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1 Bevezető 

1.1 Intézményünk küldetésnyilatkozata 

Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre 
segítése. Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.  

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki 
előtt az üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen kifejezetten megvan az 
az igény, hogy belegyökerezzék a hívek lelkébe és életébe. Ez a célja a katolikus óvodai és 
iskolai, nevelésnek is.  

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember 
kifejlesztésén munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték 
teljesen kibontakozik, és egymásba fonódik. Ez adja a katolikus iskolák legsajátosabb 
katolikus jellegét, és ebben gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, 
érvényre juttatva azt az autonómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, 
amely minden ember szolgálatára kötelezi.  

Korunk nélkülözi a stabil értékrendet.  
Egyházi intézményünk a krisztusi tanítás fényében felismerve az ember alapvető 

küldetését, az egészséges személyiség és a katolikus keresztény hit és erkölcs alapjait 
kívánja megalapozni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán a remélhetőleg egyre 
több embert segíthet az igaz értékek megtalálására.  

Ezért katolikus intézményünk nyitott mindazon családok számára, akik 
elfogadják annak katolikus szellemiségét.  Mivel tehát a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda világnézetileg, vallásilag elkötelezett intézményként működik, 
a gyermekekre, és az alkalmazottakra Nevelési programjában, Házirendjében, valamint 
Szervezeti és Működési Szabályzatában hitéleti, világnézeti és erkölcsi előírásokat 
fogalmaz meg. Ezen előírásokban foglaltak vállalása feltétele a gyermekek és 
alkalmazottak felvételének. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk saját 
vallási szokásaikat, liturgikus előírásaikat, de elvárjuk azok rendszeres gyakorlását. 
Valamennyi neveltünktől és alkalmazottunktól elvárjuk az intézményi rendezvényeken való 
részvételt.  
Katolikus intézményünk küldetése a pedagógusok, alkalmazottak felé 

Az Egyházban a katolikus közoktatás szerepe jelentős, hiszen kiemelkedő segítséget 
nyújt a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében. 

Minden katolikus nevelési és oktatási intézményben az oktatásnak és a nevelésnek 
meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes 
tanításukkal és becsületes életükkel, keresztény értékrendjükkel. 

Mint minden nevelési és oktatási intézmény, iskolánk és óvodánk is pedagógusfüggő. 
Céljait csak akkor érheti el, ha minden nevelőjét és technikai dolgozókat is áthatja a katolikus 
keresztény küldetéstudat, lelkiség és szellemiség. 
Katolikus intézményünk küldetése gyermekek felé 

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a 
neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek.  
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A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja, saját képére és 
hasonlatosságára”, hanem a mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell megvalósítania, a 
megvalósulásában segítenie. 

Az intézmény alapításának körülményei 

A magyar katolikus nevelés és oktatás egyidős magyar államiságunkkal. Ezer éve 
vettük fel a kereszténységet, és ezer évvel ezelőtt jelentek meg az első káptalani és kolostori 
iskolák. Évszázadok alatt az Anyaszentegyