igazgatóhelyettes és a gyermekvédelmi felelős irányításával az iskola 
minden pedagógusa felelős e feladat végrehajtásáért, melyet már az első félév első 
hónapjaiban el kell kezdenünk. Minden évfolyamon figyelemmel kísérjük a tanulók 
tanulmányi előmenetelében előforduló problémákat. 
 
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók korai kiszűrése – a zavarok felismerése, a tünetek 
feltérképezése, a hátrányok okának megállapítása – a sikeres felzárkóztató program alapja és 
egyben minden pedagógus feladata. 
Ennek iskolán belüli lehetőségei és formái a következők: 
 
Az iskola által adható támogatás leggyakoribb lehetőségei, formái: 
Tanulmányi segítség: 
- minden osztályban figyelmet kell fordítani a nevelési – tanulási szempontból hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett gyerekekre. 
- gondoskodnunk kell felzárkóztatásukról, pótló foglalkozásukról, tanulószoba szervezéséről, 
egyéni felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokról (elsősorban az alsó tagozaton) 
- tanórai differenciálás; tanórákon kooperatív és egyéni haladási ütemű tanulási módszerek 
alkalmazása 
- az alapozó időszak megnyújtása alkalmazkodva a tanulók egyéni képességeihez 
- a személyiség-megismerés módszereinek tudatos megválasztása, a hatékonyabb korrekció és 
felzárkóztató eljárások alkalmazása. 
- a személyre szabott tudatos korrekcióhoz a szülőkkel és társintézményekkel való folyamatos 
együttműködés. 
- a tanulók egyéni képességeit figyelembe véve a gátlások feloldásának segítése és a reális 
önismeret és önértékelés alakítása, fejlesztése. 
- számonkérésnél, minden nevelő vegye figyelembe a Nevelési Tanácsadó javaslatait 
 - a tanuló mentesítése bizonyos tantárgyaknál az értékelés alól, amennyiben ezt a tanuló 
egyéni adottsága, továbbá sajátos helyzete indokolja. 
(Szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján.) 
- egyéni továbbhaladás engedélyezése, annak kikötésével, hogy melyik évfolyam utolsó 
napjáig kell a tanulónak utolérni a többieket. 
- amennyiben a tanuló képességeire vezethető vissza a kudarc, javaslattétel és segítségnyújtás, 
hogy más típusú nevelési- oktatási intézményben folytathassa tanulmányait a tanuló. 
 
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása történhet: 
- egyéni haladási ütemnek megfelelő tanórai csoportban 
- korrepetáláson 
- felzárkóztató foglalkozáson 
- logopédus, gyógypedagógus segítségével tartott foglalkozáson 
- differenciált tanórán kívüli foglalkozáson, napközis foglalkozáson 
- kiscsoportos foglalkozáson 
- könyvtári foglalkozáson, a könyvtárvezető segítségének igénybevételének útján 
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Életvitel segítése: 
- gondoskodni kell a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók napközis ellátásáról, 
menzáról, tanulószobáról (ingyenes étkezési lehetőség biztosítása a törvényben 
meghatározottak szerint) 
- folyamatos feladatunk, hogy azokat a gyerekeket, akik azért érnek el gyenge eredményt, 
mert délután felügyelet nélkül vannak – behozzuk a napközibe, tanulószobára 
 
Szociális szolgáltatások: 
Az iskola tanítási rendje (napközis, szabadidős tevékenységek) feladata esélyegyenlőséget 
biztosítani a különböző szociális háttérrel érkező tanulók számára. 
- ingyenes tankönyvek juttatása, a törvényben meghatározott tanulók számára 
- szülői igény estén használt tankönyvek biztosítása (könyvtári állományból) 
- táborozási, kirándulási támogatások (IPR –ben) 
 
Egyéb igénybe vehető szolgáltatások: 
Tanulók számára: 
- konzultáció tanulási problémákról 
- kötetlen tárgyú konzultáció a pedagógussal 
- felkészítés tantárgyi versenyekre 
- középiskolára előkészítő foglalkozások 
- szakkörök 
- tanfolyamok 
- könyvtár, teleház használata 
- tornaterem használata 
- sportpálya, sportudvar használata 
- úszásoktatás 
Felnőttek számára: 
- tornaterem használata 
- sportpálya, sportudvar használata 
- könyvtár, tele-ház használata 
- Közösségi Ház használata 
Az iskola gyógypedagógust alkalmaz, a sajátos nevelésű igényű tanulók fejlesztéséhez. A SNI 
tanulók fejlesztésére vonatkozó célok, feladatok, tartalmak, tevékenységek megtalálhatók a 
….számú mellékletben. 
 
 
2. 12. Az iskolai rendezvények hagyományai 
 
Szabadidős tevékenység 
A szabadidő hasznos kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 
szabadidős tevékenységeket szervez (túrák, kirándulások, táborok, klubdélutánok, táncos 
rendezvények). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő tanulói 
költségeket a szülők fedezik. 
 
A tanulók szabadidejét úgy kell irányítanunk, hogy azok 
- elősegítsék személyiségfejlődésüket (kössük le jó irányba a tanulók energiáját) 
- biztosítsák a pihenést, regenerálódásukat, szórakozást, játékot, művelődést. 
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A szabadidős tevékenység alapvető feladata: 
- biztosítsák a tanulók számára a tevékenység szabad megválasztását 
- a tanulók bevonása az előkészületekbe, a tevékenység levezetésébe 
- elégítsék ki az egyéni érdeklődést és segítsék a tehetségek fejlődését 
- biztosítsanak szervezeti keretet a személyiségfejlesztés számára, az egyének neveléséhez 
 
A szabadidős tevékenység tartalma: 
- művelődési-tanulási tevékenység (szakköri, szaktantárgyi versenyek, pályázatok, fakultatív 
tevékenységek) 
- passzív művészeti és tudományos művelődés (múzeum, színház, mozi látogatás, 
ismeretterjesztő előadás) 
- sportolási és testedzési alkalmak (tömegsport foglalkozások, sport versenyek, túrák, 
táborozás) 
- egyéb szórakozások, társas együttlétek 
 
Hagyományos szabadidős programjaink: 
- iskolaszintű rendezvények 
- Diáknapok: Nyitónap, zöld nap, tavaszi karnevál 
- Komplex művészeti témanap 
- Föld napja 
- Anyák napja 
- osztályprogramok 
- nyílt szakköri foglalkozások 
- sportversenyek, túrák, kirándulások, táborozások 
- tantárgyi versenyek 
- vetélkedők 
- Nemzetiségi hagyományok ápolását szolgáló rendezvények (Nemzetiségi nap) 
- Hon-és népismereti kirándulások 
- Táborok 
- Projektnapok 
 
Iskolai ünnepségek, megemlékezések: 
Az iskolai életben kiemelt jelentőségű ünnepeink: 
- tanévnyitó ünnepély, 
- október 23-ai nemzeti ünnep, 
- március 15-ei nemzeti ünnep, 
- ballagás, 
- tanévzáró ünnepély. 
 
Egyéb ünnepek, évfordulók: 
- aradi vértanúk napja, 
- karácsonyi műsor és ünnepély, 
- Holokauszt áldozatainak emléknapja 
- Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 
 
Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések és más rendezvények tartalmassá, színvonalassá 
tételével arra törekszünk, hogy ezek minden résztvevő számára bensőséges, lélekemelő, 
hazafias érzéseinket és összetartozásunkat egyaránt erősítő alkalmak legyenek. 
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2. 13. A gyermek - és ifjúságvédelem az iskolában: 
 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos intézményi feladatokat számos jogforrás 
szabályozza. A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a 
Közoktatási Törvény írja le. A Gyermekvédelmi Törvény áttételesen a közoktatási 
intézményeknek is kijelöl feladatokat. A gyermekvédelem jogi hátterének teljességét a 
Szociális Törvényben található szabályozások jelentik. 
Az iskola gyermekvédelmi munkában kompromisszumokkal és kudarcokkal is számolni kell. 
Kevés esetben sikerül véglegesen megoldani egy –egy hátrányos vagy veszélyeztetett 
helyzetű gyermek ügyét jó színvonalon, de az ártalomhatásokat tompítani mindig lehet. Meg 
kell tartani és erősíteni a gyermekvédelmi munka megelőző és csapatjellegét. 
Leggyakrabban előforduló problémák: 
- Szociálisan hátrányos környezetből érkeznek, alacsony jövedelem és fogyasztási szint, rossz 
beosztás, alkoholfogyasztás jelentős mértékű. 
- Rossz lakáskörülmények (albérlet, túlzsúfolt – szoba- konyha- 5-7 fő) 
- Alacsony iskolai végzettség és műveltségi szint. 
- Nagy a munkanélküliek száma, alkalmi munka, főállású anya. 
- Egészségi okokból, vagy fogyatékosságból kevés a nyilvántartott tanuló. 
 
Az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető felelősséggel tartozik az iskola e speciális 
munkájáért is: 
- megbízza az iskolai gyermekvédelmi felelőst a gyermekvédelmi munka végzésével, 
- ellenőrzi, segíti és értékeli a kollégák ez irányú munkáját, 
- helyes, korszerű, humanisztikus szemléletet alakít ki a tantestületben és a szülők körében. 
 
Az iskola gyermekvédelmi felelősének feladatai: 
- az iskolai gyermekvédelmi munka összefogója, szervezője, 
- gondoskodik a nem megfelelő családi környezetben élő tanulók felderítéséről, 
- a tanulók szociális helyzetét figyelemmel kíséri  
- nyilvántartásba veszi, illetve számon tartja a különféle fokozatú, gyermekvédelemre szoruló 
tanulókat (hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, beteg, fogyatékos, nehezen nevelhető, deviáns) 
- ismernie kell a gyanúsan és igazolatlanul mulasztókat, 
- állandó kapcsolatot tart fenn az osztályfőnökökkel; felderítés, megelőzés, problémamegoldás 
- rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával, szükség esetén 
vele együtt elmegy családlátogatásokra 
- részt vesz a gyermekvédelemmel összefüggő tanácskozásokon, esetmegbeszéléseken, a 
jegyző által összehívott értekezleteken 
- az óvodában is ellátja a gyermekvédelmi feladatokat 
- minden tevékenységéről - heti rendszerességgel – beszámol az igazgatónak 
 
Az iskolai gyermekvédelem módszerei, felelősök: 
- tájékozódás, tájékoztatás – osztályfőnökök, intézményi gyermekvédelmi felelős, 
gyermekjóléti szolgálat munkatársa 
- egyéni foglalkozás, személyes nevelési hatások – osztályfőnökök, beszélgetések 
- szakemberhez irányítás – osztályfőnökök, igazgató helyettes 
- önértékelés befolyásolása – minden pedagógus 
- anyagi támogatás – osztályfőnökök, osztályfőnökök, intézményi gyermekvédelmi felelős, 
gyermekjóléti szolgálat munkatársa, igazgató 
- egészséges életvitel népszerűsítése (az egészségnevelés konkrét területeit, céljait és 
feladatait az iskola egészségnevelési programja tartalmazza) – minden pedagógus 
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A gyermek - és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 
-A szülők, a tanulók szóbeli és írásbeli tájékoztatása az intézményi gyermekvédelmi 
felelősről, a Gyermekjóléti Központ munkatársáról, valamint arról, hogy milyen időpontban 
és hol kereshetők fel – igh., osztályfőnökök - őszi szülői értekezlet 
- Megtanítani a tanulókat a káros hatások, sorozatos kudarcok, egyéni megrázkódtatások 
kezelésére, feldolgozására – osztályfőnökök, folyamatos 
- Segítségnyújtás a rászorulóknak – az iskola, az óvoda minden dolgozója 
 
Összefoglalva: 
Olyan módszerekre van szükség, amelyek eljuttatják a lemaradó, hátrányos helyzetű tanulókat 
a beilleszkedéshez. Ki kell kutatni, hogy ezek a gyerekek hogyan tarthatók meg az iskolai 
értékek vonzásában és hogyan közelíthetnek hozzájuk a többiek, ezzel enyhítve a 
kívülrekedtség, a kitaszítottság érzését. 
 
Gyakorlatilag valamennyi iskolai dolgozó - pedagógus és egyéb alkalmazott - kötelessége a 
gyermekvédelem támogatása és az abban való részvétel; ennek megfelelően különféle 
feladatokat oldanak meg az igazgató, az iskola gyermekvédelmi felelőse, az osztályfőnökök, 
osztályfőnökként nem funkcionáló tanárok, technikai alkalmazottak, szülők. 
 
Az osztályfőnök feladatai: 
- diákjainak alapos ismerete, hiszen a tanulók megítélése csak alapos megismerés és 
környezetük felderítése alapján történhet, 
- folyamatos, őszinte érzelmi kötődés biztosítása, amelyben a diák a problémáit nyíltan 
feltárhatja 
- a tudomására jutott információk diszkrét és felelősségteljes kezelése 
- az egészségkárosító anyagok hatásának megismertetése, a diákok fejlődésére káros életmód 
felderítése, 
- a gyermekvédelmi esetekre haladéktalanul reagálnia kell, 
- illetékességi körében önállóan kell megoldania a felmerülő apróbb feladatokat, 
- a tanulók szüleivel folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart, 
- nyomon követi a tanulók hiányzásának okait, 
- a gyermekvédelmi esetekről - ha szükségesnek találja - tájékoztatja az osztályban tanító 
kollégákat,(a titoktartási kötelezettség betartásával) 
- a kortársi kapcsolatokat figyelemmel kíséri, szükség esetén kezdeményezi a korrekciót, 
- a diákokat mozgósítja a szabadidős tevékenységekre, életkoruknak megfelelő kulturális 
programokra, 
- fontos feladata a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése. 
 
Az osztályfőnökként nem funkcionáló szaktanárok feladata: 
- tanóráikon (és azokon kívül is) törekedjenek a bizalmi légkör, a harmonikus tanár-diák 
kapcsolat kialakítására, 
- segítsenek abban, hogy a diákok új készségeket sajátítsanak el, és új ismeretekre tegyenek 
szert, 
- a tanításban a személyiségelv vezérelje tevékenységüket, 
- végezzenek tantárgyi felzárkóztatást, korrepetálást, hogy az ismeretanyag hiányosságából 
adódó hátrányokat csökkentsék 
- a tudomásukra jutott veszélyeztető tényezőről tájékoztassák az osztályfőnököt és a 
gyermekvédelmi felelőst, 
- jellemezze őket a pozitív, értékközvetítő magatartás. 
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2. 14. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 
 
A szociális hátrányok ellensúlyozását az önkormányzat és a törvények által előírtak szerint 
biztosítjuk: �étkezési hozzájárulás, �tankönyvtámogatás 
Szoros kapcsolatot tartunk fenn a polgármesteri hivatallal, a gyermekjóléti szolgálattal annak 
érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 
részesüljenek. 
A tanulók szociális hátrányainak felderítése, nyomon követése az osztályfőnök felelőssége. A 
szélsőségesen hátrányos illetve veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatokat egyezteti a 
gyermekvédelmi felelőssel, aki a tanuló helyzetét szintén figyelemmel kíséri. 
 
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló további tevékenységek: 
- felzárkóztató, tehetséggondozó programok /matematika, fizika, nyelvek stb./ 
- rendőrségi előadók meghívása 
- orvosi előadások, videofilmek az egészséges életmódról  
- szükség esetén kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel 
- pályaorientációs tevékenység – a nyolcadikosok számára nyílt napokon való részvétel 
biztosítása 
 
 
2. 15. A szülők, a tanulók, a pedagógusok együttműködésének formái, az 
intézmény kapcsolatai 
Tájékoztatás: 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
- �Az iskola igazgatója évente egy alkalommal a diákközgyűlésen 
- �A diákönkormányzat vezetői a diákönkormányzati üléseken. 
- �Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan tájékoztatják. 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik útján közölhetik, a diákönkormányzat vezetőjén keresztül az iskola 
igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői választmánnyal. 
 
Kapcsolattartás: 
a.) Szülőkkel: 
Az együttműködés célja: 
Az iskolának, mint oktató-nevelő intézménynek az eredményes működtetése a szülői érdekek 
figyelembevételével. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztése a 
szülői ház és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttműködésével. 
Az együttműködés alapja: 
A gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. 
A kölcsönös támogatás, hatékony munkamegosztás 
Az együttműködés feltételei: 
- kölcsönös bizalom, őszinteség, megbecsülés, megértés 
- tájékoztatás az iskola nevelési céljairól, feladatairól, követelményeiről, az alkalmazott 
módszerekről, továbbá az intézmény életéről, működéséről, idegen nyelvtanulás 
lehetőségeiről, a kulturális, a szabadidős és sporttevékenységekről. 
 
 



 48

Szülők részéről: 
A nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 
- őszinte véleménynyilvánítást 
- együttműködő magatartást 
- nevelési problémák őszinte megbeszélését, annak közös megoldását 
- a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését 
- érdeklődő- segítő hozzáállást 
- minél aktívabb részvételt az iskola rendezvényein 
Iskola részéről: 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
- �az iskola igazgatója legalább félévente egyszer az iskolaszék ülésén 
- �az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 
 
A szülőket rendszeresen és folyamatosan tájékoztatjuk a tanuló előmeneteléről, 
magatartásáról. 
 
SZÓBELI tájékoztatás formái: 
a) Családlátogatás (igény szerint): 
Feladata: 
A gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek 
optimális fejlesztésének érdekében 
b) Szülői értekezlet: 
Feladata: 
A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők 
tájékoztatása: 
- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 
- a helyi tanterv követelményeiről 
- saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 
- a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 
- az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 
- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 
igazgatója felé 
c) Fogadó óra: 
Feladata: 
�A szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 
egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal.(Otthoni tanulás, szabadidő helyes 
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 
d) Nyílt tanítási nap: 
Feladata: 
Hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje 
meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 
osztályközösség iskolai életéről. 
 
ÍRÁSBELI tájékoztatás formái 
- üzenő - tájékoztató füzet 
- ellenőrző könyv  
- iskolai faliújságok 
- tájékoztató szórólapok 
- falu TV, újság, honlap 



 49

Feladata: 
A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 
A szülői értekezletek, fogadóórák és nyílt tanítási napok időpontjait az iskolai munkaterv 
évenként határozza meg. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, először az 
érintett pedagógussal, osztályfőnökkel, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 
igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolai szülői munkaközösség választmányával. 
 
b.) Munkaközösségen belüli munkaterv szerint hospitálás során napi aktualitás szerint 
     alsós és felsős munkaközösség közötti 
 
c.) Könyvtárral- könyvtári órák, gyűjtőmunka, egyéb rendezvények során 

d.) Óvodával  
     - kölcsönös hospitálás az átmenetből adódó nehézségek csökkenése miatt 
     - beiskolázás előkészítésekor 
     - leendő elsősök fogadása során 
     - közös rendezvények tartásakor 
     - a leendő osztálytanító iskola előkészítő szülői értekezletet tart 
 
e.) Közösségi házzal: rendezvények, kiállítások, szakkörök 
 
f.) Az iskolaszék a tantestület, a szülők, a diákok és a fenntartó olyan szervezete, mely 
jogszabályok által meghatározott keretek között az iskola egészének érdekeit hivatott 
szolgálni és segíteni. Kölcsönös tájékoztatás a végzett munkáról. 
 
g.) A közalkalmazotti tanács vezetője - az SZMSZ értelmében - tagjai a vezetői tanácsnak is, 
részben ennek keretében, részben önálló testületként tevékenykedve működnek közre az 
iskola demokratikus életében. A Közalkalmazotti Tanács működését a Közalkalmazotti 
Szabályzat rögzíti. Reprezentatív helyi szakszervezeti szerveződés hiányában - a 
munkavállalók és a munkáltató között megkötendő kollektív szerződésként funkcionál, a 
Közalkalmazotti Megállapodás. 
 
h.) A diákönkormányzatnak kitüntetett szerepe van a tanulóifjúság jogainak és érdekeinek 
érvényesítésében, közéleti szerepekre történő felkészítésében, a demokratikus játékszabályok 
elsajátításában, a tartalmas és színes diákélet, a diákprogramok szervezésében. A 
diákönkormányzat önállóan és önszervezően működik. Az intézmény a diákönkormányzanak 
támogatást, az irányításhoz felelős tanári segítséget biztosít. 
 
i.) Fenntartóval: Képviselő testülettel, önkormányzati hivatallal kölcsönösen informáljuk 
egymást a munkánk során. 
 
j. ) Községünkben működő egyesületekkel: 
Közös rendezvények során 
 
k.) Egyházakkal: 
Gyülekezeti Ház igénybevétele az iskolaszintű rendezvényekhez 
Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak- az iskola nevelő és oktató 
tevékenységétől függetlenül – hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson 
való részvétel a tanulók számára önkéntes. 
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2. 16. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató 
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 
 
Az intézmény eszköz és felszerelési jegyzéke 2000-ben elkészült. Ütemezését és tartalmát a 
képviselőtestület elfogadta. A jegyzék programunk mellékletét képezi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

 
 

 
 
 

 
3.  

ÁMK  

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Oktatási Program 



 52

Tartalom: 
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3. 1. Tanulócsoportok szervezése 
 
Csoportbontásban tanított tantárgyak: matematika, magyar, idegen nyelvek, informatika, 
technika, testnevelés (évfolyami igények szerint) lehetnek. A csoportbontásra az igazgató 
beterjesztése alapján a képviselőtestület adhat engedélyt. 
A csoportbontások során figyelembe kell venni az IPR-ben meghatározott feltételeket. 
  
 
3. 2. Tantárgyi programok 
 
A pedagógiai program fontos részét képezik a tantárgyi programok, melyek ajánlott felépítése 
a következő: 
- Egységes fedlap 
- Tantárgyi óraszámok évfolyamonként 
- A tantárgy tanításának céljai és feladatai 
- Fejlesztési követelmények 
- Taneszközök, tankönyvek kiválasztásának elvei 
- Beszámoltatás, ellenőrzés és értékelés formái és követelményei 
- Témakör, tartalom, tananyag és követelmények évfolyamonkén 
- Modulok beépítése 
 
Az általános iskolai osztályok oktatási-nevelési feladatrendszeréhez éves tanmenetek 
készülnek. 
   
A tantárgyi programok tantervei/tanmenetei készítésénél az egyes tantárgyak éves 
óraszámának megállapításához figyelembe vehető tanítási hetek száma: 35 hét 
 
Az iskola a tanév rendjében meghatározottak figyelembe vételével éves munkatervében 
rögzíti a fennmaradó tanítási napok tanórán kívüli programjait. 
 
A habilitációs órákat óraterveink nem tartalmazzák, annak mértékét a szakvélemények alapján 
az igazgató évente határozza meg. Az órakeretet úgy kell elosztani, hogy a tanuló a számára 
szükséges mértékű habilitációban részesüljön. 
 
Az óraterveket a pedagógiai program - es számú melléklete tartalmazza. 
 
 
3. 3. A tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásának főbb elvei 
 
- A tankönyvek, kötelezően előírt fontosabb taneszközök kiválasztása során valamennyi 
tantárgy oktatásában a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok legyenek tekintettel 

az oktatási törvényben, a nemzeti alaptantervben, meghatározott elvekre, 
az iskolai tantárgyi programok sajátos követelményeire, 
a takarékosság szempontjaira. 

- Valamennyi tantárgy esetében kötelező az OM által jóváhagyott tankönyvek közül, egyéb 
taneszközökből választani; és ezek körét a tantárgyi programokban meghatározni. 
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- A kiválasztott tankönyvek, tansegédletek lehetőleg tartalmazzák az egyes tantárgyak 
kerettantervben előírt teljes tananyagát. 
- A tantárgyi tervezetek tegyenek ajánlást a tankönyvekből nem tanulható kisebb 
tananyagrészek elsajátításának legcélszerűbb eszközeire. 
- A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: 
 tornafelszerelés 
 rajzfelszerelés 
 technika tantárgyhoz szükséges eszközök 
- Az iskola törekszik arra, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat 
felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. 
Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 
 
 
3. 4. Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
formái 
 
A számonkérés és értékelés célja 
- A számonkérés legyen megbízható és érvényes, vagyis a számonkérésnek jól kell mérnie 
azt, amit mér, és azt kell mérnie, amit mérni kíván. 
- A számonkéréshez tartozó értékelés során a tanuló (és a szülő) a pedagógus értékelése 
alapján tájékozódik arról, hogy meddig sikerült a tanulónak eljutnia. Az értékelés éppen ezért 
mindig a tanulás tárgyára irányul és nem a tanuló személyére. A tanuló munkájának 
értékelése egyben a pedagógust is tájékoztatja a kitűzött tanítási cél elérésének szintjéről, 
rámutatva, hogy mit tehet a cél elérésének érdekében. 
- Az őcsényi általános iskola olyan célok és feladatok elérésére törekszik, melyeket a 
társadalom igényel, illetve amelyeket a gyermek életkorához kötötten a NAT, a közoktatási 
törvény előír. 
- Belső értékelési rendszerünkben folyamatos értékelést valósítunk meg, melynek alapja az 
aktuális tananyag elsajátításának a különböző módszerekkel történő értékelése. A folyamatos 
értékeléssel nyomon tudjuk követni a tanulók fejlődését. Értékeljük a tanuló igyekezetét, 
önállóságát, ötletességét, ügyességét is. 
- A tantestület egységesen törekszik arra, hogy az értékelésben jelenjék meg annak fejlesztő, 
nevelő szerepe mind az érdemjegyek, mind az osztályzatok esetén. 
 
A számonkérés alapelvei 
  Tanulóinknak minden órán számítaniuk kell arra, hogy ismereteikről számot adjanak. 
Ügyeljünk arra, hogy a szóbeli és írásbeli számonkérés aránya megfelelő legyen. Minden 
olyan számonkérési formát gyakoroltassunk, amellyel tanítványaink bármilyen mérésen, 
vizsgán találkozhatnak. Fontos követelmény, hogy a számonkérés a tananyagnak csak azon 
részére terjedjen ki, amit kellő mértékben tanítottunk. Célkitűzéseiben legyen egyértelmű, 
lebonyolításában pedig egyszerű. Legyen objektív és igazságos. Az érzelmek nem 
befolyásolhatják az értékítéletet. A számonkérés csak akkor eredményes, ha hatékonyabb 
munkára serkent. A tanulói teljesítmény értékelése szempontjából mérvadó munkákat a tanév 
végéig megőrizzük. A tanulók és kérésükre a szülők számára lehetővé tesszük a különböző 
számonkérési formák és módszerek megismerését. 
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A számonkérés formái: 
- összefüggő szóbeli felelet, feladatmegoldás, 
- több kérdésre adott néhány mondatos felelet, 
- rövid írásbeli felelet, feladatmegoldás, 
- feladatlapos számonkérés, 
- témazáró felmérők, 
- különböző célú (pl. év végi) felmérések, 
- beszámolók, kiselőadások, 
- önálló megfigyelések, kísérletek leírása, illetve végrehajtása, 
- házi feladatok és egyéb írásbeli munkák, 
- előadások, prezentációk, 
- házi dolgozatok, 
- versenyeken nyújtott teljesítmény. 
A felsorolt számonkérési formák során a tanulói teljesítményt érdemjegyekkel értékelhetjük. 
 
A számonkérés gyakorisága: 

A számonkérés legyen rendszeres, és tartalma kerüljön folyamatosan értékelésre. Az 
írásbeli munkák várható idejéről a tanulók időben kapjanak tájékoztatást. Témazáró dolgozat 
esetén a dolgozat megírása előtt legalább egy héttel, témaközi írásbeli munkáknál a megelőző 
órán. Kerüljük, hogy egy napra több átfogó, összefoglaló vagy témazáró dolgozat essék. 
Vegyük figyelembe az osztály leterheltségét. Ennek érdekében szükséges a folyamatos 
koordináció az egy osztályban tanító kollégák között. 
Tekintettel a tantárgyi sajátosságokra a számonkérés részletes szabályozására a tantárgyi 
programokban kerül sor. 
 
 
3. 5. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók 
tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 
 
Az iskolai írásbeli beszámoltatások: 
formái: 
− rövid feleletadás kérdésekre 
− feladatlap 
− tantárgyteszt 
− esszé jellegű ( Fejtsd ki.., Mit tudsz….) 
rendje: 
− témakörök végén: ellenőrző feladatlap 
− alkalmanként: az órára megtanult anyagrész illetve ismétlő kérdésekkel egyéni írásbeli 
felelet formájában 
− javító dolgozat, esetenként tanártól függően 
korlátai: 
− témazáró dolgozatból napi maximum 2 iratható előre bejelentett  időpontban 
− 5. óra után témazáró dolgozat írása lehetőleg ne történjen 
a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: 
− a témazáró dolgozatok átfogó képet adnak a tanulók tudásáról, ezért a félévi és év végi 
jegyek megállapításánál ezen jegyek átlaga a kiindulópont 
− a tanár az évközi sikertelen eredményeket figyelmen kívül hagyhatja, amennyiben azt a 
tanuló javította. 
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Az egyes tantárgyak sajátos jellegéből adódóan a helyi tanterv tartalmazza az írásbeli 
beszámoltatások fentiektől eltérő formáit. 
 
 
3. 6. A tanuló teljesítményének értékelése, a tájékoztatás formái 
 
Értékelés alapelvei  
- A tanuló teljesítményét és előmenetelét a szaktanár a tanév során folyamatosan értékeli, 
szükség szerint érdemjeggyel is minősíti. (Ennek alapja az aktuális, a vizsgált, az érintett, a 
feldolgozott, illetve felmért tananyag elsajátításának mértéke.) 
- Az érdemjegyekkel, osztályzatokkal történő minősítésnél a tanulókban végbemenő minőségi 
változásokat mennyiségi kategóriákkal jellemezzük. Ennél a minősítésnél a tantervi 
követelményeket kell irányadónak tekinteni. 
- Az írásbeli munkák minősítésében jelenjék meg a megoldás elemeinek értékelése; például 
annak megléte, hiánya, hibája. Ez nagyfokú tagoltság esetén pontozással is kifejezhető. 
- A szaktanári értékelés a pedagógiai program által meghatározott keretek között történik, 
melyben a szaktanár az iskola által megfogalmazott, illetve az osztályban követendő nevelési 
célokat is érvényesíti. 
- Az értékelésben a tanuló szóbeli és írásbeli megnyilvánulásainak arányát a tantárgy 
sajátossága határozza meg. Ennek kívánatos értékét és a határokat a szaktanár a tanév, illetve 
a félév elején hozza a tanulók tudomására. Magyar nyelv és irodalomból, történelemből, 
fizikából, természetismeretből, biológiából, földrajzból, kémiából, idegen nyelvekből a 
szóbeli feleltetés kötelező. Ettől csak méltányossági okok alapján lehet eltérni. 
- A szaktanár szintén a tanév, illetve a félév elején közli, hogy a különféle tanulói 
megnyilvánulások milyen súllyal szerepelnek a félév végi értékelésben, minősítésben. 
 
Az érdemjegyek kialakításának módja 
A tanuló teljesítményének, tudásának értékelésénél és minősítésénél általában a jeles (5), jó 
(4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat 
alkalmazzuk. 
Az etika, mozgókép - és médiaismeret tantárgy esetében szöveges értékelést használunk: 
kiváló, megfelelt, nem felelt meg. A bizonyítványba szöveges értékelés kerül, nem váltjuk át 
érdemjegyre.  
Hon-és népismeret tantárgyi modult a történelem tantárgyba beépítve tanítjuk. Az értékelés 
módját a szaktanár hozza az érintett osztály tudomására. 
 
JELES érdemjegyet kapjon az a tanuló, aki az adott tárgyban a helyi tantervi követelményeket 
a vizsgált anyagrész tekintetében teljesítette, írásbeli és szóbeli kifejezőkészsége szakszerű, 
stílusa szabatos, súlyosabb hiba nincs munkájában. Tárgyi ismereteiben és elméleti 
felkészültségében is példamutató. Gondolkodása mélyreható, problémamegoldó készsége 
fejlett. 
ELÉGSÉGES érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki az adott tárgyban a helyi tantervi 
követelményeket a vizsgált anyagrész tekintetében legalább minimum szinten teljesítette. (Az 
adott tantárgyra előírt kerettantervi minimum teljesítése az elégséges minősítés 
elengedhetetlen feltétele). Írás- és szóbeli kifejezőkészsége gyengébb, előadásmódja 
bizonytalan. 
ELÉGTELEN érdemjegyet kapjon az a tanuló, aki a fenti követelményeket nem teljesíti. 
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A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését az iskola 
helyi tantervében előírt követelmények alapján végezzük, figyelembe vesszük a tanulók 
képességeit, illetve fejlődtek vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. 
- A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 
tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

Az 1-3. évfolyamon és 4. évfolyam félévkor minden tantárgy esetében szöveges 
értékelést alkalmazunk. 

A 4. évfolyam 2. félévében a tanulók teljesítményét, előmenetelét minden tantárgyból 
rendszeresen érdemjegyekkel értékeljük. 

Az 5- 8. évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben minden 
tantárgyból rendszeresen érdemjegyekkel értékeljük. 
- A tanulók adott tantárggyal összefüggő minden lényeges szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati 
megnyilatkozását, munkáját értékelni lehet, s ez kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz 
kapcsolódó ismeretanyagra is.  
- A nagyobb tantárgyi egységek /szakaszok, témák / lezárása után a tanuló teljesítményét 
minősítéssel vagy érdemjeggyel értékelni kell. A pedagógus szükség szerint adjon lehetőséget 
a tanulónak javításra, és a teljesítményéről a szülőt szóban vagy az ellenőrző könyv útján 
tájékoztassa. 
- Az iskola pedagógusai egységes követelmények szerint bírálják el a tanulók tudását, 
ismereteik alkalmazását és a közös munkában való részvételét. Az elbírálás a tantervi 
követelmények s a tanuló szóbeli, írásbeli, valamint gyakorlati teljesítményének egybevetése 
alapján a következőképpen történik: 
 
1-4. osztály: 
A Kt. 70.§ (3) szerint az alsó tagozat 1-3. évfolyamán év közben két alkalommal, valamint 
félévkor és év végén, a 4. évfolyamon év közben két alkalommal és félévkor szöveges 
értékelést kapnak tanulóink. A félévet és az év végét lezáró szöveges értékelés a félévi és év 
végi bizonyítvánnyal együtt érvényes, amely tartalmazza: 
- a tanuló teljesítményét 
- �magatartás és szorgalom értékelését 
- �tanulók adatait 
- mulasztásukat. 
 
A tanulók teljesítményének minősítése: 
1 – 2 – 3. évfolyam félév és év vége: 
Kiváló - �jó – megfelelő - felzárkóztatásra szorul (Ebben az esetben javaslatot kell tenni a 
tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezők megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre 
a szülő bevonásával) 
Az első évfolyamon félévkor és év végén a tanulók általános minősítést kapnak. 
2 – 3. évfolyamon már tantárgyankénti minősítés szerepel a bizonyítványokban. 
 
Negyedik évfolyam félév: 
- kiváló 
�- jó 
- �megfelelő 
�- felzárkóztatásra szorul (Ebben az esetben javaslatot kell tenni a tanuló fejlődését, 
haladását akadályozó tényezők megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre a szülő 
bevonásával.) 
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év vége: 
- �jeles (5) 
- �jó (4) 
- �közepes (3) 
- �elégséges (2) 
- �elégtelen (1) 
 
A 4. évfolyam félévéig tantárgyankénti minősítés szerepel a bizonyítványokban. Félévtől a 
minősítéseket átváltjuk érdemjegyekre (az átváltás szabályainak megfelelően). Innentől a 
tanulók teljesítményét öt érdemjeggyel értékeljük. 
A szöveges értékelés megkönnyítéséhez megfogalmaztunk tantárgyanként egy értékelési 
szempontrendszert. A szempontrendszerekkel célunk, hogy 
- �biztosítsuk a félévenkénti értékelések tájékoztató funkcióját; 
- �minden gyerek esetében a pedagógus ugyanazokat a szempontokat és követelményeket 
gondolja át, mielőtt megírja a személyre szóló értékelést; 
- válogatni lehessen belőlük annak megfelelően, hogy az adott időszakban és/vagy egy adott 
gyereknél mi tűnik a legfontosabbnak. 
  
Egy félévet áttekintő írásos pedagógiai értékelés: 
�Időpontja: február első hete és júniusban, tanév végén. 
Tartalma: az alsós pedagógusok által megírt, minden tanítóra nézve kötelező, segítő 
szempontrendszerek alapján történő jellemzés. 
 
Formája: 
Félévkor: 
A/4-es sima fehér lap. Felül hosszú bélyegző, alatta „Szöveges értékelés” és a tanuló hivatalos 
neve. Ha több oldalas, akkor minden oldalról derüljön ki, melyik év, hányadik oldal, kié az 
értékelés. A szöveges értékelés mind kézírással, mind gépelve készülhet. A végén lezárjuk az 
iskola részéről (dátum, aláírások), utána jön a szülő aláírása. 
Év végén: 
Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott bizonyítvány pótlap. 
 
4. osztály év vége – 8. osztály 
A tanulók teljesítményének értékelése a következő öt érdemjeggyel történik: 
jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) 
A félévi, illetőleg az év végi osztályzatok a tanulók tantárgyankénti összteljesítményét 
tükrözik. Az osztályzatokat gondos pedagógiai mérlegelés, nem gépies számolási műveletek 
útján kell megállapítani. 
- A tanév végén a tantárgyakból adott osztályzatok figyelembevételével a tanulók 
továbbhaladásáról a nevelőtestület határoz. Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, aki 
valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott. Aki egy vagy kettő 
tantárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, felsőbb osztályba csak sikeres javítóvizsga után 
léphet. Aki három tárgyból elégtelen osztályzatot ért el, a szülő írásbeli kérelmére 
javítóvizsgát tehet.  
- Az osztályzatokat félévkor számjeggyel az ellenőrző könyvbe, év végén csak betűvel a 
törzskönyvbe és a bizonyítványba kell beírni. 
- Ha a tanuló valamelyik tantárgyban kimagasló eredményt ér el, dicséretben részesülhet. 
Minden tantárgyban kiemelkedő tanuló nevelőtestületi dicséretet kaphat. A dicséretet a 
törzskönyv és a bizonyítvány jegyzet rovatában fel kell tüntetni. 
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- A minősítés és az érdemjegy a tudást tükrözze, nem lehet fegyelmezési eszköz! 
 
Az értékelés közlése: 
Az értékelés közlésére tanév közben csak az OM által rendszeresített nyomtatványokat 
használjuk fel: 
naplót melybe a tanító-tanár ír 
ellenőrző könyvet, melybe a tanuló, tanító, tanár ír, s a szülőt láttamozásra kéri. 
bizonyítvány, a tanító, tanár év végén állít ki, s a tanuló hazavihet 
törzskönyv melyet a tanító, tanár állít ki az osztályozó értekezlet alapján. 
Az anyakönyvbe és a bizonyítványba a 11 / 1994.(VI. 8) MKM rendelet mellékletében 
található záradékokat alkalmazzuk. 
 
Az értékelés rendszeressége a tanév során: 
A tanulóknak a munkáját havonta minimum két minősítéssel, érdemjeggyel kell értékelni, 
mely lehet szóbeli, vagy írásbeli számonkérés eredménye. 
Az értékelés és osztályozás évfolyamonként egységesen megállapított százalékarányok szerint 
történjen a reális eredmény érdekében: 
 
 
Alsó tagozatban: 
Százalékarányok Minősítések Átváltás érdemjegyekre 
100-93% Kiváló 5 (jeles) 
92-80% Jó 4 (jó) 
79-51% Megfelelő 3 (közepes) 
50- 0% Felzárkóztatásra szorul 2 (elégséges) 
 
A minősítések rövidítéseit az ellenőrzőben és a naplóban az értékelő résznél használjuk. 
            
 
Felső tagozatban (4. félévtől): 
Százalékarányok Érdemjegyek  
100-91% Jeles 5 
90-76% Jó 4 
75-56% Közepes 3 
55-36% Elégséges 2 
35- 0% Elégtelen 1 
 
 
Félévi és év végi osztályzatok kialakításának módja 
- A félév végi minősítés osztályzattal történik, melynek alapját az év közben adott 
érdemjegyek képezik. Az év végi osztályzat megállapításához a teljes tanév érdemjegyeit 
figyelembe vesszük. 
- Az osztályzatot a szaktanár – az érdemjegyek átlagából kiindulva – a tantárgyi 
követelmények teljesítésének mérlegelésével állapítja meg. A tanár az évközi sikertelen 
eredményeket figyelmen kívül hagyhatja, amennyiben azt a tanuló javította. 
- Az egyes tantárgyakból nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményeket a szaktanár 
tantárgyi dicsérettel is elismerheti, melyet a bizonyítvány és a törzskönyv megfelelő 
rovataiban kell feltüntetni. 
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Egyes modulok értékelése, minősítése:  
Tantárgyakba beépített modulok - a NAT-ban megjelenő modul tartalmak - feldolgozása   az 
adott tantárgy tananyagába építve történik. 
  
Hon-és népismeret: 5-6. osztályban a történelem tantárgy keretei között oktatjuk, osztályzattal 
értékeljük, melyek a történelemből kapott osztályzatokkal együtt határozzák meg a tanuló 
félévi és év végi érdemjegyeit. 
Dráma: 1-8. osztály magyar. Értékelése a tantárgyi osztályzatba beépítve történik.   
Egészségtan: 8. osztály biológia. Értékelése a tantárgyi osztályzatba beépítve történik.   
Tánc 5-8. osztály testnevelés. Értékelése a tantárgyi osztályzatba beépítve történik 
 
Önálló modulként megjelenő tantárgy: 
Egészségtan: 6. osztály 
Etika: 7. osztály 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: 8. osztály  
 
Az önállóan megjelenő modul tantárgyakat nem osztályozzuk, a tanulók „kiválóan megfelelt”, 
„jól megfelelt” vagy „megfelelt” minősítést kaphatnak a bizonyítványban. 
 
Ha a tanuló hiányzása miatt kevés az érdemjegy, akkor a szaktanár beszámoltatásra 
kötelezheti a tanulót. Az osztályozás feltétele: a tanulmányi kötelezettségek folyamatos 
teljesítése. Az osztályozhatóság megítélésénél a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet, az iskolai SZMSZ  és az iskolai házirend pontját kell 
figyelembe venni. 
A magasabb osztályba lépés feltétele valamennyi tárgy esetében az éves tananyag legalább 
elégséges szintű teljesítése. 
 
A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
Jutalmazható a tanulói közösség vagy az egyes tanuló, ha magatartása, szorgalma, tanulmányi 
vagy egyéb irányú munkája kiemelkedő, és ha ennek elismerése további nevelő hatással van a 
tanulói közösségek (osztály, diákkörök stb.) és az egyes tanulók munkájára, magatartására. 
Tanulókat csoportos vagy egyéni jutalmazásra a nevelőtestület bármely tagja előterjeszthet. 
 
Az egyes tanulók jutalmazásának formái 
- Osztályfőnöki, szaktanári dicséret, ha a tanuló az osztálymunkában, a közösségi életben, 
az egyes tantárgyak tanulásában (tanév közben) kiemelkedő eredményt ér el. A dicséretet az 
osztály előtt kell kihirdetni és az ellenőrző könyv útján a szülők tudomására hozni. 
- Igazgatói dicséret, ha a tanuló munkája, magatartása, tanulmányi eredménye, teljesítménye 
kiemelkedően jó, és az iskola hírnevét növeli. A dicséretről az iskola a tanulóit szóban, a 
tanulók szüleit írásban kell értesíteni. 
- Nevelőtestületi dicséret: - Példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért (egy tantárgyi négyes lehet) 
       - Példamutató szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért (csak a magatartása négyes) 
 - A dicséretben, elismerésben, kitüntetésben részesült tanulókat a nevelőtestület tanév végén, 
a végzős tanulókat a ballagáson oklevéllel, könyvvel vagy egyéb módon is megjutalmazhatja. 
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3. 7. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
- A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 
kerettantervek alapján készített helyi tanterv minimum követelményét teljesítette. 
- A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 
érdemjegyei alapján bírálják el. A 4. év végétől - 8. évfolyamokon minden tantárgyból az 
elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 
- 1-4. évfolyam félévéig, ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a 
szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, 
haladását akadályozó tényezőket és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges 
intézkedésekre. 
- Ha a tanuló 4. osztály év végétől - 8. osztály tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelen 
osztályzatot szerez, a tanévet záró augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 
- Ha a tanuló 4. év végétől - 8. évfolyam a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez 
elégtelen osztályzatot, szülői kérésre javítóvizsgát tehet. 
- A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 
tennie, ha 
- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 
- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 
követelményének egy tanévben illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 
- a 11/1994.(VI. 8.) MKM r.20 § (6) bekezdésében meghatározott időnél(250 óra) többet 
mulasztott és a nevelőtestület engedélyezte 
- magántanuló volt 
- A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga 
írásbeli és szóbeli részből áll: 
Írásbeli vizsga: azokból a tantárgyakból, amelyekből a tanterv dolgozatok írását követeli 
- 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika környezetismeret 
- 5-6. évfolyam: magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, matematika, 
természetismeret 
- 7- 8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, 
földrajz, idegen nyelv 
Szóbeli vizsga: kiterjed valamennyi felsorolt tantantárgyra 
 
 
3. 8. A tanuló magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítésének 
követelményei, formái  
 
Magatartás: 
Alapelveink 
A tanuló magatartásának minősítése a tanuló iskolai tevékenységét, pontosságát, 
megbízhatóságát és a közösséghez való viszonyát értékeli. A minősítést a tantestület a 
törvényi előírások szerint állapítja meg, figyelembe véve a tanuló alkati adottságait, 
személyiségi jegyeit és a változás jellegét. Ezt az értékelést a tantestület a tanuló 
személyiségének fejlesztésére, a kitűzött nevelési célok elérésére kívánja használni. 
 
A magatartás és szorgalom értékelésének módja 
- Az 1. évfolyamtól a 4. évfolyam félévének végéig a tanulók magatartását és szorgalmát 
havonta, félévkor és év végén az értékelés módjában leírtak szerint minősítjük (magatartás: 
példás, jó, változó, rossz – szorgalom: példás, jó, változó, hanyag). 
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- A 4. évfolyam félévétől a 8. évfolyam végéig a tanulók magatartását és szorgalmát az 
osztályfőnök minden hónap végén érdemjeggyel értékeli. A félév és a tanítási év végén az 
osztályfőnök a havi érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg a tanuló 
magatartásának és szorgalmának minősítését. 
- Az osztályfőnök összegzi az osztály és a kollégák javaslatait. Lényeges különbségek 
esetében az osztályfőnöki óra keretében megvitatja azokat. Végleges döntést az osztályfőnök 
hoz. 
- A kapott minősítésről az ellenőrzőn keresztül a szülőt értesíteni kell. 
- �Az ellenőrzőbe bekerülő dicséreteknek és megrovásoknak a naplóban is szerepelniük kell. 
- A Kt. 76. § (1) (2) (3) (6) (7) (8) pontja a fegyelmi eljárást szabályozza. 
- �A Házirend betartása, az iskolai kötelességeknek is eleget téve beleszámít a magatartás és 
szorgalom minősítésébe. Kt. 12 § d. e. f. 
 
Az értékelés szempontjai: 
- A házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása és betartatása, 
- �beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése, 
- �aktív szerepvállalás a közösség el_tt álló feladatok megvalósításában, 
- segítőkészség, 
- udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem. 
Az értékelés minősítése: ……számú melléklet. 
 
Szorgalom: 
Alapelveink 
A tanuló szorgalmának minősítése a tanulónak az iskolai munkához, a tanuláshoz való 
viszonyát, rendszerességét, igényességét értékeli. A minősítést a tantestület a törvényi 
előírások szerint állapítja meg, figyelembe véve a tanuló egyéni adottságait, személyiségi 
jegyeit és a változás jellegét. Ezt az értékelést a tantestület a tanuló személyiségének 
fejlesztésére, a kitűzött nevelési célok elérésére kívánja használni 
  
Az értékelés szempontjai: 
- A tudás megszerzésének igénye, 
- az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény, 
- jó idő- és munkaszervezés, 
- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés, 
- aktív tanórai részvétel, 
- többletek (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok). 
Az értékelés minősítése: …… számú melléklet. 
 
 
3. 9. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és 
szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
 
A házi feladat fontos eszköze a tanulási célok elérésének, alternatív utak keresésének, a 
gyakorlásnak, kiegészítő információk gyűjtésének, a tanulók saját tapasztalatai alapján 
formálódó önértékelésnek, fontos visszajelzés a tanár és tanuló számára is, vagyis szerves 
része a tanórán elindított tanulási folyamatnak. 
Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei: 
- tartalmával illeszkedjen a tanórán elindított folyamathoz 



 63

- legyen jól előkészített, egyértelmű, a tanuló számára rendelkezésre álló eszközök 
segítségével elsajátítható, megoldható 
- nehézségi fokát tekintve lehet differenciált, vagy feleljen meg a csoportra jellemző átlagos 
nehézségi szintnek 
korlátai: 
− az elvégzéshez szükséges idő biztosítsa a gyerekek optimális terhelését: 
- átlagos képességű általános iskolai tanuló 20-25 perc alatt megoldhassa 
− legyen tekintettel a tanulók pihenésére, regenerálására, családi életére, programjaira is, 
vagyis különösen hétvégén és szünetekben biztosítsa a gondtalan kikapcsolódást 
− a feladást követő tanórán ellenőrizhető és értékelhető legyen 
- hétvégi ….. 
jellegét tekintve: 
− szóbeli, mely a tankönyv aktuális témakörére terjed ki a füzet vázlatának segítségével 
− írásbeli, mely lehet tankönyv, munkafüzet kérdéseinek megoldása 
− rajzos feladat 
− gyakorlati, manuális feladat, mely a tanuló otthoni eszközeivel elvégezhető 
− gyűjtőmunka 
 
Tantárgyankénti feladatok: 
Az egyes tantárgyak sajátos jellegéből adódóan a helyi tanterv tartalmazza az otthoni 
(napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok fentiektől eltérő 
formáit. 
 
 
3. 10. A sajátos nevelés igényű tanulók oktatása, nevelése 
 
Iskolánk részt vesz a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integrált 
nevelésre javasolt sajátos nevelési igényű – a pszichés fejlődés zavarai miatta nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
Pedagógiai programunk és helyi tantervünk elkészítésekor, valamint napi munkánk során 
ezért figyelembe vesszük a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében 
foglaltakat. 
Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink: 
- A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is általános nevelési célkitűzéseink 
megvalósítására törekszünk. 
- Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 
önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 
-  Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. 
- Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az iskolai 
programba, így a napi oktató, nevelő munkába beágyazottan valósulnak meg, a 
szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus közreműködésével 
elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. Sor kerül egyéni fejlesztő, habilitációs, 
illetve terápiás foglalkozásokra. 
- Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulás érdekében rugalmas szervezeti 
kereteket alakítunk ki. A meghosszabbított beszámolás, szóbeli/írásbeli beszámolás 
lehetőségét pedagógusaink biztosítják. 
- A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánk során arra törekszünk, hogy 
kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük –így különösen a befogadás, empátia 
fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanítása- fejlesztésére, amit a sérült 
társaikkal való együttélés nyújt. 
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- Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon viselkedésminták 
adásától, amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozza. 
- Munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását 
- Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik esetében az 
adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására 
 
A habilitáció általános célja: 
- a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása 
- a sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztése 
A habilitáció fő területei: 
- az észlelés fejlesztése 
- a motoros készségek fejlesztése 
- a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs eszköz 
használatával 
- a szociális készségek fejlesztése 
- a kognitív készségek fejlesztése 
- az önellátás készségeinek fejlesztése 
A habilitáció részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált bánásmóddal és 
eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg. 
 
A sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánkra vonatkozó eljárás rendje: 
- Fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak feltárására, 
a nevelési tanácsadó, majd a szakértői és rehabilitációs bizottság bevonásával közreműködünk 
a sajátos igények mielőbbi feltárásában. 
- Tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált oktatásban, nevelésben abban az esetben vehet részt 
gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, s ezt a szakvélemény 
megállapítja. 
- A tanulók osztályokba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű tanulók 
elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett tanulók irányszáma 1-5 fő. 
- Abban az estben, ha az integrált nevelésre javasolt tanuló a feltételek biztosítása után sem 
fejlődik megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi tanulókkal való 
együttnevelést, 1-3 hónapos megfigyelési idő után ismételt szakértői vizsgálatát kérjük 
 
 
3.11. Az etnikai kisebbségi oktatás anyagának kiválasztása 
 
A közoktatási törvény és nemzeti és etnikai kisebbség oktatásáról szóló rendelkezések alapján 
szerveződik. Az oktatási anyag és a taneszközök kiválasztása az irányelveknek megfelelő. 
 
 
3.12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 
A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusok, illetve az 
osztálytanítók végzik évente két alkalommal (az 1. évfolyamon csak tavasszal): október és 
május hónapban. 
A feladatokat az iskolai feltételeknek megfelelően, a tanulók biológiai és anatómiai 
sajátosságait figyelembe véve határoztuk meg. 
Részletesen …….sz. melléklet 
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Óvodai: 

 - fél és egész napos óvodában az óvodáskorú gyermekek nevelése 
 - a gyermekek étkeztetésének biztosítása 
 - etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása 
 - családi napközi és játszóház működése 
 - fejlesztő, felzárkóztató oktatás kis létszámú csoportokban 
 - sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése, oktatása 
 - logopédiai fejlesztés 
 - férőhely: 120 fő 
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I. Az óvoda bemutatása 

 
Őcsény kb. 2700 lakosú község, Szekszárdtól 10 km-re fekszik.  
Néprajzilag Sárköz egyik nagy múltú, néphagyományokkal rendelkező települése. 
A faluban csak az intézmények és néhány vállalkozás ad munkalehetőséget, ezért a lakosság 
zöme Szekszárdon keres munkát. 
A falu középső része még a régi 100 éves építészeti jegyeket viseli, ugyanakkor a külső 
körzete már új arculatot mutat. Mivel a város közelsége sok embernek meghozta a 
letelepedési kedvét, ez kihatott az új építkezésekre. 
1898-ban alapították az óvodát a falu elöljárói, ahol egy óvónő látta el a gyermekfelügyeletet.  
A 60-as években szükségessé vált egy nagyobb és korszerűbb óvoda. Ekkor építették a 
jelenlegi épület egy részét, ami az évek során tovább bővült az igényeknek megfelelően. A 
90-es években nyerte el a jelenlegi arculatát, ami 6 csoport működését tette lehetővé. 1999. 
szep- temberétől már csak 5 csoporttal működtünk. A 2004-es tanévben a csökkenő 
gyereklétszám miatt folyamatos létszámleépítés történt. Az önkormányzat a 2003-2004-es 
tanévtől 3 csoporttal működteti óvodánkat. 
Munkánk során figyelemmel kísértük az óvodai nevelés változásait és a továbbképzéseken 
elhangzottak, új ismeretek, az új, korszerű szemlélet arra ösztönöztek bennünket, hogy nevelő 
munkánkat megújítsuk, melynek központi gondolata a gyermekek egyéni képességének 
figyelembe vétele és az erre épülő fejlesztés volt. 
 
 
I.1 Általános pedagógiai alapelvek 
 
Óvodánkban törekedtünk arra, hogy minden óvónőre és dajkára egyaránt érvényes, 
munkájukat meghatározó pedagógiai alapelvek mellett megjelenjenek azok a sajátosságok, 
melyek intézményünk, egyes óvodai csoportunk arculatát leginkább meghatározzák, a tartalmi 
munkát sokszínűvé teszik. 
 
ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 
 
• „A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő szerepet játszik” (ONOAP) 
• „Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi 

jogok és alapvető szabadságok tiszteletbe tartásának megerősítésére kell 
irányulnia”(ONOAP) 

• „A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet övezi.”(ONOAP) 
• „A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg.”(ONOAP) 
• A nevelőmunkát a tudatosság és tervszerűség jellemzi. A tudatosan tervezett és 

szervezett nevelő hatások rendszere teszi lehetővé az egyéni sajátosságokat is figyelembe 
vevő személyiségfejlesztést. 

• A nevelőmunka alapját a gyermek pontos, „naprakész” ismerete képezi.(ennek írásos 
rögzítése, a fejlődés nyomon követése minden óvodapedagógus kötelessége) 

• A differenciálás a nevelőmunkában és a tanulásszervezésben egyaránt alapvető 
fontosságú. 

• A gyermek tevékenységeinek szervezésében és a fejlesztőmunka során a játék 
elsődlegességét érvényesíteni kell. 
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• A fejlesztő hatások mindig a gyermek életkorához, egyéni igényeihez, szükségleteihez 
igazodjanak. A figyelem, kivárás, tolerancia, segítségnyújtás, elfogadás, türelem 
jelenjen meg a mindennapokban. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek segítése, támogatása. 
• Partnerközpontúság érvényesülése – a partnerek igényeire, elvárásaira figyelő, 

elégedettségének elnyerésére törekvő intézményi működés kialakítása és biztosítása. 
• Minden dolgozóra érvényes alapelv: aki az óvodában dolgozik, értéket közvetít, nevel, 

függetlenül attól, hogy rendelkezik-e erről diplomával. 
 
 
I.2 Küldetésnyilatkozat 
 

Óvodánk, az ÁMK Napköziotthonos Óvodája, szakmailag önálló intézmény, a családi 
nevelést kiegészítve végzi nevelő-oktató munkáját. Vállalja a 3-7 éves gyermekek 
nevelését, fejlesztését az iskolába lépésig.    
 
Óvodáinkban arra törekszünk, hogy: 

• nevelőmunkánk  gyermekközpontú legyen,  
• gyermekeink óvodás életüket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék, 
• a gyermekek személyiségét sokoldalúan fejlesszük, a helyi adottságokat és  

lehetőségeket kihasználva, 
• a szülőkkel jó kapcsolatot alakítsunk ki, bizalmukat és együttműködésüket  

elnyerjük. 
 
Fontos számunkra, hogy: 

• örömteli, boldog éveket biztosítsunk óvodásaink számára,  
• igényesen, felkészülten, minden lehetőséget kihasználva dolgozzunk, 
• a szülőkkel kialakított partnerkapcsolatot tovább mélyítsük. 

 
Az óvoda minden dolgozója arra törekszik, hogy a község elismert 

intézménye legyünk! 
 

Mindezekre biztosíték a munkánk során:  
 

• a pozitív viszonyulás egymáshoz, 
• a jó munkahelyi légkör, 
• a kultúrált magatartás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

I.3 Óvodakép 
 
Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására 
törekszünk.  Mindezek tudatában külső, belső környezetünket úgy alakítjuk, hogy az 
családias, értékeket, érzelmeket közvetítő legyen. 
 

1. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a 
családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába 
lépésig, legfeljebb hét éves korig. 
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő 
funkció. 

2. Az óvodai nevelés célja: hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus 
fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse az életkori 
sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

 
       
II. Az óvoda szerkezete 
 
• Óvodánk az Általános Művelődési Központ része. 
• A gyermekek gondozása, nevelése 3 csoportban folyik (a gyermek létszám alakulása ezt 

módosíthatja). 
• A gyermekek 3 évig ugyanabban a csoportszobában élik óvodás életüket. A csoportok 

szerkezete - életkort tekintve – részben osztott. 
• A gyermekcsoport beosztása az egyéni fejlettség figyelembevételével, a gyermek 

igényeinek szem előtt tartásával változik. 
• A csoportban együtt dolgozó óvónők személye csak különlegesen indokolt esetben 

változik.  Így lehet együttműködésük a leghatékonyabb. 
 
 

 
II.1 Személyi feltételek 
 
Az óvoda dolgozóinak létszáma: 6 óvónő 
     3 dajka   
 
Iskolai végzettségük:  6 fő felsőfokú 

3 fő szakmunkásképző 
• A pedagógiai önállóságot biztosítja, hogy az óvoda élén szakmailag független 

intézményegység-vezető áll. 
• A nevelő testület azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel 

dolgozik, szakképzett dajkák segítségével. 
• Az eredményesebb munkavégzés érdekében továbbképzéseken rendszeresen részt 

veszünk és az itt szerzett tapasztalatokat, beépítjük a gyakorlatba. 
• Az óvodavezető munkáját a munkaközösség vezető, a logopédus/fejlesztőpedagógus és a 

gyógypedagógus segíti. 
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• A nevelési problémák megoldásánál segítséget nyújt az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 
Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottsága, mely a szülőkkel együttműködve segíti a részképesség- és teljesítmény 
problémával küzdő gyermekeket.  

• A veszélyeztetett gyermekek érdekeit intézményi szinten képviseli az ifjúságvédelmi 
felelős és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa. 

• A gyermekek egészséges fejlődését évenként ellenőrzi a gyermekorvos a védőnő 
közreműködésével. 

• A beszédhibák korrigálása a logopédus közreműködésével hatékonyan megoldott. 
• Óvodánkban a helyi néphagyományok tiszteletben tartásával néptánc oktatás folyik.  
• Megteremtjük azokat a feltéteteket, amelyek lehetővé teszik a gyermeki képességek 

fejlesztését, a szülői igények kielégítését, a gyermekek sokféle élményhez juttatását 
(színházlátogatások, a közösségi ház szabadidős programjai, kiállítások megtekintése, 
kirándulások, múzeumlátogatás). 

 
 
II.2 Az óvoda tárgyi, dologi feltétele, eszközrendszere  
 
Az óvoda épülete a község központjában helyezkedik el. Az Általános Művelődési Központ 
része, 3 csoportszoba, folyosók, mosdó, tálaló konyha, irodahelyiségek, tornaszoba és udvar 
tartozik hozzá. 
Férőhelye: 120 fő. 
 
• A csoportszobák természetes és mesterséges megvilágítása jó. 
• Mivel nincs minden csoportszobához külön mosdó helyiség, ezért ezek elég szűkösek a 

gyermeklétszámhoz viszonyítva. Bővítésre jelenleg nincs lehetőség az épület adottságai 
miatt. 

• A játék, étkezés, alvás a csoportszobákban zajlik. A gyermekfektetőket fektető tárolóban 
tartjuk. 

• Óvodánkban van televízió, magnetofon, diavetítő, számítógép, fénymásoló, nyomtató, 
videó és DVD lejátszó. 

• Külön helyiséget tudunk biztosítani a logopédusnak. A nevelői szoba ad lehetőséget a 
szakmai megbeszélésekre, szülőkkel való személyes találkozásra, megbeszélésre 
(fogadóóra). 

• Felszereltségünk jónak mondható, korszerűsítésük folyamatosan történik. Játékokat, 
eszközöket évente vásárolunk a költségvetésből. 

• Az udvari játékokat az SZMK rendezvények bevételéből, alapítványok támogatásából 
folyamatosan bővítjük ill. felújítjuk. 

• A megüresedett öltözőt szertárnak használjuk, így az oktatást szolgáló különböző 
szemléltető eszközöket, kiegészítőket, bábokat, kellékeket, tornaeszközöket megfelelően 
tudjuk tárolni. 

• Az intézménynek saját konyhája van, az ebédet onnan szállítjuk át az óvodába. A tálalást 
egy konyhai dolgozó és a dajkák végzik. A mosogatás a tálaló konyhában történik, a 
munkát a dajkák végzik. Szükség lenne a konyha teljes felújítására.  

• A takarításhoz szükséges gépek rendelkezésünkre állnak. 
• Az udvarunk tágas, megfelelő az árnyékos és napos terület aránya. A füvesített udvarban 

esztétikus és biztonságos mászókák, hinták, homokozók és ROTIKOM játék áll a 
gyermekek rendelkezésére. 
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• A fűnyírást a karbantartók végzik rendszeresen. 
• Az udvar rendbetartása a dajkák napi feladata. 
• Az udvari munkához szükséges szerszámok és a gyermekek udvari játékainak tárolása 

megoldott. 
• Rendelkezésünkre áll az intézmény könyvtára, teleháza és a közösségi háza a különböző 

óvodai rendezvények, programok megtartásához. 
 
 
III. Az óvodai nevelés terve 
 
Az óvodai nevelés célja: 

Az óvodai nevetés célja hogy az óvodás gyermek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 
gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az 
eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével (ideértve a SNI-s gyermekek ellátását is.) 
 
Nevelőmunkánk feladatai: 
 
Alapvetően a gyermek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:  

• értelmi fejlesztés, nevelés biztosítása. 
• az egészséges életmód alakítása 
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. 

 
1. Elősegítjük, hogy gyermekeink: 

• egészségesek, edzettek, alkalmazkodó-képesek legyenek  
• mozgásuk összerendezetté váljon 
• ismerjék fel az alapvető testi szükségleteiket  
• járuljanak hozzá annak kielégítéséhez 
• sajátítsák el a megfelelő egészségügyi szokásokat  
• szívesen tartózkodjanak, tevékenykedjenek a szabadban. 

 
2. Biztosítjuk: 

• a szeretetteljes, biztonságos légkört 
• érzelmi gazdagságot 
• társas kapcsolatok alakítását 
• a gyermek „én-érvényesítő" törekvéseit 
• a közös élményekre épülő tevékenységeket, 
• a nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a hátrányos helyzetű illetve a 

kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermek fejlődéséhez szükséges 
speciális  
fejlesztését 

3. Segítjük: 
• a szociális érzékenységük fejlődését és az „én-tudatuk" alakulását, 
• a különböző erkölcsi tulajdonságaik, együttérzés, segítőkészség, önzetlenség 

egymás iránti tulajdonságaik (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat,   
szabálytudat)  fejlődését, 

• a környező világ szépségeinek és értékeinek megismerését és megbecsülését. 
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4. Feladataink: 

• a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságra építve 
változatos tevékenységet biztosítani, mely során tapasztalatokat szerezhet a 
természeti és társadalmi környezetéről, 

• az anyanyelv és kommunikáció különböző formáinak alakítása, 
• a spontán szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszerezése, bővítése, valamint az 

értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, 
gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése. 

 
5. Iskolai alkalmasság: 
Az óvodáskor végére a gyermek: 

• belső érése, a családi és az óvodai nevelés eredményeként rendelkezhet 
azokkal a tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik számára az iskola 
megkezdését, és örömmel várja is azt, 

• testi, értelmi, közösségi téren a fejlettsége olyan szintre juthat, hogy a gyermek 
alkalmassá válik az iskolai életre. 

 
 

III.1 Az óvodai nevelés rendszere 
 
Az óvodai nevelés feladatai szerteágazó, egymásra épülő, egymással összefüggő, komplexen 
érvényesülő tevékenység, mely átszövi az óvodai nevelés rendszerét. 
 

1. A nevelés alapvető keretei: 
• a gondozás, az egészséges életmódra nevelés, közösségi nevelés, egyéni 

bánásmód érvényesülése. 
 

2. Az óvodai nevelés eszközei, a gyermek tevékenységei: 
• játék, munka-jellegű tevékenység, tanulás, 
• alapvető fontosságú a játék, mely a gyermek minden tevékenységét áthatja. 

 
3. A gyermeki tevékenység tartalma: 

• a gyermek tevékenységének tartalmát a nevelési területek szolgálják, 
• kiemelten fontos az anyanyelvi nevelés, 
• a beszéd és a kommunikáció segíti a gyermeket a vers, mese, ének, zene, 

énekes játék, rajzolás, mintázás, kézimunka, a külső világ tevékeny 
megismerésében, matematikai tapasztalatok szerzésébe 

 
4. A nevelőmunka: 

• csak a nevelés színtereinek együttműködésével lehet eredményes (család, 
közművelődési intézmények, iskola), 

• elsődleges a családi és az óvodai nevelés összehangolása. 
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III.1.1 Az egészséges életmód alakítása 
 
Helye a nevelés feladatában: 
Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének kialakítása, ebben az 
életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt jelentőségű. Az óvodai nevelés 
feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. 
A környezeti tényezők segíthetik, vagy lassíthatják az öröklött adottságok kibontakozását. 
Ezért nagyon fontos, hogy az óvoda feltételrendszere, szokásrendje, nevelési hatásai segítsék 
elő, hogy a gyermek egyéni fejlettségének megfelelően legyen képes a környezethez való 
legoptimálisabb alkalmazkodásra. 
 
Célja: 
Testi-lelki elégedettség és harmónia biztosítása az óvodai élet során. Egészséges életmód 
iránti igény megalapozása az óvodai életet követő életszakaszokra. 
 
Feladatok: 
• A gyermekeket gondozzuk, biztosítsuk testi szükségleteiket, mozgásigényüket. Segítsük 

elő harmonikus, összerendezett mozgásuk kialakulását. 
• Teremtsük meg a gondozáshoz szükséges bensőséges kapcsolatot, törekedjünk a 

bizalomteljes kapcsolat kialakítására. 
• Segítsük a gyermekeket egyéni fejlettségükhöz mérten. 
• Juttassuk el őket arra a szintre, hogy a gondozottság igénye kialakuljon náluk. 
• Segítsük elő testi képességeik fejődését.  
• A napközben megbetegedett gyermekek szüleit értesítsük. 
• Érjük el a szülők segítségével, hogy a gyermekek ruházata kényelmes, célszerű és 

biztonságos legyen. 
• Szűrjük ki a személyiségzavarokat, neurotikus tüneteket, melynek hátterében családi 

probléma is állhat. 
• Tegyünk meg mindent a gyermekek egészségének védelmében. (betegségek megelőzése) 
• Alakítsuk ki az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásait. (helyes 

életritmus) 
• Biztosítsuk és alakítsuk ki a gyermekek számára a nyugodt napirendet. 
• Vegyük figyelembe az étkezési időnél az egyéni különbségeket. 
• Biztosítsuk az életkoruknak megfelelő nyugodt pihenést. 
• Biztosítsuk a gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és 

biztonságos környezetet. 
• Szükség esetén megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi nevelési feladatok ellátása. 
 
Az egészséges életmód feltételrendszere: 
• Az udvarunk tágas, gyereklétszámnak megfelelő. Udvari mászókák, homokozók, hinták, 

pihenőhelyek állnak a gyermekek rendelkezésére, amelyek biztosítják a 
mozgáslehetőségét, és a megfelelő levegőzést. Napos és árnyékos részek jól elkülönülnek 
egymástól.  

• A játékok, sportszerek biztonságára folyamatosan ügyelünk, a szükséges javításokat a 
karbantartók elvégzik. Törekszünk a balesetek kiküszöbölésére nagyfokú odafigyeléssel, 
ha mégis előfordul, a gyermeket orvoshoz visszük, a szülőt erről azonnal értesítjük. 
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• Az óvoda helyiségeinek elrendezését, nagyságát változtatni már nem tudjuk, ezért 
nagyobb hangsúlyt kap a szervezés a mindennapi munkánkban, hogy napirendünk 
zavartalan legyen. 

• A folyosó egyben öltöző is, ezért egyéni megoldásokat keresünk a zsúfoltság elkerülésére. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végre: 
• Igénye a tisztaság, önállóan mosakszik, törülközik, figyelmeztetés nélkül mos kezet, 

amikor csak szükséges. Körömkefével tisztítja a körmét. Ruhája ujját feltűri, begombolja.  
• Igény szerint használja a WC-t, vigyáz a WC, a mosdó rendjére, a tisztálkodási 

eszközöket a helyére teszi.  
• Fogat mos, a fogápoló szereket tisztán rakja a helyére. 
• Haját rendben tartja, szükség esetén segítséget kér a fésülködéshez. 
• Zsebkendőjét használja, helyesen fújja az orrát, tüsszentéskor, köhögéskor a szája elé 

tartja. 
• Az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal, természetes teendőként látja el. 
• Segít az ágyak berakásában, a csoportszoba átrendezésében. 
• Önállóan tevékenykedik, észreveszi az elvégzendő feladatokat, segítséget nyújt 

társaiknak, valamint a felnőtteknek. 
• Étkezés közben kulturáltan viselkedik.  
• Igényli az asztal esztétikus rendjét. Csukott szájjal rág. Helyesen használja az 

evőeszközöket. 
• Önállóan, megfelelő sorrendben öltözik, vetkőzik. Ruháját, ágyneműjét összehajtva teszi a 

helyére, cipőjét megköti. Képes önállóan eldönteni, hogy fel-vagy levegyen ruhadarabot 
magáról. Cipőjét, csizmáját szükség esetén letisztítja. 

• Ügyel saját személye és környezete rendjére, gondozottságára.  
• Az ajtókat csendesen nyitja, az eszközökkel óvatosan bánik.  
• Észreveszi, ha valami hiányzik vagy rendetlen, a rendetlenséget megszünteti. 
 
Módszertani alapelvek: 
• A tiszta, egészséges, balesetmentes környezet megteremtése.  
• Testi, érzékszervi problémák megelőzése, korrekciója. 
• Az egyéni igények, sajátosságok, képességek figyelembe vétele. 
• Testközelség, megszólíthatóság. 
• Magas fokú önállóság fejlesztése. 
• Együttműködés a családdal. 
• Fokozatosság, rendszeresség.  
• Tevékenykedtetés minden tevékenységben. 
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III.1.2 Érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
Az „én” fejlődésben a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. A 3-4 évesekre jellemző az 
önérvényesítő, én központú magatartástól 7 éves kor végére eljut a gyermek a kezdeményező, 
együttműködő, szociális magatartás szintjére. Ez természetesen csak csoporthelyzetben 
valósulhat meg. 
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában 
érzelmi biztonság, otthonos, szeretetteljes légkör vegye körül. 
 
Célok: 
• Barátságos, derűs csoportlégkör kialakítása, melyben minden gyermek biztonságban 

érezheti magát. 
• Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: figyelmesség, egymás elfogadása és 

segítése, fegyelmezettség, együttműködés, megfelelő viselkedés, együttérzés, kitartás, 
nyíltság, felelősség, feladattudat, szabályismeret- és tudat, szabályok elfogadása, a másság 
tolerálása. 

• A gyermek magatartásában az önérvényesítő törekvések mellett a társakhoz, felnőttekhez, 
csoporthoz való alkalmazkodás megjelenése. 

• Legyen minden csoportnak hagyománya, szokásrendszere, mely elmélyíti az 
összetartozást, együttérzés élményét, és általa gazdagítja a gyermekek érzelmi 
intelligenciáját. 

• Ismerkedjen és gyakorolja a közösségen belül: 
− alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyokat, 
− konfliktuskezelést és megoldást, 
− kompromisszumok kötését.  

 
Feladatok: 
• Már az óvodába lépéskor napirendben határozzuk meg a gyermekek életrendjét. Ezzel 

megteremtjük a gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges biológiai és pszichológiai 
feltételeket. 

• Adjunk lehetőséget arra, hogy a gyermekek a tevékenységeiket szabadon választhassák 
meg. 

• Bevonjuk a gyermekeket csoportszobájuk alakításába, szépítésébe. 
• Tegyük egyértelművé a gyermekek számára az óvodai szabályrendszert. 
• Tartsuk fontosnak, hogy a gyermekekkel szemben támasztott követelmények azonos elvek 

szerint valósuljanak meg a felnőttek és a gyerekek vonatkozásában. 
• Segítsük az „én – tudat” alakulását, megerősödését. 
• Munkánk során igyekezzünk elérni, hogy a csoport tagjai figyeljenek egymásra, legyenek 

türelemmel egymás iránt és legyenek képesek beleélni magukat társuk helyzetébe. 
• Segítsük az egymáshoz közeledő gyermekek tevékenységét, barátságok alakulását.  
• Tapintatosan segítsük a visszahúzódó gyereket a kapcsolatteremtésben. 
• Erősítsük a baráti kapcsolatokban a pozitív tulajdonságokat. 
• Segítsük, hogy a különböző tevékenységek végzése közben együttműködve, közösen 

oldhassanak meg feladatokat, érezzék a közösen végzett tevékenység örömét, eredményét. 
• Az óvónő ismertesse meg a gyermekeket az erőszakmentes konfliktuskezelés 

technikáival, támogassa, segítse a gyermekek önálló konfliktuskezelését. 



 77

• Minden gyereket buzdítsunk arra, hogy vállaljon feladatot, fogadja el mások terveit, 
tanuljon esetenként lemondani elképzeléseiről. Kísérjük figyelemmel a gyermeki 
felelősség megnyilvánulásait. 

• Szoktassuk hozzá őket, hogy fogadják el társaikat, köztük is az eltérő külsejű, viselkedésű 
gyerekeket. (etnikai, szellemileg sérült stb.) 

•  Éreztessük, hogy a más csoportba tartozó gyerekekkel is egy közösséget alkotnak, az 
óvodába járó gyermekek közösségét, melyet közös tevékenységek szervezésével érhetjük 
el. (ünnepek kirándulások) 

• Teremtsük meg saját hagyományainkat. 
• Tartsuk tiszteletbe a család ünnepeit, hagyományait. 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• Ragaszkodik a csoporttársaihoz és a csoportban dolgozó felnőttekhez. 
• Igényli a csoportban kialakult szokásrendszer alkalmazását. 
• A játékszereken megosztozik társaival. 
• Segíti egymást a tevékenységekben. 
• Türelmesen meghallgatja a társaikat és a felnőtteket. 
• A csoportba érkező vendéget szeretettel, udvariasan fogadja. 
• Az udvariassági formák betartásával kommunikál. 
• A közös tevékenységekben aktívan részt vesz, a tevékenység által megkívánt magatartási 

formákat elfogadja. 
• A felnőtt kérése nélkül is segít társának, együtt érez a közösség tagjaival. 
• Tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, az óvoda dolgozóival, vigyáz munkája eredményére. 
• Törekszik a konfliktushelyzetek önálló megoldására. 
• Tevékenységeit türelmesen, a megbeszéltek alapján végzi, be is fejezi. 
• Képes nyugodtan ülni, figyelmesen meghallgatja a felnőttek, gyerekek közléseit. 
• Értékeli saját és társaik tetteit, megpróbál megfelelni az elvárt magatartási formáknak. 
 
Módszertani alapelvek 
• Az óvónő viszonya az erkölcsi és etikai normákhoz egyértelmű legyen. 
• Határozott, barátságos, szeretetteljes, őszinte óvónői magatartás.  
• Az egyéni sajátosságokhoz igazodó bánásmód. 
• Empatikus óvónői magatartás. 
• Az óvónő részéről a gyermek érzelmi elfogadása, magatartásának megértése. 
• Gyermeket segítő, ösztönző bizalom. 
• A tűrő - és konfliktusmegoldó képesség jellemezze. 
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III.1.3 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 
 
Helye a nevelés folyamatában 
Az óvodába lépő kisgyermek fejlődésének elején tart, személyiségének bontakozása, 
viselkedésének alakulása, értelmének nyiladozása elválaszthatatlan dolgok. Három-négy évet 
tölt el az óvodában. Ez az idő kiemelkedő jelentőségű teljes személyiségének fejlődése 
szempontjából. 
Az önálló képességek kibontakoztatása az önálló, az alkotó aktív gondolkodás alapjainak 
lerakása nagyon fontos helyet foglal el az óvodai nevelésben. 
 
Célok: 
• A gyermek mindazon készségeinek és képességeinek kibontakoztatása, ami az embert 

egész életén keresztül segíti a tanulásban és az életben, való érvényesülésben: 
- önállóság, aktivitás, 
- érdeklődés, figyelem, kitartás, pontosság, 
- feladattudat, 
- értékelés, önértékelés, 
- tervezés, 
- problémaérzékenység, problémamegoldás, 
- kommunikáció, 
- kooperáció. 

• A gyermekek egyéni fejlettségére épülő differenciált személyiségfejlesztés, amely a 
szerényebb szociokultúrális háttér miatti hiányosságok pótlását és a fejlettebb gyermekek 
támogatását egyaránt biztosítja. 

 
Feladatok: 
• Az óvodai tanulást cselekvésre, konkrét tapasztalatszerzésre építsük. A tapasztalat és 

ismeretszerzés folyamatát a gyermek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, 
önkéntelen figyelmére alapozva irányítsuk. 

• Fontos, hogy a tanulás folyamatában kiépítsük az óvónő és a gyermek közti - érzelmi 
kapcsolatot, a tanulást, segítő légkört. 

• Az eredményes tanulás érdekében törekedjünk arra, hogy a gyermek kíváncsiságát, 
tevékenységi vágyát kielégítsük. Ösztönözzük szellemi aktivitásra a gyerekeket, 
teremtsünk számukra problémahelyzetet. Hagyjuk, hogy átéljék a probléma 
felfedezésének és megoldásának örömét. 

• Segítsünk abban minden gyermeket, hogy önmaga lehetőségeihez képest optimálisan 
fejlődjön. Építsünk a gyermek spontán szerzett tapasztalataira. 

• Biztosítsuk a tanulás tapasztalatszerző, képességfejlesztő, ismeretközvetítő hatásának 
érvényesülését. Törekedjünk arra, hogy a gyermekek a tárgyakat, jelenségeket természetes 
környezetükben ismerhessék meg. 

• Az eszközök kiválasztásánál ösztönözzük a gyermekeket az érdeklődésre, aktivitásra, 
gondolkodási műveletek alkalmazására, a probléma felismerésére, megoldására. 

• A nyári hónapokban is tegyük lehetővé, hogy a gyermekek énekelhessenek, 
mozoghassanak, mesét, verset hallgathassanak, beszélgethessenek környezeti - 
eseményekről, jelenségekről, és az őket érdeklő dolgokról. 

• Használjuk ki az egyes foglalkozási ágak anyagának tartalmi kapcsolódását. 
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A gyermek tevékenységei: 
• Az érzékszerveik segítségével cselekvéses tapasztalatokat szereznek tárgyakról, 

dolgokról. 
• Elmesélik környezetük eseményeit, jelenségeit, egyéni élményeiket. 
• Megfigyelik az őket, körülvevő világot, kialakul tér-és idő észlelésük.  
• Önkéntelen figyelmük szándékos és tartós figyelem felé halad, megfelelő érzelmi 

motiváltsággal kellő ideig tart. 
• Ismereteket, tapasztalatokat szereznek spontán és irányított módon környezetükről. 
• A sokoldalú tevékenységük során formálódik és tökéletesedik megfigyelőképességük. 
• Részt vesznek kötetlen és kötött foglalkozásokon. 
• Kérdeznek, véleményt nyilvánítanak, feladatokat oldanak meg, problémákat fedeznek fel. 
• Egyéni munkaformában, saját elképzeléseik alapján-önállóan oldanak meg feladatokat. 
• Csoportos tevékenység közben összehangolják tevékenységüket, egymást segítve 

tanulnak. 
 
A fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére: 
 Lásd a nevelési területeknél! 
 
Módszertani alapelvek: 
• A tanulás játékos jellege domináljon. 
• A fejlődés egyéni ütemének figyelembe vétele. 
• A tapasztalatszerzés természetes körülmények között történjen. 
• Az önállóság támogatása a tanulási folyamatokban. 
• A feladattudat, feladattartás kialakítása. 

 
 

III.1.4 Az anyanyelvi nevelés és kommunikáció 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, 
közvetítő elemként jelen van a nevelési feladat megvalósításának minden mozzanatában. 

Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása - helyes 
mintaadással - az óvodai nevelő tevékenység egészében kiemelt jelentőségű. Különösen a 
beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére, 
s a válaszokra szükséges figyelmet fordítani. 
Az embert a beszéd kapcsolja a többi emberhez, és a beszédben tudja megérteni a külvilágot, 
ugyanúgy, mint saját belső világát. Mozgás, beszéd és gondolkodás egymással szoros 
kölcsönhatásban fejlődik. A megzavart mozgás gátolja a beszédfejlődést, a beszédfejlődés 
meglassúbbodása visszaveti fejlődésében a gondolkodást. 
A nyelv elsajátítása során két folyamat, a beszéd megértése és a beszéd létrehozása egymást 
feltételezve és támogatva fejlődik. A beszédfejlődéshez állandó társas kötődés -  megfelelő 
(anya, gyermek, család) kapcsolat szükséges, differenciált környezet, megfelelő idegrendszer, 
ép beszéd- és hallásszervek kellenek. A valódi anyanyelvi nevelés alapja: az óvoda szóbeli 
közlést kiváltó derűs légköre. 
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Feladatok: 
• Az anyanyelvi neveléssel kapcsolatos feladatainkat kiemelten fontosnak tartjuk. Különös 

hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi és kommunikációs képességek alakítására vagy 
fejlesztésére. 

• Megteremtjük azt a légkört, ami alapja a beszédkapcsolat kialakulásának. Bármit teszünk 
a nap folyamán, ha mesélünk, ha kapcsolatot teremtünk a felnőttel, gyerekkel, ha az élet 
adta lehetőségekre reagálunk, ha szokásokat, szabályokat alakítunk, ezt példaértékű 
beszéddel, követésre méltó nyelvhasználattal, kifogástalanul tesszük. Mondanivalónkat 
érthető, világos formában közöljük. Mondatainkat egyszerűen, de változatosan, megfelelő 
hangerővel fogalmazzuk. 

• Gyakori, szeretetteljes beszédkapcsolattal serkentjük a gyermek beszédkedvét, alakítjuk 
beszédértését, beszédkészségét. 

• Figyelembe vesszük s család nyelvi kultúráját, az egyes gyermek eltérő fejlődési ütemét. 
Gonddal figyelünk arra, hogy egyetlen gyermeket se gátoljon nyelvi lemaradás a 
megismerő tevékenységben, a társas kapcsolatok alakulásában. Külön figyelmet fordítunk 
a nyelvileg gátolt gyermekekre, felderítjük a probléma okait, megkeressük a fejlődés 
lehetőségeit. 

• Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyermek beszédszervei épek-e, légzése helyes-e. 
Szükség esetén kérjük  logopédus segítségét. Gondozási tevékenységek közben 
kialakítjuk a természetes párbeszédet. Arra ösztönözzük a gyermeket, hogy szükségleteit, 
kívánságait bátran, természetes módon fejezze ki. 

• Segítjük a gyermeket abban, hogy együttesen végzett tevékenységek közben sajátítsák el, 
gyakorolják az együttműködést segítő kifejezéseket, az érintkezés udvarias formáit. 
Bekapcsolódva a gyermek játékába, természetes módon kínálunk mintát arra, hogyan 
lehet egymáshoz viselkedésben alkalmazkodni. 

• Szerep és szituációs játékokkal gyakoroltatjuk a különböző helyzetekhez illeszkedő 
beszédmódot, nyelvi eszközök használatát. 

• Munkajellegű tevékenységek közben megfogalmazzuk a szabályokat, elmondjuk az 
eszközök nevét, összehangoljuk a munkafolyamatokat, megbeszéljük a munkamegosztás 
módját,  ezzel bővítjük a nyelvhasználat területeit, kialakítjuk a gyermekben az igényt és 
képességet a beszédkapcsolatokon alapuló együttműködésre. 

• Lehetővé tesszük a gyermek számára, hogy elmondja véleményét a belső képekről, 
amelyeket meg akar jeleníteni rajzolás, festés, mintázás közben. Ösztönözzük arra, hogy 
kifejthesse véleményét arról, milyen esztétikai élményt váltott ki belőle mások alkotása. 
Biztatjuk őket arra, hogy mondják el, mit szeretnének alkotni, s ahhoz milyen anyagokat 
és eszközöket fognak használni. 

• A jól artikulált, megfelelő ritmusban, tempóban előadott versekkel az irodalmi nyelv 
szépségeivel ismertetjük meg a gyermeket. 

• Irodalmi foglalkozásokon a kifejezésekkel, szólások, nyelvi fordulatok 
megismertetésével, gazdagítjuk a gyerek nyelvi kifejezőkészségét, segítjük szókincsük 
gyarapodását. 

• Alkalmat teremtünk arra, hogy az általunk kitalált történetek folytatásával fejlődjön - 
kreatív képzeletük. Ritmikus mondókákkal, altatókkal, ringató dalokkal lehetővé tesszük 
a gyermek számára, hogy egyszerre hallja a nyelv zenéjét és ritmusát. 

• A külső világ tevékeny megismerése közben biztosítjuk a gyermek számára, hogy - 
ismerkedjen az anyagok, tárgyak nevével, tulajdonságot, minőséget jelző kifejezésekkel, 
viszonyítást kifejező szavakkal, a birtokviszony kifejezésének módjával. 
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• Megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a tapasztalatok alapján kérdések es válaszok 
fogalmazódjanak meg, hogy az okokról és a következményekről gondolataikat el tudják 
mondani. 

• Matematikai tartalmú tapasztalatokhoz juttatva megismertetjük őket szaknyelvi 
kifejezésekkel, fogalmakkal. Segítjük őket abban, hogy képesek legyenek ítéletalkotásra, 
a relációk mennyiségi és térbeli kiterjedések megfogalmazására. 

• Rendszeresen felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy igen nagy szerepe van a gyermek 
értelmi, érzelmi fejlődésében, a gyermek-szülő kapcsolat erősítésében a közös 
beszélgetésnek, a beszélgetést kísérő közös tevékenységnek. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• Aktívan használja a tapasztalatok során bővült szókincsét, megpróbálja folyamatosan 

összefüggő mondatokkal, kifejezi magát. 
• Páros és csoportos beszédhelyzetekben megfelelő beszédfordulatokkal és viselkedési 

formákkal teremti meg és tartja fenn a kapcsolatot, udvariassági kifejezéseket használ. 
• Nyugodtan, figyelmesen tudja végighallgatni az óvónőt, és ha párbeszédben vesz részt, 

többnyire végigvárja a másik megnyilatkozását. Saját kérdését, válaszát, kiegészítő 
gondolatait ahhoz igazítja. 

• Helyesen használja a névmásokat, a névutókat, a jövő idejű igeidőt és az igemódokat. 
• Beszéde tagoltsága, hangsúlya, hanglejtése megfelel anyanyelvünk követelményeinek. 
• Beszédét személyiségének és az aktuális helyzet által kiváltott érzelmeknek megfelelő 

természetes gesztusokkal, arcjátékkal kíséri. 
• Beszédértése és szöveg visszaadása kialakult, tud történeteket kitalálni. 
 
Módszertani alapelvek: 
• Az óvónő minden helyzetben, minden megnyilvánulásában legyen a gyermek számára 

követendő példa. 
• Beszéde legyen tiszta, érthető, színes, kifejező. 
• Éljen a nonverbális kommunikáció adta minden lehetőséggel.  
• Tartsa szem előtt, hogy a nevelés folyamata kétoldalú. 
• Az egyéni fejlődés ütemének, a különbözőségeknek elfogadása és elfogadtatása. 
• A gyermek kérdéseire mindenkor kapjon életkorának, érettségének megfelelő, kielégítő 

választ. 
• Az óvónő gyakran kezdeményezzen beszélgetést. 
• A gyermeket segítse a különböző beszédminták elsajátításában. 
• Törekedjen a szép beszéd megerősítésére. Kommunikációs helyzeteket építsen be a 

foglalkozás menetébe. 
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IV. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai  
 
IV.1 Játék 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés 
leghatékonyabb eszköze. A játék a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek 
mindennap visszatérő módon, hosszan tartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. A 
gyermek tapasztalatait, élményeit játssza el sajátos, gyakran átalakított formában. A játékban 
formálódnak a gyermek készségei, képességei Minden alapvető tevékenység a játékból alakul 
ki. 
 
Célja: 
A gyermek sokoldalú, harmonikus személyiségének fejlesztése. 
 
Feladatok: 
• A játék feltételeinek megteremtése. A játékot azok a körülmények befolyásolják, melyek 

közt a játék folyik. Feladatunk, hogy biztosítsuk a gyermek számára a legoptimálisabb 
feltételeket: 

− játékidő: a játék az egész nap folyamatát végig kíséri, ezért fontos a rugalmas 
napirend.  Hagyjunk mindig elegendő időt a játékra. 

− megfelelő hely: fontos, hogy a gyerekek szabadon, otthonosan mozoghassanak 
játék közben. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy a gyermekek egyéni 
elképzelésük szerint saját játszóhelyet hozhassanak létre maguknak, ha a játék 
megkívánja. Az óvoda udvarán is meg kell teremteni a különböző életkorú és 
érdeklődésű gyermekek számára a megfelelő helyet a játékra. 

− Játékeszközök: motiválja a gyermeket a játék ezért fontos, hogy legyen 
esztétikus, egyszerű, lehetőleg jó minőségű, fejlesztő hatású, méreteiben 
igazodjon a gyermekekhez, ne legyen balesetveszélyes és könnyen tisztítható 
legyen. 
A gyermekek szabadon választhatják meg, hogy melyik játékszerrel kívánnak 
játszani. Fontos, hogy vigyázzanak az eszközökre. 

− Nyugodt légkör: a kiegyensúlyozott játékhoz nyugodt légkörre van szükség, 
melynek biztosítása elsődleges feladatunk. Óvodába lépéstől barátságos, 
nyugodt légkört kell biztosítanunk a gyermek számára, melyben elmélyülten és 
bátran mernek játékot kezdeményezni. 

− Fontos, hogyha a gyermek problémával találja magát szemben, érezze 
jelenlétünket, segítségünket. Közvetlen beavatkozásra, csak a társai, ill. saját 
testi épségét, ill. a környezet épségét veszélyeztetető esetekben indokolt. A 
feltűnően visszahúzódó, magányos, tétlen gyermek esetében közös játékot 
kezdeményezünk.  

- Élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása: Ahhoz, hogy a tapasztalatból 
élmény legyen, szükséges, hogy a gyermeket érzelmileg ragadja meg. A játék 
témáját és tartalmát a környezetből szerzett benyomások, tapasztalatok adják, 
melyet többféleképpen lehet megvalósítani. (Élményszerzési alkalmak 
biztosítása: séták, kirándulások, gyermeki élmények feldolgozása közös 
beszélgetések során, stb.) 
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A gyermek tevékenységei: 
Az egészségesen fejlődő gyermek játéka elmélyült, ötletgazdag, nyugodt, önálló és örömteli 
tevékenység. 
 
• A játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjei: 

 gyakorlójáték 
 szerepjáték 
 konstrukciós (alkotó) játék 
 báb és dramatikus játék 
 szabályjáték 

• Kiegyensúlyozatlanságra, sérelemre utaló játékfajták: 
 gátolt játék 
 kényszeres játék 
 kapkodó, felületes játék 
 agresszív-romboló játék 

• Szívesen rakosgatnak különböző - tárgyakat saját elgondolásuk szabályainak alapján. 
• Különböző asztali játékokkal játszanak, kirakóznak, legóznak, apróbb tárgyakat 

konstruálnak, gyöngyöt fűznek, babát öltöztetnek, autót húzogatnak, tologatnak. 
• A gyakorló játék közben bontakozik ki a szerepjáték, mely nevelési szempontból a 

leggazdagabb lehetőségeket nyújtó játékfajta. 
• A szerepekkel bővült fantáziajáték a megismerés szempontjából számtalan lehetőséget 

kínál: a vállalt szerepeken keresztül megjelenítik a valóság számukra lényeges elemeit, 
miközben sokoldalúan megnyilvánulnak és alakulnak a gyermekek közötti társas 
kapcsolatok (együttműködés, alá-fölérendeltség, viselkedési formák, fejlődik akaratuk, 
önállóságuk, beszédkészségük, gondolkodásuk stb.). 
A szerepjátékban számos eszközre van szükségük a gyermekeknek, ezeket a közösen 
összegyűjtött tárgyakból, anyagokból készíthetik. A megvalósítás önállóan, vagy az óvónő 
segítségével történhet, amelyet fantáziájuk szerint szabadon használhatnak fel. 

• A szerepjátékhoz vagy az építkezéshez szükséges kiegészítők barkácsolását a mindig 
rendelkezésünkre álló eszközökkel oldják meg. Ezeket többször is felhasználhatják 
játékukban, megfelelő helyen tárolják, szívesen megőrzik, mert saját munkájuk értéke, 
eredménye, ezért különös értékkel bír. 

• A mindig előttük lévő paraván és bábok, fejdíszek, ruhák, kellékek segítségével 
dramatizálják, kedvenc történeteiket vagy elbáboznak mesét, dalt, verset. A gyermekek 
kötetlen módon játsszák el az átélt élményeiket. Módot adunk arra, hogy szándékuk 
szerint átformálják, vagy tovább alakítsák a történetet. 

• A különböző helyszínekhez, szerepekhez beszédükben, viselkedésükben, öltözetükben is 
alkalmazkodnak. Kiválaszthatják azokat a kellékeket, amelyek legjobban megfelelnek az 
elképzelt, eltervezett játékokhoz. A báb, vagy a jelmez mögé bújva a félénkebb, 
visszahúzódó gyermekek is szívesen szólalnak meg. 

• Időnként összekapcsolják a különböző játéktevékenységeket egymással, váltogatják a 
helyszíneket, szerepeket újabb ötletek alapján. 

• A gyermekek játékuk során valamilyen szabályhoz alkalmazkodnak, mely megjelenik a 
gyakorlójátékban is, bár ezek többnyire még nem tudatosan vállalt szabályok. Ezt 
fejlesztjük tovább óvodáskor végére belátáson alapuló elfogadássá. 

• Különböző mozgásos szabályjátékokat játszanak teremben, szabadban. Megtanulják a 
szabályjátékhoz szükséges magatartás alapvető formáit: mértéktartást, eredményekre 
törekvést, kudarctűrést, kitartást, kivárást, figyelmet, toleranciát. Ezt a játékfajtát akkor 
szeretik meg igazán a gyerekek, ha érdekes és vonzó, a szabály érthető számukra, 
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betartásuk nem okoz nehézséget. Gyakran saját maguk is vezetik ezeket, a játékokat 
szabályoktól és fejlettségüktől függően. 

• Szívesen kezdeményeznek és kapcsolódnak be különböző értelemfejlesztő játékokba. 

 

A fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére: 
•    Alkalmazkodik a játék szabályaihoz. 
•    Játékhelyzetben újra alkotja a felnőttek tevékenységeit. 
•    Társaival a játék során cselekvéseit összehangolja. 
•    A barkácsolás természetes része a szerepjátéknak. 
•    A játékhoz készített eszközöket felhasználja a további játék során. 
•    Képes megérteni és elfogadni játszótársai elgondolásait. 
•    Le tud mondani egy-egy kedves játékszerről. 
•    Játékában önálló, kezdeményező, képes a szerepek elosztására. 
•    Játékában igényli a társakat, bekapcsolódik a közös játékba. 
•    Játékában elmélyült, kreatív. Hosszantartóan, tartalmasan játszik. 
•    Egyszerűbb kiegészítő eszközöket önállóan elkészítenek, játékukban felhasználják azokat      
(bábok, kiegészítő eszközök dramatizáláshoz). 
 
Módszertani alapelvek: 
• A játék elsődlegességének biztosítása. 
• A játékhoz szükséges feltételek: élmény, tér, idő, eszköz biztosítása.  
• A gyermek szabad játékválasztása. 
• Az óvónő legyen partner minden tevékenységben. 
• A gyermeki érzelmek, indulatok helyes kezelése. 
• Az eltérő fejlődési ütem tiszteletben tartása. 
 
 
IV.2 Mese –vers- irodalmi nevelés 
 
Helye nevelés folyamatában: 

- Az óvodai nevelésnek fontos területe az irodalmi nevelés - a mese és a vers. Része az 
óvodai életet átfogó anyanyelvi nevelésnek. Helye és ideje van mindig, ahányszor a 
nap folyamán lehetőség nyílik rá. 

A mese: 
Szereplői sajátos személyek. Cselekményük sajátos környezetben játszódik meseszerű 
fordulatokkal. A gyermek nem tart rá igényt, hogy igaz legyen, kettős tudattal éli 
meseélményeit. Képzeletbeli beleélése segíti és megalapozza a műalkotás befogadását. 
A mese oldja a szorongást, belső képteremtésre tanít. 
• A mese és a vers élmény a kisgyermek számára, irodalmi nevelésről azonban csak 

akkor beszélhetünk, ha a gyermek szereti a verset, a mesét, ha örömöt okoz neki, ha 
kéri, várja az újabb és újabb élményt. 

• A gyermek kezdetben a befogadó, az óvónő az előadó. Az irodalmi közege a nyelv, 
ezért lényeges, hogy nyelvileg tiszta, esztétikailag értékes mesét, verset halljanak a 
gyermekek. 

• Az óvodán kívül szerzett élményeket, ha esztétikailag elfogadható, az óvónő építse 
be, használja fel a csoport közös élményének kialakításában. 
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• A mesék, versek az anyanyelv eszközei, a szóhasználat, a sajátos stílus az írói 
eszközök gazdag lehetőséget kínálnak. Az irodalmi művek szókészlete, a 
szójelentések megértése, a mesék fordulatai ösztönzik a gyermeket a szóbeli 
kifejezésre. 

• Hozzásegítik őket szorongásaik leküzdéséhez, gátlásaik oldásához, képzeletük 
erősödéséhez, önbizalmuk „én" képük alakulásához. 

 
 
Célja: 
• Az erkölcsi értékek közvetítésével az erkölcsi nevelés, az élmények társakkal, való 

átélésével a közösséghez tartozás élményének erősítése. 
• A gyermekekkel való bensőséges beszédkapcsolat nyújtson lehetőséget a tanulásra, 

szórakoztatásra, kellemes időtöltésre. 
 
Feladatok: 
• Alakítsuk ki a gyermekek irodalmi művekhez fűződő pozitív viszonyát. 
• A gyermekek aktív bevonásával fejlesszük a nyelvi kommunikációt. 
• A felhasznált irodalmi anyag igényes összeállításával ízlésformálás. 
• Biztosítsuk számukra a változatos irodalmi élményeket (diafilmvetítés, színházlátogatás, 

könyvtárlátogatás, bábelőadás). 
 
A fejlesztés tartalma: 
• Az óvónő naponta többször kezdeményez verset, mesét a gyermekek kérésének, 

érdeklődésének, az adott szituációnak megfelelően, az életkori sajátosságok 
figyelembevételével. 

• Egy-egy mesét hosszabb időn keresztül mesél a gyermekeknek így legyen alkalma a 
gyermekeknek többször meghallgatni. 

• A mindennapi mesék dramatizálása elősegíti az élmények újraélését (érzelmi nevelés). 
• A mese erkölcsi értékeket közvetít, alakítja a gyermek értékrendjét. 
• Igényesen válogat a rendelkezésre álló irodalmi alkotásokból. 
• Elsősorban a környezeti neveléshez és az évszakokhoz kapcsolódva választja ki az 

alkalomhoz, a gyermekek érdeklődéséhez legjobban illő alkotásokat. 
• A szabadidő tartalmassá tételére és a mindennapi tevékenységek színesítésére alkalmazza 

népi gyermekköltészetünk alkotásait. 
• Az irodalmi anyag tartalma legyen szituációhoz és a gyerekek életkorához, 

érdeklődéséhez kapcsolható. Forrásai a magyar és a világirodalom gyermekek számára 
készült alkotásai. 

 
A fejlődés várható jellemzői  óvodáskor  végére: 
• Szereti és igényli a mesét. Részt vesz a mesemondás feltételeinek kialakításában. 

Figyelmesen végighallgatja. 
• Folytatásos mesét, verses mesét, meseregények szálait össze tudja kötni. Van kedvelt 

mesehőse, a mese fordulatait beviszi a játékába. 
• A meséről beszélget, szófordulatait mindennapi beszédében alkalmazza, udvariassági 

kifejezéseket használ. 
• Bábozás, dramatizálás, mesejelenetek ábrázolása kedvelt tevékenységei közé tartozik. 

Mesekönyveket önállóan nézeget. A játékában verset, mondókát az alkalomhoz illően 
mond. 

• Önállóan kezeli a könyvespolc könyveit, vigyáz rájuk. 
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• Tud történetet kitalálni, azt elmondani, megjeleníteni. 
• Néhány mesét, verset, mondókát képes emlékezetből felidézni. 
 
Módszertani alapelvek: 
• A mese és a vers élmény legyen a gyermek számára. 
• Minden nap legyen mese. 
• Biztosítottak legyenek a meséhez szükséges feltételek és eszközök. 
• A mese kiválasztása igényes, a gyermekek korának megfelelő legyen. 
• Biztosítva legyenek az óvodás korban kedvelt hagyományos formák (mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás). 
• Beszéde feleljen meg a helyes magyar beszéd szabályainak. 
• Ossza meg érzéseit, érzelmeit a gyermekekkel, ösztönözzön az érzelmeik 

megfogalmazására.  
 
 
 
VI. 3 Ének-zene, énekes játék 

 
Helye a nevelés folyamatában: 
• A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az énekes 

zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi 
magatartását. 

• Az óvodai zenei nevelés a gyermekeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, 
formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Megszeretteti a gyermekekkel az 
éneklést, az énekes játékokat és a szép, tiszta éneklésre szoktatja őket. 

• Fejleszti a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, zenei alkotókedvét, 
mozgáskultúráját: elsősorban az érzelmekre hat, de egyidejűleg az értelemre is. A 
képességek fejlődését az élet során szerzett tapasztalatok, az ebből adódó tevékenységek 
határozzák meg. 

• Az óvodai ének-zenei nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez, az  
évszakokhoz, népszokásokhoz, az óvodai élethez. 

• Zenei élményeket szereznek a gyermekek játék közben, kezdeményezéseken és 
foglalkozásokon. 

• Az óvodai ének-zenei nevelés hatással van a gyermek érzelmeire. A gyerekek együtt 
örülnek, bánkódnak és mindez erősíti az együttlét társas örömét. 

 
Célja: 
Szerezzen az éneklés örömet a gyerekeknek, a közös ének és zene alapozza meg a zenei 
anyanyelv kialakulását. 
 
Feladatok: 
• Figyeljék meg az óvodai környezet hangjait. 
• Keltsük fel a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai 

fogékonyságukat. 
• Fedezzék fel a közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek a dallam, a ritmus, a 

mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. 
• Ismerjék meg a népdalokat, a gyermek néptáncokat és népi játékokat, a sárközi 

hagyományokat. 
•  Biztosítsuk az énekléshez, a mozgásos játékhoz a megfelelő teret és feltételeket.  
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• A kiválasztott dalos játékok, énekek, mondókák a gyermek életkori sajátosságainak 
megfelelő legyen. 

•  A zenei képességek fejlesztését tudatosan tervezzük játéktevékenységen belül és kötelező 
foglalkozások keretén belül egyaránt.  

• Éneklési készség fejlesztése. 
• A zenei hallás fejlesztése (magas és mély hang különbsége, halk-hangos közötti 

különbség, hangszínek felismerése, a belső hallás fejlesztése). 
• A ritmusérzék fejlesztése (az egyenletes lüktetés, az egyenletes lüktetés és a ritmus 

összekapcsolása, a tempóérzékelés, a mozgáskultúra, tánc, gyerekhangszerek). 
• A zenei formaérzék fejlesztése (motívumhangsúly kiemelése mozgással, 

dallammotívumok, ritmusmotívumok). 
• Zenei alkotókészség fejlesztése.  
• Zene hallgatására nevelés elsősorban élő zenével. 
• Segítsük a családi nevelést az otthoni énekelgetésben (dal, mondóka, mozgásanyag 

megismertetése).  
 

Fejlesztés tartalma: 
• A zenei nevelés lehetőségeit az egész nap folyamán kihasználjuk, a gyermekek óvodába 

lépésének pillanatától az eltávozásig. 
• A jó zenei légkör átszövi az egész napot. Énekelünk, dúdolgatunk a gyermekek között 

hangulatkeltés, a gyermekek érzelmi állapotának megtartása vagy éppen megváltoztatása 
céljából. 

• Az óvónő hangja a „zenei légkörhöz" tartozik, hangszíne, hangereje egész 
viselkedésmódja minta a gyermekek számára. 

• Álljon rendelkezésünkre néhány ízléses, szép kivitelezésű eszköz, hangszer, azokat 
bármikor kedvük szerint használhassák. (fejdíszek, szoknyák, mellények, botok, 
ritmushangszerek stb.). 

• Az énekelgetés, a személyes kapcsolat, az énekes játék a legjobb módszer a gyermekek 
zenei érdeklődésének felkeltésére. Az ének során az óvónő érzelmileg hat a gyermekekre, 
örülnek a közös játéknak, kedvet kapnak az éneklésre. 

• Zenei élményeket szereznek a gyermekek játék közben, spontán, kötött, kötetlen keretű 
szervezett foglalkozásokon egyéni érdeklődésüknek megfelelően.  

• Az évszakhoz kapcsolódó dalok, játékok, táncok hatnak a gyermekek kreativitására, 
fokozott együttműködésre késztetik őket. 

• Az együttmozgás és együtt éneklés élménye kibővül a helyszínen szerzett környezeti 
tapasztalatokkal, élményekkel. A természet, régi használati eszközök, népviselet mely 
által színesebbé válnak hétköznapjaink, kifejezésre kerülhetnek érzelmeik és 
viselkedésükkel környezetükre is hatással, vannak. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• A gyermek önként, szívesen énekel. 
• Egyszerű dallammotívumokat visszaénekel. A mondókákat a magyar beszéd ritmusa 

szerint mondja. 
• Dallamfelismerést, ritmusvisszaadást változatos formában alkalmazza. Halk-hangos 

éneklést, gyors-lassú tempó érzékeltetését, felelgetős játékot, magas-mélyéneklés közötti 
különbséget képes érzékeltetni. 

• Természethez kapcsolódó hangok utánzására, hangszínek megkülönböztetésére, 
hangszerek hangjának felismerésére képes.  

• Körjátékot szép testtartással játszik. Egyszerű táncos mozgások elemeit ismeri (dobbantás, 
koppantás, páros forgás, kilépés stb.), alkalmazza. 
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• Térformák kialakítására képes. 
• Dalokhoz egyszerű mozgást kitalál.  Figyelmesen hallgatja az élőzenét, népdalokat, 

műdalokat. 
• Örömet jelent számára a zene. 
• Egyenletes lüktetést érzi és érzékelteti, megkülönbözteti a dal ritmusától. 
• Mindkettőt tudja mozgással, járással, tapssal a dalból kiemelni. 
 
Módszertani alapelvek: 
• Zenei élmény biztosítása változatos módszerekkel. 
• A felhasznált zenei anyag igényes kiválasztása, életkornak és adottságnak megfelelően. 
• A gyermeki képességek, adottságok tiszteletben tartása. 
 

 
IV. 4 Rajzolás, mintázás, kézimunka 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. 
• A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka különböző fajtái a 

műalkotásokkal való ismerkedés fontos eszközei a gyermeki személyiségfejlesztésének. 
• A befogadás, kifejezés, ábrázolás, alakítás során fejlődnek értelmi képességeik; vizuális 

érzékelésük, észlelési emlékezeti képességeik, manuális és dinamikai képzeteik, 
fantáziájuk, képi gondolkodásuk, alkotóképességük, esztétikai érzékenységük. 

• Tudatosodik bennük, hogy a környező világ, térben, mozgásban, történésben létezik. A 
gyermek vizuális fejlődésére hatást gyakorol a társadalmi környezet, a 
tömegkommunikáció, a téri és tárgyi környezet, külső téri táj, udvar, kert, épületek, a 
belső tér bútorai, eszközei, díszítményei, műalkotások valamint a társak és az őt körülvevő 
felnőttek. 

• A kisgyermek emlékezete és képzelete alapján rajzol, fest, mintáz, így ábrázolásaiban 
sohasem „hibázik", hanem próbálgatva alakítgatja saját formanyelvét. 

• A vizuális nevelés szorosan kapcsolódik más nevelési területekhez. Tartalmában és 
feladataiban konkrét összefüggést mutat a játékkal (pl. konstruálás, környezetalakítás stb.) 
a környezet megismerésére neveléssel (pl. színek, formák megfigyelése stb.) az 
anyanyelvi neveléssel (mesék, versek képi megjelenítése) és egyéb nevelési területekkel. 

• Az óvoda épített és tárgyi környezete, díszítése, szemléltető eszközei valamint a 
foglalkozások együttesen képezik a vizuális nevelés rendszerét. 

 
Célja: 
Az óvodai nevelésben ismeret és képesség jellegű tudás megszerzése, mely által a gyermek 
vizuális, kommunikációs képessége fejleszthető. Ennek eredménye a kreatív, esztétikum 
létrehozására, tartalom és forma összhangjának kifejezésére képes gyermek nevelése. 
 
Feladatok: 
• Teremtsük meg a feltételeket a gyermekek képi, plasztikai, ábrázoló és konstruáló-

képességének fejlődéséhez. 
• Képi gondolkodásukat folyamatosan fejlesszük. 
• Vegyük figyelembe a gyermekek közötti képességbeli különbségeket. 
• Keltsük fel a rajzolás, mintázás, kézimunka anyagaival, eszközeivel való tevékenység 

vágyát. 
• Biztosítsuk élményeik, fantáziájuk, megfigyeléseik, képi és térbeli megjelenítésének 

sokféle lehetőségét 
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• Juttassuk el a gyermekeket az alkotás öröméhez. 
• Biztosítsuk a gyermekek fejlődését serkentő motiváltságot. 
• Gyűjtsük és időszakonként (év végén) hazaadjuk a gyermekek munkáit, szükség esetén 

szakember rendelkezésére bocsátjuk. 
• Biztosítsuk a gyermek rajzfejlődéséhez szükséges feltételeket, megfelelő motivációval 

érjük el, hogy mindegyik gyermek részt vegyen az ábrázoló tevékenységben. 
• Segítsük elő, hogy a szülők otthon is adjanak lehetőségeket gyermekeik számára a 

rajzolásra, mintázásra, kézimunkázásra. 
• Vonjuk be a szülőket az anyagok, elsősorban természetes anyagok gyűjtésébe, az 

óvodában használatos eszközök elkészítésébe. 
 
A fejlesztés tartalma: 
• Az óvódás gyermek az őt környezetéből érő spontán vizuális ingerek és a szervezett 

foglalkozások hatására egyaránt fejlődik, tapasztalatokkal gazdagodik. 
• A tárgyi világról egyre pontosabb ismereteket szerez, majd ezeket sokrétű ábrázoló 

tevékenysége során újraalkotja. 
• Ábrázoló tevékenysége nem más, mint a világról kialakított vizuomotoros kép 

megjelenítése. 
• A megfelelő vizuális önkifejezés kiteljesedéséhez szükség van a testséma, testfogalom 

minél pontosabb kialakulására, a tapintásos észlelés és a térészlelés fejlődésére ahhoz, 
hogy a gyermek térben, mozgásban, történésben tudja megjeleníteni a különböző 
dolgokat. 

• Mindezek tudatos fejlesztéséhez sokféle ötletes játékot választhatunk, - s mivel az óvodai 
élet korai szakaszában az ábrázoló tevékenység szervesen beépül a játékba - szinte 
észrevétlenül „szabad" játéka közben bármikor segíthetjük a gyermek ez irányú fejlődését. 
Pl. lottójátékok - szem fixációs működés elősegítése, képek szemberakása - vizuális 
ritmus stb. 

• A legfontosabb az, hogy felkelthessük a gyermekekben az ábrázolás anyagaival, 
eszközeivel való tevékenység vágyát, biztosítsuk élményeik, fantáziájuk és 
megfigyeléseik képi és térbeli megjelenítésének sokféle lehetőségét, juttassuk a 
gyermekeket az alkotás öröméhez. 

• Az óvónő megteremti az ábrázolás tárgyi, hangulati feltételeit, a gyermekek fejlődését 
segítő motiválást. Segíti a kezdeményező, a kreatív magatartás érvényre jutását, 
megteremti ennek hangulati, környezeti és eszközbeli feltételeit. 

• A gyermekek rendelkezésére áll az ábrázoláshoz szükséges megfelelő hely és eszköz. 
• Az óvodai élet során sokféle tevékenység szervezésére, kezdeményezésére van lehetőség: 

építés, plasztikai munkák, képalakítás, festés: papírra, üvegre, fára, textilre, rajzolás, 
barkácsolás, gyöngyfűzés, tojásfestés, mézeskalács figura készítése, varrás stb. 

• Képeket néznek, gyakorolják a képolvasást, gyönyörködnek, képeket válogatnak. 
• Megtekintik a Közösségi Ház kiállításait. Alkalom adtán Múzeumot látogatnak a 

megyeszékhelyen, illetve megtekintik a községben működő Tájházat. 
• Az eszközökhöz kapcsolódó technikai ismeretek elsajátítása, a velük való ismerkedés 

csoportosan vagy egyénileg történik, a tanulás feltétlen egyénre szabott.  
• Ott és akkor segítsünk, amikor szükség van rá: fogások, eszközhasználat, időrendiség a 

folyamatban. A megértésről való meggyőződés, a fogalmak tisztázása, pontos magyarázat 
és a bemutatás után figyelünk a pontos megtanulásra, és elegendő időt biztosítunk a kellő 
gyakorlásra. 

• Fontos, hogy a gyermek még a gyakorlás időszakában megkedvelje az adott 
tevékenységet. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• Élményeit, tapasztalatait vizuálisan képes megjeleníteni, örömmel kezdeményez ábrázoló 

tevékenységet.  
• A rendelkezésére álló tér alakításában ötletes, célszerű. 
• A tárgyak térbeli kiterjedésével tisztában van, főbb formai jellemzőket képes megnevezni. 
• Tud egyszerű formákat papírból kivágni, hajtogatni, ragasztani.  
• Színhasználata gazdag, vannak kedvenc színei. 
• Formaábrázolása változatos, arányok, mozgás és térbeliség létrehozására képes. 
• Emberábrázolása részletező, mozgásábrázolással próbálkozik. 
• Tárgydíszítésben önálló, az ábrázolás technikákat alkalmazza.  
• Tevékenységében kitartó, egymás munkáit értékeli. 
• Fejlettségi szintje a részletgazdagságban, kompozíciókészítésben, bonyolultságban, 

tervszerűségben tükröződik. 
• Önállóan és csoportosan is készít játékot, kelléket, ajándékot. 
• Díszítőjellegű, feladatokat szívesen old meg. 
• Az ábrázoló tevékenység során a balról-jobbra haladás irányát alkalmazza. 
 
Módszertani alapelvek: 
• Folyamatosan álljon rendelkezésre megfelelő minőségű és mennyiségű anyag, eszköz. 
• A gyermekek alkotása személyes jellegű, pozitív érzelmű legyen. 
• A gyermeki alkotást kezeljük értékként. 
• A gyermeki önkifejezés önkéntessége domináljon. 
• Az óvoda értékrendszere a gyermeki és szülői ízlés formálója is legyen. 
• Valósuljon meg a rajzolás, mintázás, kézimunka közösségformáló ereje. 
• Kerüljön előtérbe a látási, mozgási, tapintási, szaglási, hallási érzékelés 

összerendezettsége. 
• Vegyük figyelembe az egyes gyerekek közötti ábrázolás képességbeli különbségeket. 

Nem kell (és nem is lehet) egy szintre hozni őket. 
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IV.5 Mozgás 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
Az óvodába kerülő egészséges gyermekek szívesen mozognak. A mozgás és tevékenység 
útján szerzett tapasztalatok érthető és jól feldolgozható információt jelentenek számukra, ezért 
a mozgásnak az óvodáskor egész időszakában jelentős szerepe van. A mozgás a  gyermek 
napi tevékenységében  állandóan jelen van. A testnevelés foglalkozások keretén belül 
tervszerűen, ugyanakkor egyénre szabottan jelenik meg a mozgásfejlesztés.  
Az óvodai életet úgy szervezzük meg, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a 
mozgáslehetőség, amit szervezete és idegrendszere igényel. Mozgásukat az óvónő csak akkor 
korlátozza, ha az veszélyt jelent saját magára vagy társára. 
Az óvónő mintaadó magatartással járul hozzá, hogy a mozgás hozzátartozzon az 
életformához, és örömforrása legyen. 
A mozgás: 
• Az egészséges életmódra nevelés részeként hozzájárul ahhoz, hogy számtalan 

tevékenység - főként a szabadban- a gyermekek természetes igényévé váljon. 
• Hozzájárul az értelmi nevelés megvalósításához a különböző mozgások ismétlésével, 

felidézésével, fejlődik a gyermek vizuális memóriája. 
• A testrészek a téri irányok és a különböző formák megismerésével gyarapodnak ismeretei. 

A hallott, látott és elvégzett cselekvések elősegítik a fogalomalakítást és a 
keresztcsatornák fejlődését. 

• Mozgás közben lehetőség nyílik a környezet tapasztalati megismerésére. A gyermek saját 
testének, mozgásos képességeinek megismerésével fejlődik „én" tudata, szociális énje. 

• A közös mozgás öröme elősegíti a társas kapcsolatok alakulását, a társakhoz való 
alkalmazkodást, mozgás közben fejlődik önuralma, együttműködő képessége, akarata. 

• Kialakul egészséges versenyszelleme. 
 
Célja: 
A személyiség sokoldalú fejlesztése, változatos tevékenységek során, fizikai aktivitáson 
keresztül. A szellemi aktivitás serkentése,  a gyermek alkotó gondolkodásának 
kibontakoztatása. 
 
Feladatok:  
• Alakítsuk ki bennük az egészséges versenyszellemet.  
• Erősítsük a problémamegoldó képességet mozgásos tevékenységekkel, elvégzett 

feladatmegoldásokkal. 
• Fejlesszük: 

– a fizikai állóképességet, alakítsuk ki az önértékelést és növeljük az önbizalmat, 
– a nagy és finom mozgásokat és a fizikális erőnlétet, szem-kéz, szem-láb koordinációt, 

ritmusérzéket, 
– a testsémát, ezáltal fejlődik a testrészek ismerete, a test koordinációja, aktiválása, 

testfogalom, kezesség, dominancia, 
– a vizuális és auditív percepciót ill. kiegészítő mozgásokat, 
– a mozgással kapcsolatos szókészletet. 
 

A mozgásfejlesztés tartalma: 
• A mozgásfejlesztés a gyermekek kötetlen, motivált mozgástevékenységének 

biztosításával, a konkrét fejlesztést szolgáló testneveléssel, testedzéssel és 
ügyességfejlesztő sportprogramokkal biztosítható.  
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• A szabad mozgástevékenységnél cél a természetes mozgáskedv és a mozgásigény 
kielégítése, a tudatos környezetalakítás. Kísérletezhessenek kedvük szerint, korlátozás 
nélkül, bátorságuk szerint minden tornaszeren, udvari játékon. 

• A rendszeres testnevelés a gyermek napirendjében fontos szerepet tölt be, felfrissíti, edzi 
őket, elősegíti mozgásszintjük és testi képességeik fejlődését. 

• Testnevelési foglalkozások: kötelezően szervezett tevékenységek, amelyek természetesen 
nem jelenthetnek kényszert a gyermekek számára, helyszíne a tornaszoba illetve jó idő 
esetén az udvar. 

• A mindennapos testnevelés legyen a napirend stabil eleme. 
• Minden csoportban hetente egy alkalommal van foglalkozás e mellett ügyességi verseny 

játékok, hosszabb túrák, séták fejlesztik a gyermekek mozgását. 
• A gyermekek a különböző nehézségű feladatokat fokozatosan, egyéni képességeiknek 

megfelelően sajátítják el, fontos, hogy folyamatosan mozogjanak és a mozgás öröm 
legyen számukra. 

 
Helyi sajátosságaink, tárgyi felszereléseink: 
• A tornaszobáinkban rendelkezésre állnak az alábbi sportszerek, eszközök: ROTIKOM 

elemei, tornapad, tornaszőnyeg, zsámoly, GREISWALD egy-egy eleme, mászókötél, 
bordásfal, trambulin, a csoportszoba bútorai, tornakarikák, labdák, babzsákok, szalagok, 
ugráló kötelek, torna rudak, tini-kondi, WESCO tornaeszközök. 

• Óvodánk udvarán megtalálható a mászókötél, lejtős mászóka, kötéllétra, függő mászóka, 
kosárpalánk, csúszda. 

• Biztosítjuk a csoportszobában és az udvaron a nagyobb mozgást igénylő játékok számára 
a megfelelő helyet és kihasználunk minden lehetőséget. 

 
A fejlődés várható jellemzői óvódáskor végére:  
• Szereti és igényli a mozgást. 
• Megfelelő szintű teljesítőképesség jellemzi, mozgása összerendezett, ügyes, megfelelő 

ritmusú. 
• Képes babzsákkal a fején egyensúlyozó járásra vízszintes padon. 
• Tud a térben tájékozódni, ismeri az irányokat. 
• Sor és váltóversenyt, futó és fogójátékokat játszik a szabályok pontos betartásával. 
• Ismeri az eszközök nevét és a gyakorlatokhoz kapcsolódó kifejezéseket, vezényszavakat. 
• Tud ütemtartással járni, rövidebb távon egyenletes iramban futni. 
• Talicskázik bokafogással. 
• Tud gurulóátfordulást végrehajtani előre. 
• Hat-nyolc nekifutással tetszés szerinti akadályt ugrik, ugrását a talajra éréskor fékezni 

tudja. 
• Kislabdát hajít távolba, labdát vezet helyben, tud egykezes felső dobással célba dobni. 
• Játékos- és versenyhelyzetekben magatartása a feladatnak megfelelő (kitartás, akarat, 

tevékenységének önálló szervezése, kreativitás Figyelme, gondolkodása, 
emlékezőképessége, ötletessége megfelelő szintű. 

 
Módszertani alapelvek: 
• A szaknyelv használata. 
•  Egyszerű, érthető utasítások alkalmazása. 
•  Mintaértékű gyakorlatbemutatás, vagy magyarázattal kísért bemutattatás.  
•  Tapintatos hibajavítás. 
•  Egyéni képességek figyelembe vétele. 
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IV. 6 A külső világ tevékeny megismerése 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A gyermekek természeti és társadalmi környezetükről tapasztalatokat szerezzenek, mely 
tapasztalatok szükségesek az életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, a 
környezettel való aktív kapcsolat tevékeny kialakításához. 
Segíti: 

- a gyermek spontán és irányítottan szerzett tapasztalatainak feldolgozását,  
- fejleszti értelmi képességeiket,  
- lehetővé teszi a csoporthoz való érzelmi kötődés erősítését, kapcsolatépítést,  
- a természet szeretetének megalapozását,  
- a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megismerését. 

 
Célja: 
Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása, amelyek meghatározzák a 
természet és az ember által létrehozott környezettel való harmonikus együttélést. 
 
Feladatok:  
• Figyeljék meg és szerezzenek tapasztalatokat természeti és társadalmi környezetükről. 
• Váljanak nyitottá a gyerekek a környezet felé. 
• Ismerjenek fel az alapvető ok-okozati összefüggéseket.  
• Biztonságosan igazodjanak el társadalmi környezetükben. 
• Szeressék és védjék a természetet. 
• Figyeljenek, ismerjenek meg környezetünkben élő gyakori növény és állatfajokat.  
• Ismerjék meg a növények és állatok életét, a környezet és élővilág közötti kapcsolatok 

összefüggéseit, a természet körforgását. 
• Társadalmi környezetükből a gyermekek rendelkezzenek koruknak megfelelő 

ismeretekkel: a családról, szükségleteikről, munkájukról, a családtagok családban betöltött 
helyéről, szerepéről, egymáshoz való viszonyáról, az együttélés konkrét tapasztalatairól. 

• Szerezzenek tapasztalatokat az óvoda környezetében megfigyelhető foglalkozásokról. 
• Legyen tapasztalatuk az orvos, védőnő munkájáról. 
• Tudják megnevezni az emberi testrészeket, ismerjék érzékszerveiket, azok funkcióit, 

védelmét, gyakorolják önálló tisztántartásukat. 
• A gyermekek ismerjék a felnőttek óvodai munkáját, saját közreműködésükkel ők is 

járuljanak hozzá környezetük védelméhez, tisztántartásához. 
• Gyakorolják a helyes gyalogos közlekedést. Ismerjék a közlekedési eszközöket, az óvoda 

közelében megtalálható lehetőségeket. (pl.: repülőtér, vasútállomás) Természetes 
környezetben figyeljék meg, szerezzenek tapasztalatot, gyakorolják az udvarias 
viselkedési formákat (köszönés, jegyváltás). 

• Figyeljék meg a napszakokat, gyakorolják az ehhez kapcsolódó tevékenységeket. 
Időérzékük fejlődjön. Legyen fogalmuk kisebb-nagyobb időegységről (év, évszak, nap). 

 
A fejlesztés tartalma: 
• A kisgyermek első tapasztalatait környezetéből meríti. 
• A különböző hatások ellenére a családi nevelésnek alapozó, a fejlődés folyamán a 

személyiség jellemzőinek kialakulásában elsődleges szerepe van. 
• Az óvoda környezetével, tevékenységrendszerével hozzájárulhat az otthonról hozott 

tapasztalatok gazdagításához, más jellegű tevékenységet kínál, közösségi élményeket 
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nyújt. Az óvoda új környezet a gyermek számára, ezért fontos, a megismerése 
következtében egyre nagyobb biztonsággal és otthonossággal mozogjon benne.  

• A nagycsoportosok ellátogatnak az iskolába, megismerkednek az ott folyó munkával. 
• A természeti környezetet az évszakok változásain keresztül közvetlen megfigyeléssel 

tapasztalják meg. 
• Az időjárás, a természet jellemzői, a színek, fények, formák szépségei alapvető biológiai, 

ökológiai, fizikai, kémiai tapasztalatokat nyújtanak. 
• A növény-és állatvilág megismerése fontos része a környezet megismerésének. 

Védelmüket, gondozásukat a helyszínen is módunkban áll megfigyelni (házak udvarán, 
istállóban szántóföldön, vízpart stb.). 

• A növények fejlődését szintén természetes környezetükben kísérhetjük figyelemmel 
(vízpart, erdő, rét, kertek, stb.). 

 
Az óvónő szervezési feladatai az év folyamán  
 
Ősz  

- szőlőszüret, almaszedés, dióverés  
- kerti betakarítás, befőzés 
- egészségnap  
- kukorica betakarítás, szárító megtekintése  
- őszi szántás megfigyelése 
- folyamatosan őszi magvak levelek, termések gyűjtése  
- Báta, Vinca-part és élőlényeinek megtekintése  
- pékség, bolt, fodrászüzlet, zöldségbolt, piac meglátogatása 
- reptéri látogatás 

         - cserenci kirándulás - vadaspark 
 

Tél 
- madáretetés  
- lovas szánkózás 
- vadon élő állatok téli életmódjának megfigyelése  
- látogatás a helyi tájházhoz 
- kosárfonás  
- szövés  
- kisze-bábkészítés  
- téltemetés 
 

Tavasz  
- ibolyaszedés 
- március 15-i megemlékezés a kopjafánál 
- húsvétolás (tojásfestés, állatsimogatás)  
- helyi üzemek meglátogatása  
- nagycsoportosoknak látogatás az iskolában 

 
A gyerekeknek a társadalmi és természeti környezet megismertetésében érzelmileg telített, 
koruknak és környezetünknek megfelelő, élményeket nyújtunk. 
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Környezetvédelem  
• A környezetvédelem a környezet ismeretén, megbecsülésén, rendben tartásán alapul, 

ehhez szükséges a természethez való pozitív érzelmi viszony, mely magába foglalja a 
tiszteletet mind a természeti, mind a társadalmi környezet iránt. 

• A környezetalakítással és a munkatevékenységgel szorosan összekapcsolódik. 
• Fontos nevelési feladat, hogy a gyermekek védjék az élő környezetet, gondoskodjanak 

életfeltételeik biztosításáról, ne rongálják, ne pusztítsák azt. Tudják, hogy minden 
élőlénynek joga van az élethez. 

• A jövő környezetét a jelen óvodásai fogják alapvetően meghatározni, ezért nagyon fontos 
az óvoda minden dolgozója és a szülők mintaadó környezetvédő magatartása. 

• A környezetvédelem kiterjed az idősek tiszteletére, a kisebbek, gyengébbek védelmére, a 
felnőttek munkájának megbecsülésére. Ez a környezetvédő magatartás kialakulásának 
feltétele.  

 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• Ismeri nevét, szülei nevét, foglalkozását, lakásuk címét. 
• A testrészeket megnevezi, igényes teste tisztaságára. 
• Tájékozódik a térben, dominanciája kialakult. 
• Megismeri az elemi közlekedési szabályokat, és gyakorolja azok betartását. Ismeri a 

közlekedési eszközöket, járműveket, tudja, hogy azok az emberek munkáját segítik, 
könnyítik. 

• Ismeri a környezetükben levő intézmények nevét, rendeltetését. 
• Különbséget tud tenni az évszakok között, ismeri jellemző tulajdonságaikat, képes 

összehasonlításukra.  
• Ismeri a növény szót, annak tartalmát, tudja, hogy a növények fejlődése és az időjárás 

között összefüggés van. Tudja, hogy a növényeket gondozni kell, ismer néhány ezzel 
kapcsolatos munkát. (szántás, vetés, aratás). 

• Ismeri és megnevezi a környezetükben élő állatokat, tudja csoportosítani életmódjuk, 
egyéb tulajdonságaik szerint. 

• Ismernek néhány erdei vadállatot, költöző és nálunk telelő madarat, tudják, hogy óvásuk, 
védelmük milyen fontos. 

• Ismerik, környeztük színeit, a színárnyalatokat. Képesek ismert tárgyak, jelenségek közt 
összehasonlításokat végezni külső jegyeik alapján, ill. rendeltetésük szerint. 

 
Módszertani alapelvek: 
• A tapasztalatszerzés természetes körülmények között történjen. 
• Játékosság hassa át a tapasztalatszerzést. 
• Tevékenység során jusson sikerélményhez. 
• Élményszerzés a közvetlen környezetéből. 
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IV.7 Matematikai nevelés 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A matematikai nevelés lehetőséget teremt a környező valóság formáival és mennyiségi 
viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. 
 
Célja: 
• A matematikai nevelés célja a gyermek gondolkodási műveleteinek, megismert 

tevékenységének fejlesztése. 
• A matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, a matematikai 

beállítódás, szemlélet megalapozása. 
 
Feladatok: 
Fejlesszük a gyermekek egyéni problémalátó- és megismerő képességét és teremtsük meg az 
ehhez szükséges feltételeket a következő területeken: 
• Tapasztalás: érzékelés, észlelés, megfigyelés 
• Emlékezet 
• Megértés: azonosítás, megkülönböztetés, összefüggések felismerése, általánosítások, 

kérdések, utasítások megértése 
• Konstruálás: formák, mennyiségek előállítása, megkeresése 
• Ítélőképesség: igaz-hamis állítások 
•  Különbözőségek megfigyeltetése (nagyobb, hosszabb, magasabb, szélesebb) 
• Mennyiségi eltérések megfigyeltetése (sok, kevés, több- kevesebb, eggyel több)  
• Mennyiségi eltérések megállapítása (párosítás, csoportosítás, számlálás, bontás) 
• Tő és sorszámlálás 
• Azonosság megfigyelése  
• Becslések-mérések 
• Térbeli tájékozódás 
 
A fejlesztés tartalma: 
• Megfigyelések, összehasonlítás, szétválogatás tulajdonságok szerint, saját szempontok 

alapján. 
• Sorba rendezés mennyiségi tulajdonságok szerint, meghatározott szempont szerint. 
• Matematikai ismeretek megalapozása mérési, összemérési feladatokkal, mennyiségekkel, 

halmazokkal, különböző egységekkel. 
• Tapasztalatszerzés a geometria körében: építés, síkbeli alkotások, geometriai formák 

felismerése. 
• Tájékozódó képesség fejlesztése térben és síkban (testnevelés, rajzolás, énekes 

körjátékok, stb.). 
 
A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• Képes az óvónő kérdéseit, feladatadását megérteni, követni. Matematikai jellegű 

helyzetről, problémáról saját gondolatait szabadon is elmondani, egymás állításainak 
igazságát megítélni. 

• Jól ismert tulajdonságok szerint: válogatást, összehasonlítást, sorberendezést végez. 
• Érti, és helyesen használja a mennyiségekkel, halmazokkal kapcsolatos kifejezéseket. 
• Önállóan is össze tud mérni mennyiségeket, különböző kiterjedéseket, két halmazt 

párosítással az elemek különféle színe, nagysága, elrendezése esetén is. 
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• Elő tud állítani különféle elemekből, különféle elrendezéssel, bontással, többet, 
kevesebbet, ugyanannyit. 

• Meg tud számolni tárgyakat 10-ig. Számfogalma kialakult, elemi műveletekre képesek 10-
es számkörön belül. 

• Halmazokat tud képezni megadott vagy választott szempont szerint. Azonosítani tud 
különféle helyzetükben is egyező alakú tárgyakat, síkbeli alakzatokat. 

• Másolással képes megépíteni, kirakni a mintával megegyező elemekből, színben és 
nagyságban eltérő elemekből térbeli és síkbeli alakzatokat. 

• Különféle geometriai tulajdonságok szerint szétválogat, egyszerű tulajdonságokat 
megnevez. 

• A térben való tájékozódást érti és tudja az irányokat, ill. a helyeket jelölő névutókat. (alá, 
fölé, között, mögött, stb.) Mindezt síkban is alkalmazni tudja. 

 
Módszertani alapelvek: 
• Spontán helyzetek kihasználása. 
• Problémahelyzetek sokoldalú megközelítésére való ösztönzés.  
• A belső motiváció, a felfedezés öröme legyen a legfontosabb hajtóerő. 
• Egyéni különbségek figyelembevétele. 
• A játékosság hassa át a tapasztalatszerzést.  
• Térre, formára, színre, mennyiségre vonatkozó élményanyag fokozatos bővítése. 
• Tevékenységek során jusson a gyermek sikerélményhez. 
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IV.8 Munka jellegű tevékenységek 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A személyiségfejlesztés fontos eszköze a munka és a munka jellegű játékos tevékenység, 
melynek tartalma az önkiszolgálás, a naposi munka, az alkalmi megbízatások teljesítése, 
segítés az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak, valamint a növény és állatgondozás és kerti 
munka. 
A munka célra irányuló tevékenység, külső késztetés, többnyire külső irányítással folyik, a 
gyermektől belső fegyelmet, kötelezettségvállalást és annak teljesítését igényli. 
A munka elvégzését külső szükséglet indokolja, a gyermekeknek valamit teljesíteniük kell, 
munkájuk eredményét ők és mások egyaránt tapasztalják. 
A munka végzése közben megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek a 
természeti és társadalmi környezetükről. Minden munkatevékenység újabb tapasztalatok 
forrását jelenti. 
 
Célja: 
A gyermekek fokozatosan tapasztalják meg a munka örömét, tanulják meg tisztelni a munkát 
végző embert. Munkavégzés közben alkalmazkodnak egymáshoz, megbecsülik egymás 
munkájának eredményét, alakul feladattudatuk, felelősségérzetük. 
 
Feladatok: 
• Teremtsük meg a nyugodt légkört, ismertessük meg a gyermekekkel a munkafogásokat, a 

munkavégzés technikáit, amelyek a munkavégzéshez nélkülözhetetlenek. 
• Az egyes munkafolyamatokat fokozatosan vezessük be. 
• Biztosítsuk a gyermekek tényleges tevékenységét, aktivitását. 
• Biztosítsuk a munka állandóságát és folyamatosságát. 
• Vegyük figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait. 
• Az óvónők a csoport és az egyén képességéhez mérten értékeljék az elvégzett munkát. 
• Ösztönözzük a gyermekek önértékelésének kialakulását, igényszintjének növekedését. 
• A munka a napi tevékenységek részét alkossa, soha ne legyen büntetés. 
• Azokat a munkákat, amelyekre képes, nem végezzük el helyette! 
• Törekedjünk arra, hogy a szülő is értse, mennyire fontos a gyermek munkájának 

tiszteletben tartása. 
• Tudatosítsuk a gyermekkel azokat az eltérő sajátosságokat, amelyek a munkát a játéktól 

megkülönböztetik. 
• Erősítsük a munka iránti pozitív érzelmeket a gyermekben. 
 
A fejlesztés tartalma: 
• Részt vesznek a terem és az udvar rendben tartásában. 
• Segítenek a foglalkozások eszközeinek kiosztásában és összeszedésében. 
• Bekapcsolódnak a csoportszoba szépítésébe, ünnepek előtti díszítésébe. 
• Segítenek a terem, mosdó, öltöző rendjének megtartásában, a játékok helyrerakásában. 
• Alkalomszerűen sütnek, főznek, befőttet, savanyúságot, illetve apróbb ajándékokat 

készítenek. 
• Bekapcsolódnak a növények gondozásába, madáretetésbe. Tavasszal ágakat hajtatnak, 

magokat csíráztatnak. 
• Segítik egymást öltözésben, egyéb tevékenységben.  
• Teljesítik a felnőttek megbízásait. 
• A munka folyamataiban aktívan részt vesznek és naposi teendőket is ellátnak. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 
• A napos önállóan felteszi az asztalterítőt, előveszi és kiosztja az étkezéshez szükséges 

eszközöket, és azokat esztétikusan elrendezi az asztalon. Étkezés után leszedi az asztalt, a 
terítőt önállóan összehajtja és a helyére teszi. Rendbe rakja, és helyre viszi a mosogatásra 
nem kerülő eszközöket. A papírszalvétát összehajtogatja, és a szalvétatartóba helyezi. 
Összesöprögeti a morzsákat, letörli az asztalokat. 

• Játékelrakás után - ha szükséges - eligazítja, esztétikusan elhelyezi a tárgyakat. 
• Figyelemmel kíséri, hogy a játékok a tárolóban a helyükre kerülnek-e. 
• A foglalkozásokhoz, barkácsoláshoz szükséges eszközök kiosztásában önállóan vesz 

részt. Az eszközöket a megjelölt helyre viszi. 
• Részt vesz a csoportszoba díszítésében, rendezésében, az átrendezésre vonatkozó 

megbeszélésen ötletet ad az óvónőnek. Önállóan képes a terem díszítésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, virágot hoz a vázába stb. 

• Vigyáz a terem rendjére, felszólítás nélkül felveszi az elejtett papírdarabot, helyére teszi a 
kint felejtett eszközöket.  

• Ünnepekre ajándékot készít. 
• Minden olyan területen segít, ahol erre szükség van. 
• Folyamatos feladata az udvar rendezése. Közreműködik a falevelek 

összegereblyézésében, az udvari járdák tisztántartásában. 
• Szívesen vállal egyéni megbízásokat. 
• Aktívan részt vesz az ágyazásban. 
• Munka jellegű tevékenységeket önként vállal. 
• A munkavégzéshez szükséges eszközök használatát ismeri. 
 
Módszertani alapelvek: 
• A munka az óvodáskor végéig játékos jellegű maradjon.  
• Segítőkész óvónői magatartás. 
• Egymás és a felnőtt munkájának megbecsülése.  
• Feladattudat és feladattartás erősítése. 
• Egyéni különbségek figyelembe vétele. 
• Megfelelő idő biztosítása a munka elvégzésére.  
• A munka értékteremtő tevékenysége. 
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IV.9 Tanulás 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely 
nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, 
természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, az óvodapedagógus által 
kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretben valósul meg. Óvodáskorban a tanulás 
nevelésközpontú, a gyermekek nem elméleti síkon ismerkednek az őket körülvevő 
környezettel, s nem egymástól elszigetelt ismereteket szereznek.  
A tanulási folyamatunk figyelembe veszi a gyermek életkori sajátosságai mellett, a 
mindenkori fejlettségi szintjét, jelzi a fejlődésbeli lemaradásokat, megadja az egyénre szabott 
feladatokat. 
A tanulás feltétele a gyermek aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató 
tapasztalás biztosítása. A tanulási folyamat alapját az érzékelés, észlelés útján szerzett játékos 
tapasztalat képezi. Tapasztalatokhoz változatos tevékenységeken keresztül jutnak el a 
gyermekek. A gyermeki kíváncsiságból eredő kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 
kiemelt jelentőségű. A tanulás ill. az óvodai nevelés során nincs ilyen vagy olyan 
képességfejlesztés, hanem minden hatás komplexen, a részeken keresztül az egészre, az egész 
személyiségre hat. 
 
Célja: 
Óvodánk a tanulást folyamatként fogja fel, amelynek során a gyermekek, a főleg utánzásos 
spontán tevékenységtől eljutnak a gondolkodás szintjére, és képessé válnak arra, hogy eleget 
tegyenek az iskolai tanulás követelményeinek. A tanulás az óvodában a játék motivációs 
bázisára támaszkodik. 
A gyermekek képességeinek folyamatos fejlesztése az életkornak és az egyéni adottságoknak 
megfelelően történik. 
 
Feladatok: 
• Alakítsuk ki a nyugodt tanulás feltételeit. 
• Biztosítsunk szeretetteljes, előítélet-mentes légkört.  
• Segítsük az önálló feladatvégzést. 
• Erősítsük az önfegyelmet, a szándékos figyelmet, a kitartást, a feladattudatot. 
• Vegyük figyelembe a gyerekek egyéni fejlődési ütemét. 
• Fejlesszük a gyermekek megismerési funkcióit, a gondolkodási folyamatokat a kézségek 

és képességek fejlesztésével. 
• Fejlesszük az anyanyelvi- és kifejezőképességet. 
 
 A fejlesztés tartalma: 
A tanulás terén kiindulópontunk kiscsoportban és középső csoport év elején a kötetlen 
foglalkoztatási forma, a testnevelés kivételével.  
Középső – és nagycsoportban a foglalkozások részben kötelező jellegűek, az óvónő által 
kezdeményezett szituációk mellett nagy súllyal szerepeljenek a gyermek által 
kezdeményezett, illetve a spontán tanulási helyzetek. 
• Lényeges, hogy a gyermekek önként vegyenek részt a kezdeményezéseken, lehetőleg 

mikro csoportban. A kötetlen óvónői kezdeményezések tevékenységbe ágyazottak, 
képszerűek, szemléletesek legyenek, minden tevékenység játékos legyen és utánzásra 
épüljön. 

• A tanulási tevékenységet középső csoport év közepétől és nagycsoportban naponta, 
azonos időben szervezzük. 
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• Az óvodai nevelés ideje alatt a gyermekek több alkalommal megtapasztalhatják ugyanazt 
az eseményt (időjárás-változás, környezetváltozás, szokásváltozás stb.) és így magasabb 
szintű ismeretekre tesznek szert. 

• A tervezésben tükröződik az óvónő szakmai felkészültsége, önmagával és a gyermekekkel 
szembeni igényessége.  

 
A fejlődés várható jellemzői: 
• Kialakul benne az igény, hogy a feladatokat sikerrel oldja meg. 
• Kialakulnak a közösségi élet szempontjából fontos normák, együttélési szabályok 

(egymásra figyelés, egymás meghallgatása, segítségadás). 
• Képes a már elsajátított ismeretek szándékos felidézésére. 
• Munkatempója, feladattartása életkorának megfelelő. 
• Szándékos figyelemre képes. 
• Kialakul benne a tanulás iránti igény. 
 
Módszertani alapelvek: 
•    Sokoldalú cselekedtetés, tevékenykedtetés. 
•    A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása. 
•    A tanulás játékos jellege domináljon. 
•    Motiváció elvének biztosítása. 
•    Probléma szituációk teremtése. 
•    Szemléletesség. 
•    Egyéni fejlettséghez mért feladatadás. 
•    Differenciált értékelés. 
•    Pozitív megerősítés. 
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V. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása 
 
Helyzetkép: 
Jelenleg óvodánkban 1 fő gyógypedagógus jelenleg 2 órában, valamint 1 fő logopédus heti 4 
órában segíti a munkánkat. Ők nyújtanak segítséget számunkra a beilleszkedési és magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztésében, a felmerülő problémák megoldásában. 
Azonban egyik szakembernek sincs sem a gyengén látó, sem a nagyothalló gyermekek 
fejlesztéséhez szükséges képesítése.  
Ilyen sajátos nevelési gyermekek felvétele esetén utazó gyógypedagógus segítségét kell 
kérnünk e gyermekek fejlesztéséhez. Intézményünkben a funkcionális integráció 
megvalósítására van lehetőségünk (a fogyatékos gyermeket rövid időre vonjuk ki a 
csoportból, amikor a gyógypedagógus illetve a logopédus végzi a fejlesztését). A csoporton 
belüli foglalkoztatás során a részképességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A sajátos 
nevelési igényű gyermekeknél a megfigyelések alapján egyénre szabott korrekciós tervet 
dolgozunk ki, melyet a gyógypedagógussal és a logopédussal egyeztetünk. Ezeknél a 
gyermekeknél még hangsúlyozottabb szerepet kap az egyéni bánásmód elve. Óvodánk a 
szeretetteljes, családias, a gyermekek számára biztonságot nyújtó, derűs óvodai légkört tartjuk 
fontosnak, ahol a képességeinek megfelelően tud fejlődni. 
 
Helye a nevelés folyamatában: 
A felnőtt társadalom csak akkor válik elfogadóvá, ha a szociális tanulás már gyermekkorban 
elkezdődik. Ezen a ponton kapcsolódik a fogyatékkal élők társadalmi integrációja az 
oktatáshoz. Az esélyegyenlőség felé megtett első, legfontosabb lépés az együttnevelés. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi megbecsülésének kérdése gyermekkorban 
kell, hogy kezdődjék, az egészséges kisgyermekek az óvodába bekerülve szerzik első 
benyomásaikat fogyatékos társaikról. Ha velük együtt, egymást megbecsülve, egymást nem 
zavarva nevelkedhetnek, akkor a felnőttkori egy-társadalomban élés számos problémája már 
eleve megoldható, megelőzhető. 

 
A Közoktatási törvény 30.§ (1) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermeknek 
joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 
igényjogosultságát megállapították. 
Sajátos nevelési igényű gyermek az, akiről a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye ezt megállapította.   
A Ktv. 121. § 29. a közoktatási törvény alapján sajátos nevelési igényű gyermek, aki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

 Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulás esetén halmozottan fogyatékos. 

 Pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott 

 Ide tartoznak a következők: 
- Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia 
- Mutizmus 
- Kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavaros gyermekek. 
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Célunk: 
 A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és 

megtartása. 
 Optimális körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez. 
 Egyéni fejlődési ütem, képesség, tehetség, szociokulturális háttér figyelembevételével a 

hátrányos helyzetből való felzárkóztatás segítése, a tehetség kibontakoztatása. 
 Ezen gyermekek hátrányainak enyhítése, az előítéletek csökkentése. 

 
Feladatunk: 
 A gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése. 
 Kapcsolattartás a szakemberekkel (pszichológus, logopédus). 
 Fejlődésük nyomon követése.  
 Fejlődési ütemük rögzítése.  

 Anamnézis lap felvétele. 
 Fejlődést nyomon követő mérőlapok:  

- Játék 
- Munka  
- Tanulás 
- Érzelmi nevelés és szocializáció 
- Egészséges életmód 
- Anyanyelvi nevelés és kommunikáció 
- Mese- vers- irodalmi nevelés  
- Külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, matematika) 
- Rajzolás, mintázás, kézimunka 
- Ének-zene, énekes játék  
- Mozgás 

 Korai képalkotás, felismerés a lassabb ütemben fejlődő gyermekeknél. 
 Egyénre szabott prevenciós, korrekciós program kidolgozása a csoporton belüli fejlesztés 

érdekében, pszichológus és logopédus segítségével. 
 A gyermek hallás és beszédállapotának folyamatos fejlesztése, alakítása, korrigálása. 
 A nagyothalló gyermekek interperszonális kapcsolatainak tartalmi – érzelmi – nyelvi 

fejlesztése. 
 Szükség esetén a megfelelő szakemberhez való irányítás (Nevelési Tanácsadó, Gyermek – 

ideggondozó, neurológiai szakrendelés). 
 Megfelelő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő prevenciós 

munka érdekében. 
 

A fejlesztő tevékenység területei és tartalmai 
Ebben a fejezetben csak azokra a területekre térünk ki, amelyek a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára kiegészítéseket, változtatásokat kívánnak a nevelésben és egyéni 
fejlesztésben egyaránt.  
 
Egészséges életmódra nevelés 
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél, valamint a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, 
tanulási folyamatban tartósan akadályozott, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 
küzdő, valamint a nagyothalló gyermekek integrált nevelésénél további feladataink a 
következők: 

• Prevenció és korrekció szükségességének időbeni felismerése. 
• Hallókészülékkel kapcsolatos elemi ismeretek elsajátítatása. 
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• Pozitív viszony kialakításának elősegítése az orvossal, valamint a külső segítőkkel. 
• Az adott csoporton belül alkalmazható egyéni fejlesztési tervek elkészítése a 

szakemberek segítségével. 
 
Érzelmi nevelés és szocializáció 
A sajátos nevelési igényű kisgyermekek óvodai közösségbe történő beszoktatásakor hasonló 
problémák jelentkezhetnek, mint ép társaiknál. Félelem az új környezettől, gyerekektől, 
felnőttektől. Ezért jelenthet számukra is kedvező megoldást az óvodánkban már gyakorlattá 
vált szülőkkel együtt történő beszoktatás. 
A SNI gyermekek szociális beilleszkedése egyrészt a gyermek személyiségétől, másrészt és 
nagymértékben a befogadó környezettől, a gyermektársaktól és a pedagógustól függ.  
Közösségi nevelésen belüli feladatainkat a sajátos nevelési igényű gyermeknél az óvónői 
feladatokat a következőkkel egészítjük ki: 

 Érzelmi biztonság, szeretetteljes légkörre való igény felkeltése, valamint annak 
fenntartására való képesség kialakítása (hagyományok, szokások, ünnepek segítségével). 

 Az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott alkalmazása. 
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális érzékenységre való nevelés. 
 Pozitív érzelmi viszony kialakítása gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt 

viszonylatában. 
 Az én tudat fejlesztésénél, valamint az önérvényesülési törekvéseknél az óvodánkban 

kialakított magatartásformák elfogadtatása. 
 A hangra, beszédre való figyelem képességének kialakítása. 
 A hallássérülés tényének elfogadtatása (a társakkal is). 
 A többi gyermek másságának elfogadtatása. 
 Utánzóképesség fokozott fejlesztése. 
 Viselkedészavarok korrigálása a belső és külső szakemberek segítségével. 

 
Munka 
A munka jellegű tevékenységeknél feladatunk: 

 Az önkiszolgálás, naposság, alkalmi munkák játékos jellegének megtartása. 
 Az együttesen vállalt munka és az együtt dolgozás örömének tudatosítása, képességének 

fejlesztése. 
 Az eredményes munkavégzéshez szükséges képességek fejlesztése, tulajdonságok 

alakítása. 
 A jól végzett és eredményes munka örömének a tudatosítása. 
 A munka megszervezéséhez szükséges képességek fokozatos kialakítása. 

 
Tanulás 
Kiemelten kezelt feladataink a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási 
nehézségekkel küzdő, valamint a nagyothalló gyermekeknél a következők: 

• A gyermekek érdeklődésének felkeltése, és fenntartása változatos tevékenységek 
kínálatával. 

• Ismereteik rendszerezése, bővítése, valamint azok beépítése eddigi ismereteik 
rendszerébe. 

• Tapasztalataik, ismereteik verbális megfogalmazására való képesség folyamatos 
fejlesztése a szakemberek segítségével. 

• Képi és szóbeli megfogalmazási kísérleteik elősegítése. 
• Anyanyelvi játékok játszása. 
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• Vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés, verbális emlékezet játékos 
fejlesztése fejlesztőjátékok segítségével. 

• Képi és verbális gondolkodás és képzelet fejlesztése. 
• Egyéni anyanyelvi fejlesztések. 

 
Anyanyelvi nevelés 
Az integrált neveléshez és fejlesztéshez kapcsolódó feladataink ezen a területen a következők: 

 Verbális kommunikációra való igény kialakítása. 
 Beszédtanulási képességek fejlesztése mondókák és versek segítségével. 
 Az aktív szókincs folyamatos bővítése. 
 Egyéni fejlesztéseknél a beszéd és a mozgás koordinálásának fejlesztése. 
 Részképességek fokozatos fejlesztése a szakemberekkel való konzultálás valamint az 

egyéni fejlesztési terv alapján. 
 

Játék 
Az óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a játék az elsődleges 
tevékenységi forma. Ezt a terepet kiválóan fel lehet használni a differenciált fejlesztéshez.  
Feladatainkat a következőkkel egészítjük ki: 
differenciáltan használjuk fel a szakemberek által javasolt fejlesztő játékokat, hogy az arra 
rászoruló gyermekek speciális fejlesztésére jótékony hatást gyakoroljanak, valamint a 
problémák megelőzését szolgálják. 
• Figyelembe vesszük, és felhasználjuk a szakemberek által javasolt „fejlesztő játékokat”. 
• Gyermekenként Fokozott figyelmet fordítunk a játékon keresztül történő társas 

kapcsolataik elősegítésére, alakulására. 
• Ezen gyermekeknél még nagyobb hangsúlyt kap a játék elsődlegességének és 

szabadságának elve (változatos játéklehetőségek kínálatával). 
• Feladatunk továbbá a gyermekek adottságainak, képességeinek, érzelmi – akarati életének 

megnyilvánulási lehetőségeinek a segítése, fejlesztése. 
 
Kapcsolattartás és együttműködés: 
• Szakértői Bizottság 
Az óvodapedagógus, a gyógypedagógus, és a logopédus megfigyelései, fejlettségmérései 
alapján sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése érdekében a legelső és 
legfontosabb a szakértői vélemény beszerzése. A szakvélemények beszerzéséhez Szakértői 
Bizottsághoz kell fordulni, melyek a következők: 

Feladata: 

- A fogyatékosság szűrése. 
- A vizsgálat alapján javaslattétel a gyermek különleges gondozás keretében történő 

ellátására. 
- Az ellátás módjára, formájára és helyére. 
- Javaslattétel az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra. 
- Megvizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. 

 
• Nevelési Tanácsadó 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek problémájának 
feltárása érdekében, a Nevelési Tanácsadóhoz kell fordulnunk. 
Feladata: 

- A vizsgálati eredmény alapján szakvélemény készítése. 
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- A gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 
- Az óvoda megkeresésére a szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a 

gyermek egyéni adottsága, és fejlettsége azt szükségessé teszi. 
 

• Logopédus 
Évek óta heti egy alkalommal végzi fejlesztő munkáját óvodánkban a logopédus. Nagy 
segítséget nyújt számunkra a dyslexia megelőzésében, gyógyításában. A súlyosabb 
beszédhibás gyermekek számára, már középső csoporttól tart fejlesztő foglalkozásokat. 
Feladata: 

- Beszédhibák javítása. 
- Nyelvi kommunikációs zavarok javítása. 
- Folyamatos konzultáció az óvodapedagógusokkal. 
- Szülőkkel való kapcsolattartás. 
- Szülői értekezleteken való részvétel. 
- Dyslexia szűrővizsgálat elvégzése. 

 
 Gyógypedagógus 

Az intézmény teljes munkaidőben gyógypedagógust alkalmaz, aki a csoportból kivonva végzi 
a fejlesztő munkát.  
Feladata: 

- A gyermek fogyatékosságának megfelelő fejlesztés. 
- Folyamatos konzultáció az óvodapedagógussal. 
- Szülőkkel való konzultáció az együttműködés érdekében. 

 

 Szülők 
A fogyatékos gyermekkel foglalkozó valamennyi pedagógus számára fontos, hogy a 
szülőkkel olyan kapcsolatot tudjon kialakítani, mely előremozdítja a gyermek fejlődését. A 
szülőket folyamatosan, havonta legalább egy alkalommal szükséges tájékoztatni gyermekük 
fejlődési üteméről, a további fejlesztési stratégiáról. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermek fejlettségének mutatói az óvodai élet végére:  
• Gyermekenként változó a sérülés mértékétől befolyásolt, és függ a fejlesztés sikerétől. 
• Sikerként könyvelhető el, ha a gyermek jól érzi magát a közösségben, amely befogadta őt. 
• A pedagógusok, a társak és a szülők elfogadó, segítő magatartása biztonságot jelent 

számára, így alakul önbizalma és környezetéhez való viszonya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 107

VI. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységünk 
 
Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodánkba. Fontos feladatunk az 
egyéni sorsokkal való törődés, a segítségnyújtás. 
Minden óvodapedagógus kiemelt feladatai, közé tartozik a gyermekvédelmi munka. 
Gyakorlatunkban a gyermek családi körülményeinek figyelemmel kisérése, fejlődésének 
követésével együttesen történik.  
 
Különös figyelmet és gondot fordítunk a kedvezőtlen szociális és kulturális környezetből 
érkező gyermekekre. Fontos feladatunk a közösségbe való beilleszkedésük segítése, az 
egészséges életmód szokásainak (étkezés, tisztálkodás, mosdóhasználat..) és 
viselkedéskultúrájuk alakítása. Mindezt eredményesen csak szerető-elfogadó, tapintatos 
nevelői attitűddel érhetjük el, mely egyaránt meghatározó kell, hogy legyen a gyermekekkel 
való bánásmódon túl, a családdal való kapcsolattartásban is. Munkánk során fő elv: a család 
tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése, a gyermek iránt érzett felelősség. 
 
A gyermekvédelmi munka fő feladata a prevenció, azaz a veszélyeztetettség kialakulásának a 
megakadályozása (ez az óvodapedagógus és a gyermekvédelmi felelős közös felelőssége). 
Ha az óvoda a gyermekeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 
megszüntetni, segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól. 
A legsúlyosabb esetekben történik meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel, melynek során 
az önkormányzat jegyzőjével és a gyermekjóléti szolgálattal szorosan együttműködünk. 
Nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 súlyos anyagi nehézséghez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, 
 elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi- lelki bántalmazás, 
 súlyos érzékszervi károsodás, ill. tartós betegség, 
 a gyermek testi, mentális fejlődésének veszélyeztetése. 

(a veszélyeztetettség megállapítása eltérő a Közoktatási törvény és a szakirodalom 
értelmezésében, ezért a statisztikai adatszolgáltatás során a Kt. Előírásait, míg a nyilvántartás 
során a Kt. előírásai mellett a fent felsorolt szempontokat is érvényesítjük.  
 
Célunk: 
 3-7 éves korú gyerekek érdekeinek képviselete emberi és gyermeki jogok érvényesülésének, 
valamint a gyermek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása. 
 
Feladat: 

• Szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős, a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársának személyéről, elérhetőségük idejéről, helyéről. 

• Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 
hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. 

• Az óvónő a saját csoportjába lévő gyerekek problémáit elsősorban a családdal történő 
megbeszélés során, velük együttműködve próbálja megoldani. Amennyiben e 
kapcsolattartás nem hoz változást, szakember (fejlesztőpedagógus, védőnő, orvos, 
pszichológus) segítségét kéri. Elhanyagolt, családi viszályok, bántalmazás esetén a 
gyermeket érő káros hatások elhárítására a vezető, az óvodapedagógus, és az intézményi 
gyermekvédelmi felelős együttesen dönt a gyermekjóléti szolgálat és a jegyző 
bevonásának szükségességéről. Súlyos esetekben a gyermekjóléti szolgálat munkatársa s 
a jegyző védelembe vételt, családba helyezést, állami gondozásba vételre tesz javaslatot. 

• A családnak a nevelésben elsődleges a szerepe, ebben az esetben az óvónő és az 
intézményi gyermekvédelmi fellelős feladata a szülők segítése. Ha erőfeszítéseik nem 
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járnak eredménnyel, külső segítséget kell igénybe venni (önkormányzati, gyermekjóléti 
szolgálat, gyermekorvos). A folyamatos információáramlás érdekében rendszeres 
kapcsolatot tartanak. Az évente készülő gyermekvédelmi kimutatás tartalmazza: az 
óvodába lévő hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetetett 
gyermekek számát, a veszélyeztetettség fokát. Az óvodavezető évi két alkalommal, a 
jegyzővel egyezteti azon gyermekek névsorát, akik esetében a család jogosult az 
óvodáztatási támogatásra. 

• A gyermekekkel kapcsolatos adatokat csak az arra illetékes személyek kezelhetik, a 
titoktartási kötelezettség betartásával.  

• Évi 1 alkalommal esetmegbeszélést tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársa, amin 
részt vesz a gyermekorvos, az intézmény gyermekvédelmi felelőse, a védőnő, a 
gyámügyi előadó, az óvodavezető és a körzeti megbízott. 

 
 

VII. A nevelési folyamat és a gyermekek fejlődésének nyomon követését 
szolgáló ellenőrzés – értékelés elvei 
 
Intézményeinkben a nevelési folyamatok és a gyermek ellenőrzésének - értékelésének 
elvei a következők: 

- tervszerűség, 
- folyamatosság, 
- életkori sajátosságok figyelembe vétele, 
- egyéni sajátosságok figyelembe vétele,  
- nyitottság, 
- a program céljainak való megfelelés, 
- demokratizmus, 
- együttműködés, 
- objektivitás, 
- fejlesztő hatás, 
- partnerközpontúság, 
- egymástól tanulás,  
- dokumentálás. 

 
Az ellenőrzés formái (tájékozódó, tematikus, visszatérő, napi), jellege (diagnosztikus, 
fejlesztő, összegző), helyszínei és területei (szakmai, gazdálkodás, munkáltatás, 
tanügyigazgatás) és érintettjei (pedagógus és nem pedagógus) az intézményi 
minőségirányítási programban és ahhoz kapcsolódóan az éves vezetői tervben kerülnek 
meghatározásra.  
 
 
VIII. Szakmai dokumentumok vezetésének sajátosságai, elvei 
 
Szakmai dokumentumok vezetésének sajátosságai: 

- A csoportnaplóban évi 3 alkalommal tervezés és értékelés történik. 
- Az egyéni fejlesztésben részesülő gyermekekről egyéni fejlesztési lap készül 

(óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus vezeti). 
- Minden gyermekről egyéni fejlődési lap és személyiséglap (sikerkritérium táblák) 

készül. 
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A dokumentumok vezetésének elvei: 
- rendszeresség,  
- következetesség, 
- egymásra épülés, 
- folyamatosság, 
- összehangoltság, 
- tényszerűség,  
- objektivitás. 

 
 
IX. Az óvoda kapcsolatai 
 
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 
Ennek alapvető feltétele, a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái 
változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják 
azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda ill. a család teremt meg. 
 
A családdal: 
• Fontos feladatunknak tartjuk a családok megismerését, a velük való szoros nevelői 

együttműködést. 
• Amennyiben a szülő igényli, meglátogatjuk a családokat. Gyermekvédelmi esetekben a 

családlátogatás kötelező. 
• A szülők nevelési célkitűzéseinek ismeretében segítünk abban, hogy az elvárásaik reálisak 

legyenek. 
• Tájékoztatjuk a szülőket nevelési elképzeléseinkről, módszereinkről, tervezett 

eseményekről, programokról. 
• Különös figyelemmel, tapintattal és realitással adunk tájékoztatást a szülőnek saját 

gyermekéről. Éreztetjük, hogy a segítőszándék vezérel bennünket. 
• Családdal kapcsolatos minden információnkat diszkréten kezeljük, eleget teszünk a 

titoktartási kötelezettségünknek. 
• Lehetővé tesszük a naponkénti rövid, lényeges közlésekre szorítkozó párbeszédet, ez 

azonban nem zavarhatja meg a csoport életét, nem vonhatja el az óvónőt a többi 
gyermektől. 

• Módot adunk arra, hogy a szülő a csoportban megfigyelhesse gyermekét (óvodai 
ünnepségek, rendezvények kapcsán, ill. a szülő bármikor betekinthet a gyermeke óvodai 
tevékenységébe, ha a csoportvezető óvónőnek jelzi ezt). 

• Biztosítjuk a négyszemközti beszélgetések lehetőségét szülő és a nevelő igénye szerint. 
• Különös gonddal készülünk fel az új gyermekek fogadására, beszoktatására, fokozott 

figyelmet fordítunk az otthonról jövő gyermekekre. 
• Ha szükséges, lehetővé tesszük a szülőnek, hogy segítse gyermeke beilleszkedését. 
• Bevonjuk őket a programok szervezésébe, bonyolításába, szorgalmazzuk azokon 

részvételüket. 
• Amennyire ez tőlünk függ, segítjük a szülő és a gyermek közötti harmónia erősítését. 
• Csoportonként létrehozzuk a szülői munkaközösséget (megválasztjuk annak elnökét). 
• Támaszkodunk rájuk, erősítjük kezdeményező, koordináló szerepüket. 

 
Alapelvek:  

- Bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal.  Egyenrangú nevelőtársi 
viszony kialakítása. 

- A gyerek fejlesztésében az óvónő támasza legyen a szülőnek.  
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- Családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása. 
- Egyéni igények, szokások figyelembevétele.  
- Az előítéletek kiküszöbölése. 
- Hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekekkel szembeni különös gondoskodás. 
 

Iskolával: 
• Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, melyek az óvodai élet alatt 

(pedagógiai szakszolgálat intézményei, közművelődési intézmények) és az óvodai élet 
után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. 

• A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükséglethez. 
• A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda legyen nyitott és kezdeményező. 
• Megismerkedtünk a NAT tartalmával, különös tekintettel az alsóbb osztályok 

vonatkozásában. 
• Lehetőséget biztosítunk az alsós tanítóknak, hogy megismerkedjenek nevelőmunkákkal. 
• Tájékoztatjuk őket az egyes gyermek fejlettségi szintjéről, azokról a módszerekről, 

amelyekkel az adott gyermek legkönnyebben fejleszthető. 
• Nyitottak vagyunk az iskola felé, így a nevelők bármikor betekinthetnek az óvoda életébe. 
• A nagycsoportosokkal órákat látogatunk. 
• Részt veszünk egy-egy iskolai ünnepségen, meghívjuk őket óvodai rendezvényekre. 
• Figyelemmel kísérjük a tőlünk iskolába kerülő gyermeket beilleszkedésének folyamatát. 
• Alapelvek:  

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan biztosítása. 
- Kölcsönös nyitottság érvényesülése.  
- Egymás munkájának megismerése. 
- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt.  
- Minden gyermek örömmel induljon iskolába. 

 
Közművelődési intézményekkel: 
• Sajátos kapcsolatunk abból adódik, hogy Általános Művelődési Központban dolgozunk. 

Így közművelődéssel közösen szervezünk olyan programokat, amelyeken az óvodások és 
az iskolások együtt vehetnek részt (szüreti felvonulás, Fut a falu, húsvétvárás). 

• A könyvtár, a Teleház megismertetése is a feladatainkhoz tartozik. Ismerjék meg a helyét, 
az ott dolgozó nevelőt és az ő szerepét. Kölcsönözzenek egy-egy könyvet az óvodai 
nevelésekhez. 
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Záró rendelkezések: 
 
 

Jelen pedagógiai program - elfogadása esetén - 
2014. szeptember 1-ig érvényes. 

 
 
 
A Pedagógiai programot a szakalkalmazotti testület minden tanévzáró 
értekezleten felülvizsgálja. 
 
 
Programmódosítás kérhető a szakalkalmazotti testület 1/3-a, az SZMK 2/3-a 
vagy a fenntartó indítványozására. 
 

A módosítás lehetséges okai: 
 

- feltételrendszer változása 
- a kliensek igénye újabb innováció bevezetéséről 
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MELLÉKLETEK 
Az óvodavezető munkaköri leírása 
 
Jogállása 
Az óvoda az ÁMK intézményegységeként működik, élén az óvodavezető áll, aki az 
intézményegység egyszemélyi felelős vezetője. Vezetői irányítása alá tartozik, az óvodával 
egy épületben, vele szerves egységként működő családi napközi. Vezető állású 
közalkalmazott. Megbízását pályázat útján 5 évre kapja. Tagja az igazgató tanácsnak és a 
vezetői tanácsnak. 
Munkáját a mindenkor érvénes jogszabályban megállapított munkaidejében végzi.  
Az óvodai intézményegység 3 csoportos, irányítását a csoportban dolgozó vezető óvónő látja 
el. 
A pedagógiai és tanügy-igazgatási feladatokat önállóan, a gazdálkodási és munkáltatói jogkört 
megosztva az ÁMK igazgatójával közösen látja el. 
Munkáltatója az ÁMK igazgató, akinek folyamatos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik; 
utasítására beszámolót készít a fenntartónak az óvoda tevékenységéről. 
 
Pedagógiai feladatai 

- A nevelőtestület véleményének figyelembevételével megszervezi az óvodai csoportokat. 
- Az óvoda pedagógiai-szakmai irányítójaként megszervezi, folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a nevelőmunkát. Rendszeresen látogatja a csoportokat, illetve a 
beosztott óvónők foglalkozásait, szakmai segítséget nyújt, útmutatást ad számukra. 
- Vizsgálatokat, felméréseket szervez és végez a nevelés elemzéséhez, értékelő 
megállapításairól feljegyzést készít, további feladatokat jelöl meg. Figyelemmel kíséri a 
gyermekek fejlődésének elősegítését. 
- Ellenőrző tevékenységébe bevonhatja a szakmai munkaközösség-vezetőt, külső 
szakértőt, szaktanácsadót. 
- A nevelőtestület javaslatai alapján összeállítja az óvoda pedagógiai programját és 
munkatervét, házirendjét. 
- Összehangolja és jóváhagyja a csoportok napirendjét és heti foglalkozási-rendjét. 
- Az óvodapedagógusokat segíti a nevelés tartalmának megszervezésébe. 
- Biztosítja a szakmai munkaközösség működését. 
- A nevelőtestület szakmai fejlődése érdekében belső továbbképzést, tapasztalatcserét, 
bemutató foglalkozást, nevelési értekezlete, szakanyagok feldolgozását szervezi. 
- Figyelemmel kíséri valamennyi dolgozó önképzését. 
- Biztosítja a családi és óvodai nevelés összhangját szolgáló feltételeket: SZMK 
működését, szülői értekezletek, nyílt napok, családlátogatás, stb. 
- A gyermekek iskolára való felkészítése- és a folyamatos nevelés érdekében gondoskodik 
a kapcsolattartásról az iskola alsó tagozatával: kölcsönös hospitálások, látogatások, 
megbeszélések, stb. 
- Megszervezi az óvodai ünnepeket, ünnepélyeket, megemlékezéseket. 
- Segíti és működteti az óvoda kapcsolatrendszerét. 
- Ösztönzi a pályázatokon való részvételt, maga is készít pályázatokat. 

 
Tanügy-igazgatási feladatai 

- Tájékozódik, majd javaslatot ad: az óvoda napi nyilvántartásához; a nyári és téli 
szüneteléshez; a nevelés nélküli munkanapok számának és tartalmának megszervezéséhez. 
- Elkészíti az óvoda statisztikáját. 
- Az óvodához érkező ügyiratokat a megfelelő határidőn belül elintézi. 



 113

- A gyermekek óvodai felvételét megszervezi. Felvételi és előjegyzési naplót vezet / 
túljelentkezés esetén felvételi bizottságot hív össze, a várakozókat sorrendbe állítja /. 
- Naprakészen vezeti az óvoda törzskönyvét. 
- Ellenőrzi az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását, a felvételi és mulasztási napló 
pontos vezetését, ellenőrzi az óvodai csoportnaplókat. 
- Tanköteles gyermek hiányzása esetén felszólítást küld, az elköltöző tanköteles 
gyermeket nyomon követi, és jelzi az új lakóhelynél. 
- A gyermek beiskolázásához szakvéleményt ad, szükség esetén szakvéleményt-, 
iskolaérettségi vizsgálatot kér a pedagógiai szakszolgálatoktól. 
- Segítséget nyújt a gyermekek beiskolázásának megszervezéséhez, indokolt esetben 
kezdeményezi Szakértői Bizottság irányítását. 
- Az óvoda elsőfokú tanügy-igazgatási hatósága az óvodavezető, gyakorolja mindazokat a 
tanügy-igazgatási jogokat, amelyeket a jogszabályok előírnak. 

 
Gazdálkodási feladatai 

- Az óvodavezető az ÁMK költségvetésében az Óvodai szakfeladaton biztosított kerettel 
gazdálkodik; a költségvetés összeállításakor ehhez ad javaslatot. 
- Az óvoda épületének, berendezésének, udvarának karbantartásáról gondoskodik a 
környezet – egészségügyi, munka – és balesetvédelmi előírásoknak megfelelően.  
- Az óvoda felújításával kapcsolatosan javaslatot ad. 
- Az óvoda felszereléseit és eszközeit folyamatosan fejleszti, új eszközöket szerez be – a 
pénzügyi lehetőségek szerint. 
- Gondoskodik a vagyonvédelemről, az eszközök megóvásáról, a takarékosságról minden 
területen / víz, energia, telefon, eszköz felhasználás, javítás, anyagtakarékosság, stb. / 
- Felelős a munkavédelmi, a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásért az óvodai 
közalkalmazottakra vonatkozóan. 
- Az élelmezésvezető munkáját javaslataival segíti az étlapkészítésben, valamint 
gondoskodik a pontos óvodai étkezési létszámok időbeni leadásáról; segíti az étkezési 
térítési díjak beszedését. 
- Gazdálkodási jogkörét az ÁMK igazgatóval megosztott hatáskörben gyakorolja. 
- Heti munkaidő beosztását úgy készíti el, hogy az óvoda nyitvatartási ideje alatt 730-tól 
1630-ig biztosított legyen saját vagy a munkaközösség vezető jelenléte, aki távollétében a 
helyettese. 

 
Őcsény,  
 

…………………………………….. 
               ÁMK igazgató 
 
A munkaköri leírás 1 példányát átvettem és az abban foglaltakat ismerem, magamra nézve 
kötelezőnek elismerem. 
 
Őcsény,  
 
 

…………………………………… 
              óvodavezető 
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Az óvodapedagógus munkaköri leírása 
Jogállása: 
Az ÁMK közalkalmazottja, munkáját az óvodavezető irányításával végzi. 
Munkaideje heti 40 óra. Kötelező óraszáma: 32 óra 
Napi munkaideje: 730-1400-ig 
      1030-1630-ig 
Alapvető feladata a gyermekek nevelése, a gyermekek fejlődésének segítése és fejlesztése. 
Kötelessége és joga a közoktatási törvényben foglaltak szerint közreműködni. A 
nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket az 
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 
 
1. Általános munkaköri feladatok 

- Munkaköri feladatait az Oktatási Törvény, a Kollektív Szerződés, a Működési 
Szabályzat alapján készült munkaköri leírás határozza meg.  

- Heti kötelező óraszámát a mindenkor érvényben lévő jogszabály alapján határozza 
meg az intézmény vezetője. 

- Heti kötelező óraszámát (jelenleg 32 munkaóra) köteles az óvodában munkával 
eltölteni. 

- Köteles a munkaidő – a munkakezdés és a munkaidő lejártának – pontos betartására. 
- Munkaidő alatti eltávozást a vezető óvónő engedélyezheti. 
- Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén köteles a vezető óvónőt vagy a vele 

egy csoportban dolgozó óvónőt értesíteni. 
- Csoportját felügyelet nélkül nem hagyhatja. 
- Köteles az óvodai munkarend, napirend, az együttélés normáinak betartására. 
- Munkaköri feladatait, a nevelőmunka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó 

alapdokumentumok (óvodai munkaterv, jóváhagyott munkaterv után) alapján a vezető 
óvónő ill. helyettes útmutatása alapján önállóan és felelősséggel végzi. 

 
a, Játék 

- Játékidő alatt változatos tevékenységet biztosít a gyerekeknek. 
- Felelős a játék megtervezéséért, a feltételek biztosításáért. 
- Ellenőrzi a csoportszoba tisztaságát, gondoskodik az egészségvédelmi követelmények 

betartásáról. 
- Biztosítja a játék alatti tanulási tevékenységek eszközrendszerét. 

 
b, Tanulási tevékenységek 

- A kötelező foglalkozásokat, kezdeményezéseket, kötött és kötetlen tanulási 
tevékenységeket az érvényben lévő alapdokumentumok előírásai és ajánlásai alapján 
felkészülten végzi. 

- Alkalmazza a gyermek tevékenységéhez szükséges szemléltető eszközöket és 
segédanyagokat. 

 
c, Gondozás, munkajellegű tevékenységek 

- Biztosítja a gyermekek önkiszolgáló, naposi és egyéb munkák végzéséhez szükséges 
feltételeket. 

- Felelős a követelmények csoporton belül történő egyeztetéséért, különböző 
korosztályok optimális fejlesztéséért. 

 
d, Levegőzés, séta 
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- Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, egészségéért. 
- Gondoskodik változatos udvari tevékenységek megszervezéséről, betartja a játékokra 

vonatkozó általános szakmai előírásokat. 
- Séta, kirándulás alkalmával biztosítja a felnőttek megfelelő létszámát. 

 
e, Délutáni pihenő 

- Biztosítja a zavartalan pihenő feltételeit (szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, 
pizsamára vetkőztetés 

- Előkészíti a tanuláshoz és játékhoz szükséges eszközöket. A csoportot egyedül nem 
hagyhatja. 

- A délutános óvónő felelős a délelőtt megszervezett munka folytatásáért, a napirendi 
pontok betartásáért. 

- Kifüggeszti a szülők számára az aktuális közleményeket. 
- Az óvodában a gyermekekről az ügyeletet ellátó dolgozó köteles gondoskodni, a 

gyerekeket egyedül nem hagyhatja, szükség esetén a szülőkhöz hazaviszi. 
 
2. Az óvónők hivatásból eredő kötelességei 

- Folyamatosan képzi magát, továbbképzésre jár.  
- Felkészül, és részt vesz nevelési értekezleten. 
- Bemutató-foglalkozásokat szervez, tart (az általa választott területen). 
- Képességfejlesztő foglalkozásokat vezet. 
- Egyenrangú összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 
- Folyamatosan együttműködik a családokkal. 
- Szülői értekezletet, fogadóórát, nyíltnapot tart. 
- Családlátogatást végez, közös ünnepeket, kirándulásokat szervez. 
- Kapcsolatot tart társintézményekkel (iskola, könyvtár, Közösségi Ház, védőnő, 

doktornő, Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat stb.) 
- Az óvoda működésével, a tantestület tagjaival, pedagógiai munkájával a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkokat köteles 
megőrizni. 

- Szükség szerint elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó faladatokat, melyeket az 
óvoda vezetője feladatkörébe utal. 

 
3. Működési szabályzat szerint 

- Kapcsolatot tart az iskola és az óvoda orvosával és védőnőjével, a Nevelési 
Tanácsadóval. 

- A csoportösszevonások esetén az érvényes szabályokat betartja. 
- Köteles az óvodai tanév rendjét betartani, a működési rend, szülőkre vonatkozó részét 

a szülőkkel ismertetni. 
- Egyéb feladatait kijelölés illetve megbízás alapján végzi el. 
- A tanévnyit-záró nevelési értekezleteken felkészülten vesz részt, véleményével segíti 

az óvoda pedagógiai programjának megvalósulását. 
- Az ünnepeket és megemlékezéseket az előírt módon megtartja. 
- A tanévzáró ünnepély megszervezése, megtartása, és az azon való részvétel 

munkaköri kötelessége. 
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Őcsény,  
 
 
 

……………………………………….. 
         óvodavezető 
 
 
 
 
A munkaköri leírás 1 példányát átvettem és az abban foglaltakat ismerem, magamra nézve 
kötelezőnek elismerem. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
                 óvónő 
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Dajka munka munkaköri leírása 
 
Jogállása:  
ÁMK Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottja, munkaideje: heti 40 óra. Napi munkaidejét 
az óvodavezető munkaidő beosztásban szabályozza. Munkáját közvetlenül a csoportvezető 
irányítja. Munkáját a gyermekek érdekében legjobb tudása szerint végzi. 
 
Munkaidő beosztás: 

1. hét: 630-1430 h-ig 
2. hét: 900-1700 h-ig 
3. hét: 930-1730 h-ig  

A dajkák hetenkénti váltásban végzik munkájukat. 
 
Állandó feladatok: 
- Az óvoda helyiségeinek, udvarának napközbeni tisztántartása / alkalomszerű felsöprés, 
felmosás a folyosón, csoportszobában / 
- A mosdók, WC alkalomszerű rendbetétele, takarítása szükség szerint. Az óvodai textíliák 
mosása, fertőtlenítése / asztalterítőket hetente, babaruhákat kéthetente, törölközőket hetente /. 
- Mosás, vasalás igény szerint. 
- Az óvoda kertjének gondozása: gyomtalanítás, kapálás, locsolás, gereblyézés. 
- A csoportszobák játékainak alkalomszerű, a fogmosó poharak kéthetente történő 
fertőtlenítése. A dajkák látják el a takarítással kapcsolatos teendőket is. Naponta kitakarítja az 
óvoda helyiségeit. Az óvoda udvarának, járdájának rendben tartása. Az ablakokat 
negyedévente lemossa. A nagytakarítást minden héten pénteken elvégzi. A nyári festés után 
az óvodát kitakarítja. Naponta az óvoda helyiségeit lepókhálózza, a radiátorokat letörli. 
 
Kijelölt feladat: 
a/Naponta: 
- étkezések előtt és után mosdóztatás 
- öltözködésnél és vetkőztetésnél segítségadás 
- ábrázolás foglalkozás után kitakarítás, eszközök rendbetétele, helyretétele 
- szükség esetén a gyermek lemosdatása, átöltöztetése 
- termek, folyosók, mosdók, WC-k tisztántartása, fertőtlenítése / felnőtt WC-k is/ 
- csempék lemosása 
- csoportszobák feltörlése / vizesen is alkalmanként / a szőnyegek kiporszívózása 
- ágylerakás 
- járdák lesöprése 
- edények csoportszobába történő behordása / foglalkozási időn kívül /, kihordása, étkezés 
után kisöprés 
- gondoskodjék elegendő ivóvíz beviteléről a csoportszobába 
- tízórai, ebéd, uzsonna behordása / ha gyermek tartózkodik a folyosón, az ebéd behordása 
szünetel! / 
- étkezések után a termek kisöprése 
- tálalókonyha tisztántartása 
Minden dajka felelős az ételmintákkal kapcsolatos szabályok betartására! 
 
b/Hetente: 
- lemossa az ajtókat, kilincseket, küszöböt 
- ablakközök kitörlése, ablakpárkány letörlése 
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- képek portalanítása, lambéria fertőtlenítős lemosása, hidegburkolat szegélyének lemosása 
- virágoskert rendben tartása, virágok öntözése 
- öltözőszekrények lemosása, portalanítása 
- pénteken időszerű nagytakarítás elvégzése 
 
A gyermekek gondozásában is részt vesz: 
- Vetkőztet, öltöztet szükség szerint.  
- Mosdóban felügyel, tízórai előtt, uzsonnáztatás előtt és után. Az óvodapedagógusnak segít a 
higiéniai szokások betartásában, gyakorlásában.  
- Szükség esetén átkíséri a tornaterembe a gyerekeket.  
- Segít a terítésben, kiosztja az ételt. Elmosogatja, fertőtleníti az evőeszközöket és elrakja. - 
Szükség esetén felügyel a gyermekekre. Kirándulásokon segít az óvodapedagógusnak a 
gyermek felügyeletében.  
- Foglalkozások után az asztalokat lemossa, segít az óvónőnek a rendrakásban.  
 
Egyéb feladatok: 
- Udvari homokozók körbe söprése.   
- Forró ételt gyermekeknek nem oszt ki!  
- Mindent megtesz a baleset megelőzésére.  
- Mosóport, hypót, savat és egyéb takarítószert olyan helyen tárol, hogy ahhoz gyermek ne 
férjen hozzá! A fent felsorolt vegyszereket körültekintően használja. 
- A dajkák szervezett foglalkozást nem tarthatnak, a szülő felé a gyermek fejlődéséről, 
magatartásáról véleményt nem mondhat! 
- Felel az eszközökkel, anyagokkal való fokozott takarékosságért. 
-A munkaidő megkezdése előtt negyed órával köteles a munkahelyén megjelenni. 
- Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását jelentse az 
óvodavezetőnek.  
- Munkaidő alatt csak hivatalos ügyben hagyhatja el az óvoda területét, az óvodavezető 
engedélyével. 
- Szükség szerint minden másnap túlórára kötelezhető. 
- Ellátja azokat a feladatokat, amire az óvodavezető utasítja. 
 
 
Őcsény,  
 
 

……………………………………….. 
         óvodavezető 
 
 
A munkaköri leírás 1 példányát átvettem és az abban foglaltakat ismerem, magamra nézve 
kötelezőnek elismerem.  
 
 

……………………………………… 
             dolgozó 
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A Családi napköziben dolgozó gyermekgondozó munkaköri leírása 
 
Jogállása: 
A családi napközit az Általános Művelődési Központ működteti. A családi napköziben 
gyermekgondozó foglalkozik a gyerekekkel. 
 Alapvető feladata a vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelően, a 20 hónaposnál idősebb és 
14 évesnél fiatalabb gyermekek nappali felügyeletének, napközbeni ellátásának biztosítása. 
 
Munkaideje heti 40 óra.  
Napi munkaideje: 730-1530-ig 
        830-1630-ig 
Szakszerűen az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, és a gyermekek 
életkorának, szükségleteinek megfelelően gondozzák, nevelik a rábízott gyermeket. 
Kötelessége és joga a közoktatási törvényben foglaltak szerint közreműködni. A 
nevelőtestület tagjaként gyakorolja azokat a jogokat és kötelességeket, amelyeket az 
idevonatkozó jogszabályok határoznak meg. 
 
A Családi Napközi igazodik az óvoda nyitva tartásához, illetve házirendjéhez. 
 
1. Általános munkaköri feladatok 
 
- Munkaköri feladatait a Működési Szabályzat alapján készült munkaköri leírás határozza 
meg. 
- Köteles a munkaidő pontos betartására. 
- Szakszerűen az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, neveli a 
rábízott gyermekeket. 
- Segíti a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az 
önállóság alakulását. 
- Munkaköri feladatait, a nevelőmunka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó 
alapdokumentumok alapján a vezető óvónő ill. helyettes útmutatása alapján önállóan és 
felelősséggel végzi. 
 - Munkaidő alatti eltávozást a vezető óvónő engedélyezheti. 
- Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzás esetén az ÁMK vezetője gondoskodik a 
helyettesítésről, aki megfelel a15/1998. (LV.30.) 47§ - ának 1. bekezdésében megjelölt 
alkalmassági feltételeknek. A családi napköziben tartózkodó gyermekeket felügyelet nélkül 
nem hagyhatja. 
- A gyermekek megfelelő gondozása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, 
kérésüket, igényeiket a lehetőségekhez képest maximálisan figyelembe veszi a gyermek  
gondozásakor. 
 
a, Játék 
- Felelős a játék megtervezéséért, a feltételek biztosításáért. 
- Ellenőrzi a csoportszoba tisztaságát, gondoskodik az egészségvédelmi követelmények 
betartásáról. 
- Biztosítja a játék alatti tanulási tevékenységek eszközrendszerét. 
-A gyerekek számára színvonalas, az életkori szükségleteihez igazodó játéktevékenységet 
biztosít, életkornak megfelelő, biztonságos játékokkal. 
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b, Gondozás 
- Betartja a higiénés követelményeket. 
- Segít a gyerekeknek a tisztálkodásban (wc használat, bilire szoktatás, kézmosás, fésülködés). 
- A nem szobatiszta gyerekeket tisztába teszi. 
- A gyerekeket szükség szerint öltözteti, vetkőzteti. 
- Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak megfelelően legyenek felöltözve. 
- A gyermekek színvonalas ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, 
kérésüket, igényeiket a lehetőségekhez képest maximálisan figyelembe veszi a gyermek 
gondozása során. 
- Ha a gyermek megbetegszik, értesíti a gyermek szüleit. 
 
c, Étkezés 
- A gyermekek etetéséhez szükséges táplálékot szükség szerint előkészíti, az ételt 
feldarabolja, megfújja.  
- Segít a gyerekek étkeztetésében annak, aki még nem tud önállóan étkezni. 
 
d, Levegőzés 
- Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését. 
- Felelős a rábízott gyerekek testi épségéért, egészségéért; megfelelő idő esetén biztosítja az 
udvari játék lehetőségét. 
 
e, Délutáni pihenő 
- Biztosítja a zavartalan pihenés feltételeit (kedvenc játék az elalváshoz, szellőztetés, 
megfelelő hőmérséklet). 
- Alvás idő alatt előkészíti a játékhoz, kezdeményezéshez szükséges eszközöket. A csoportot 
egyedül nem hagyhatja, kifüggeszti a szülők számára az aktuális közleményeket 
 
2. A gyermekgondozó hivatásból eredő kötelességei 
- Folyamatosan képzi magát, továbbképzésre jár.  
 - Összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 
- Folyamatosan együttműködik a családokkal. 
- Szülői értekezletet tart. 
- Kapcsolatot tart társintézményekkel (óvoda, Módszertani Bölcsőde Pécs, Kékmadár 
Alapítvány Szekszárd, védőnő, doktornő, Gyermekjóléti Szolgálat stb.) 
-A Családi napközi működésével a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel 
kapcsolatos hivatali titkokat köteles megőrizni. 
- Szükség szerint elvégzi azokat a munkakörébe nem tartozó faladatokat, melyeket az óvoda 
vezetője feladatkörébe utal. 
 
3. Működési szabályzat szerint 
- Köteles az óvodai tanév rendjét betartani, a működési rend, szülőkre vonatkozó részét a 
szülőkkel ismertetni. 
- Egyéb feladatait kijelölés illetve megbízás alapján végzi el. 
- Az ünnepeket a gyermekek fejlettségi szintjéhez igazodva megtartja. 
- Munkája befejeztével gondoskodik munkatársa, illetve a szülők szükséges tájékoztatásáról. 
- A szabadságolás időpontját az óvoda vezetőjével kell egyeztetni, időpontját legalább öt 
munkanappal a szabadság tervezett időtartama előtt be kell jelenteni. 
- A munkavállaló tudomásul veszi, hogy szükség szerint az óvodavezető egyéb szükséges 
munkálatokra, valamint túlmunkára oszthatja be. 
- Térítési díjak beszedése (havi, napi)   
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4. Nyilvántartás vezetése 
Nyilvántartást kell vezetni a következőkről: 

- a gyermekek és szülők személyes adatairól  
-  a szülőn kívül ki viheti el a gyermeket 
- váratlan helyzetben kit és hol lehet értesíteni 
- a gyermek gyógyszerérzékenysége és allergiái  
- a megbetegedések 
- a gyermek háziorvosának, védőnőjének neve, címe, rendelési ideje  
- fejlődési napló a kisgyermek fejlődéséről, tevékenységéről, viselkedéséről 

      -     üzenőfüzet a szülőknek a családi napközi jelentősebb eseményeiről 
 
 

 
Őcsény,  
 
 
 
 
       ……………………………… 
        óvodavezető 
 
 
 
 
 

A fenti munkaköri leírást elolvastam és azt magamra nézve kötelezően 
betartandónak elismertem. 

 
A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 
 

 
 
 
 
 

        ………………………………. 
       dolgozó                   
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Óratervek: 2008/2009-es tanévtől –nem SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 
 
 5. 6. 

 

7. 

 

8. 

 
Magyar nyelv és irodalom 3+1+1 3+1+1 4 4 

Történelem, hon- és népismeret 2 2 2 2 

Idegen nyelv 2,5           5 2,5          5 2,5          5 2,5           5 

Matematika 3+1+1 3+1+1 4 3,5+0,5 

Informatika  1 1 1 

Fizika   1,5 1,5 

Természetismeret 1,5 2 - - 

Földrajz - - 1,5  1,5 

Biológia - - 2 1,5 

Kémia - - 1 1,5 

Ének 1 1 1 1 

Rajz  1 1 1 0,5 

Testnevelés 3 2,5 2,5 2,5 

Osztályfőnöki 1 1 0,5 1 

Modulok: Egészségtan 0,5 0,5  0,5 

                 Fizika  1   

                Informatika 1    

                Tánc-és dráma     

                 Etika   0,5  

                 Mozgókép    0,5 

Életvitel és gyakorlati ismeret 1 1 1 1 

Kötelező óraszám 22,5 22,5 25 25 

Nem kötelező tanórára 
felhasználható 

5,5 5,5 7,5 7,5 

Összes óraszám- német 24,5 25,5 26 26,5 

Nem kötelezőből felhasználva 2 3 1 1,5 

A nem kötelezőből maradt 
órák felhasználása 

tömegsport
énekkar 
szakkör 

tömegsport
énekkar 

Tömegsport 
(2) 
énekkar 
 

tömegsport 
(2) 
énekkar 
előkészítő 

Összes óraszám- nemzetis 
+10%-kal növelhető 

27 
(+2,5) 

28 
(+2,5) 

28,5 
(+2,5) 

29 
(+2,5) 
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A kulcskompetenciák fejlesztésének tantárgyi és időkerete: 

Kulcskompetencia  Időkeret  Mely tantárgyakban?  Időkeret 
Anyanyelvi kommunikáció 
 

240/ 
 

40 óra 

Magyar  
Matematika 
Természetismeret 
Történelem  
Rajz 

25 
3 
3 
5 
4 

Szövegértési-szövegalkotási 
kompetenciák 
 

240/ 
 

65 óra 

Magyar  
Matematika 
Természetismeret 
Történelem  
Testnevelés ( játék) 
Rajz 

35 
8 
7 

5,5 
4,5 
5 

Matematikai kompetencia  
 

240/ 
 

55 óra 

Matematika 
Magyar 
Természetismeret 
Történelem  
Testnevelés

40,5 
3 

3,5 
3,5 
4,5 

A hatékony, önálló tanulás  
(Tanulásmódszertan) 
 

240/ 
 

30 óra 

Magyar  
Matematika 
Természetismeret 
Idegen nyelv 
Történelem 

5 
2 

3,5 
6 
4 

Idegen nyelvi kompetencia 240/ 
25 óra  

Idegen nyelv  25 
 

Szociális kompetencia 240/ 
 

90 óra 

Magyar 
Matematika 
Természetismeret 
Történelem 
Testnevelés 
Idegen nyelv 

30 
30 
5 
5 
10 
10 
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Digitális kompetencia 240/ 
 

26 óra 

Matematika 
Magyar 
Rajz 
Természetismeret 
Történelem 
Német 

2 
6 

9,5 
2 

0,5 
6 

 
ÖSSZESEN:  

 
~240óra  

 

  
241 óra 
+90óra 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

A nem szakrendszerű oktatás időkerete: 7 óra x 37 hét = 259  óra 
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B változat  

Tantárgy Helyi tanterv 
óraszáma 

Helyi tanterv 
óraszáma 

Nem szakrendszerű 
óraszám 

A változat 5. évfolyam 6. évfolyam heti éves 
 
Magyar 4 4 1,5 55,5 

 
Matematika 4 4 1,5 55,5 

 
Természetismeret 2 2 0,5 18,5 

 
Történelem 2 2 0,5 18,5 

 
Idegen nyelv 3 3 1 37 

 
Rajz 1,5 1,5 0,5 18,5 

 
Ének 1 1 0 5 

 
Informatika 2 2 0 3,5 

 
Technika 1 1 0 5 

 
Tánc és dráma 1 - 0,5 

 
18,5 
  

Hon és népismeret - 1 

 
Testnevelés 3 3 0,5 18,5 

 
Osztályfőnöki 0,5 0,5  - 

Összes 25 25 6,5 

240.5óra 
+18,5 óra 
projekt (évi 
3 alkalom) 
258,5 
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Időkeret felhasználása:  

Tanévek Óraszám (minimum) Tantárgyi eloszlás tervezet  

2008-2009  

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 - től 

Heti 7,5 óra 

1,5-1,5  óra   magyar nyelv és 
irodalom- matematika  

1 óra  idegen nyelv 

0,5-0,5 óra történelem, 
természetismeret, rajz, tánc-
dráma/honismeret, testnevelés 

Éves szinten  projekt: ének,  
informatika, technika 

 

A teljesítmény éves értékelése 

 
A tanulói teljesítmény értékelése nem szakrendszerű kompetencia fejlesztő oktatásban a 
hangsúlyosan jellemző folyamatos és irányadó visszajelzések, értékelések  mellett továbbra is 
a műveltségi területhez, illetve a tantárgyakhoz kapcsolódik , de a tanuló továbbhaladását nem 
befolyásolja. 
 
Lásd ehhez: kerettantervünknek a „továbbhaladás feltételei” című részeit, amelyek az alábbi 
mondattal bővülnek:  
„A matematika, magyar nyelv és irodalmi teljesítmény értékelésekor figyelembe kell venni a 
tanulónak a nem szakrendszerű órákon nyújtott teljesítményét is.” 
 
A szöveges értékelés bevezetését a törvény nem írja elő, ezért ettől kerettantervünk eltekint. 
 
A magyar nyelv- és irodalom tantárgy keretében megvalósuló nem szakrendszerű órákon 
fejlesztendő kulcskompetenciák, képesség- ill. készségterületek (5-6. évfolyam) 
Célok: 
A magyartanítás célja az anyanyelvi kompetencia fejlesztése szintenként eltérő elvárások 
szerint. A nyelvi kompetencia döntő eleme a kommunikációs és információs kultúra, amely az 
anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző 
kultúrák közötti információcsere mellett tágabb értelmezésben a megismerést, az eligazodást, 
a tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló 
információk megtalálását, felfogását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, 
felhasználását, közvetítését és alkotását foglalja magába. Mindezek “működtetéséhez” 
nélkülözhetetlen a megismerési (megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási) 
képességek fejlesztése folyamatosan és módszeresen. 
Az írástechnikához helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása társul, a 
gondolkodni tudás pedig szövegértési és szövegalkotási képességekkel együtt fejleszthető 
tovább. A szövegekkel való bánni tudás teszi ugyanis lehetővé, hogy az egyén önállóan és 
másokkal együttműködve képes legyen a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek 
és kódjainak, a különböző információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására. 
Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre kapcsolat múlt, jelen és jövő 
között, biztosítva a kultúra folytonosságát és megújulását. Segíti az egyént kulturális 
önazonosságának kialakításában. Meghatározó szerepe van az érzelmi élet, a kreativitás, az 
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esztétikai és történeti érzék fejlesztésében, az emberi és társadalmi problémák átélésében, a 
saját és mások kultúrájának megismerésében, az én és a másik ember közötti különbség 
megfogalmazásában és a másság erre épülő tiszteletében. Fejleszti az emlékezetet, az 
élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét. 
Éves óraszám: 37 óra 
Feladatok (kompetencia területek): 
Tevékenységforma: Készség, képesség: 

Anyanyelvi kommunikáció 
Hallott és olvasott szöveg értése szóban és írásban 
Szövegértési és helyes ejtési készség 
Szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Szituációs és szerepjátékok Beszédkészség fejlesztése 
Szókincs bővítése 
A hatékony önálló tanulás fejlesztése 
Szövegfeldolgozás 
Könyvtárhasználat, könyvkölcsönzés 
Olvasási készség fejlesztése 
Esztétikai kifejezőképesség 
Helyesírással kapcsolatos feladatsorok megoldása, másolás, tollbamondás 
Helyesírási készség fejlesztése 
Íráskép javítása 
Ítélőképesség, erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 
Vélemény megfogalmazása olvasmányok tartalmáról 
Beszédkészség fejlesztése 
Vitakészség fejlesztése 

 
A matematika tantárgy keretében megvalósuló nem szakrendszerű órákon fejlesztendő 
kulcskompetenciák, képesség- ill. készségterületek 
5-6. évfolyam 
Célok: 
Biztosabb ismeretek birtokában könnyebben igazodhasson el a tanuló a mindennapi élet 
problémái között. 
Éves óraszám: 37 óra 
Feladatok (kompetenciaterületek): 
Tevékenységforma: Készség, képesség: 

Matematikai gondolkodás fejlesztése és alkalmazásának képessége 
Szöveges feladatok megoldása A matematikai ismeretek alkalmazásának képessége 
Problémalátás fejlesztése 
Tapasztalati függvények ábrázolása, sorozatok vizsgálata 
Probléma-megoldási képesség 
Biztonságosabb szám- és műveletfogalom kialakítása 
Biztonságos tájékozódás tízes számrendszerben; műveletek végzése egyéni ill. 
csoportmunkában 
Számolási készség 
Döntési kompetencia 
Szöveg alapján nyitott mondat felírása, megoldása az egyszerű következtetéstől az 
algebrai úton történő megoldásig. Többféle megoldás keresése. 
Szövegértő képesség és diszkussziós képesség 
Halmazszemlélet fejlesztése 
Mértékváltás 
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A matematika és a mindennapi élet példáinak csoportosítása, osztályozása 
Mérés, összehasonlítás  
Rendszerező képesség 
Mértékváltás készség  
Kommunikációs képesség 
Az anyanyelv és szaknyelv szabatos használata; megoldási terv készítése; 
lényegkiemelés a feladatban 
Verbális és grafikus kommunikáció fejlesztése 

 
A történelem tantárgykeretében megvalósuló nem szakrendszerű órákon fejlesztendő 
kulcskompetenciák, képesség- ill. készségterületek (5-6. évfolyam) 
Célok: 
Az érdeklődés felkeltésének a múlt élményszerű megjelenítésén, a történetek tanításán kell 
alapulnia. 
Az 5-6. évfolyamos tanulókat a konkrét gondolkodás jellemzi. Éppen ezért a történetekből 
kiindulva lehet az eseményeket, tényeket, fogalmakat és összefüggéseket megtanítani. A 
történettanítás mellett a képszerű megjelenítésre törekvés teheti színesebbé az oktatást. 
Tantárgyunk, a történelem elsődleges fejlesztési területe az ismeretszerzési és feldolgozási 
képességek kialakítása. Képesek legyenek ismereteket szerezni történetekből, képekből, 
egyszerű grafikonokból és statisztikai adatokból, diagramokból éppúgy, mint társadalmi 
környezetükből, esetleg olvasmányaikból, filmélményükből, a tömegkommunikációs 
eszközökből. 
Kiemelt szerepet kell adni az ismeretszerzésben a tárgyi, képi és szöveges forrásoknak. 
Az ismeretfeldolgozás az 5-6. évfolyamokon elsősorban tanári segítséggel történik 
A történelemtanításnak fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók kommunikatív képességeit. 
Nagy hangsúlyt kell fektetni a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. Ennek 
a kettőnek aránya nem borulhat fel, egyik sem szoríthatja háttérbe a másikat. A diákok 
tudjanak eseményeket, történeteket elbeszélni, különböző szövegek lényegét elmondani. 
Alkossanak szóban és írásban a tanultakról kreatív módon szövegeket. 
A társadalmi kommunikációra való felkészítéshez nélkülözhetetlen, hogy gyakorolják és 
tanulják meg a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az ellenérvek szerepét, az 
ellenvélemény tolerálását. Csoportmunkában dolgozva ismerjék meg a kooperatív 
együttműködés előnyeit. 
Éves óraszám: 18,5 óra 
Feladatok (kompetenciaterületek): 
Tevékenységforma: Készség, képesség: 

Kommunikáció 
Kiselőadás, vita, fogalmazások Fogalmak, gondolatok, tények, vélemények kifejezése. 
Önkifejezés. 
Digitális kompetencia 
Adatgyűjtés az interneten valamint a könyvtárban. A gyűjtött anyagfeldolgozása, 
rendszerezése. 
Információ gyűjtése, felismerése, visszakeresése és értékelése. 
Hatékony, önálló tanulás. 
Kiegészítő olvasmányok feldolgozása. 
Új ismeretek szerzése, feldolgozása, szövegértés fejlesztése. 
Esztétika, művészet 
Tablók, dekorációk, plakátok és illusztrációk készítése. 
Esztétikai elképzelések és élmények kreatív kifejezésének képessége 
Anyanyelvi kommunikáció 
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Népi szokások, megfigyelések feldolgozása (időjárásjóslás, stb). 
Megfigyelés, adatgyűjtés és feldolgozás készségének fejlesztése 
Kulturált nyelvhasználat 
A nem szakrendszerű órák helye az éves órakeretben (tanmenet), tömbösítési 
lehetőségek: 
Összefoglalások és év végi ismétlés keretében. 

A természetismeret tantárgy keretében megvalósuló nem szakrendszerű órákon fejlesztendő 
kulcskompetenciák, képesség- ill. készségterületek 
5-6. évfolyam 
Célok: 
A természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül a 1-4. évfolyam 
környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot, az alapkésségek megerősítését, 
fejlesztését hangsúlyozza. 
Az 5-6. évfolyamon tanuló gyermek természettudományos gondolkodását jobbára a 
szemléletes képi tartalmak jellemzik, de ebben az életkori szakaszban már megalapozódnak 
annak absztrakt kategóriái is. Ugyanakkor a valóságos természeti folyamatok, összefüggések, 
törvényszerűségek megértéséhez szükséges térbeli és időbeli elvonatkoztatás képessége egyre 
árnyaltabb, és biztosabb képzetek kialakítását teszi lehetővé. 
A tanult ismeretek alapján elvárható cél, hogy a gyermekek egyre biztosabban igazodjanak el 
közvetlen, majd közvetetten távolabbi környezetükben, a közvetlenül majd közvetetten 
megismerhető természeti folyamatok, történések körében. Ismerjék a megfelelő eszközöket és 
módszereket ezek megvalósítására. Fontos, hogy a gyerekek találkozzanak az értelmes, 
összefüggésekre épülő tanulás eljárásaival, gyakorolhassák azokat egyénileg és társaikkal 
együttműködve is. 
Legyen módjuk kielégíteni egyéni érdeklődésüket, illetve szerezhessenek örömteli 
megismerési, tanulási élményeket, az iskolán kívül szerzett ismeretek feldolgozásában is 
segítsen a tantárgy. Támogassuk a tanulókat a környezetük használatára vonatkozó helyes 
döntéseik meghozatalában, segítsük környezettudatuk, felelősségérzetük fejlődését. 
A természetismeret tanulása során elsajátított ismereteknek, mind a gondolkodási 
képességeknek biztonságos alapot kell képezniük a későbbi természettudományos tantárgyak- 
fizika, 
a kémia, a földrajz, a biológia - elsajátításához. 
Éves óraszám: 18,5 óra 
Feladatok (kompetenciaterületek): 
Tevékenységforma: Készség, képesség: 

1. Megismerési módszerek fejlesztése 
Szöveges és képinformációk értelmezése, rendszerezése 
Következtetések megfogalmazása 
2. Konkretizálás, általánosítás 
Megfigyelés Az egyszerű jelenségek okszerű magyarázata 
3. Információ nyújtása közvetlenül a környezet megfigyelésével, vizsgálatával 
Kirándulás, tanulmányi séta, erdei iskola 
Önálló és együttműködő ismeretszerzés 
5. Feladat- és problémamegoldásra való felkészítés 
Elektronikus média Önálló feladat feldolgozás 
6. Anyag mérhető tulajdonságainak, kölcsönhatásainak, változásainak elemi szintű 
értelmezése 


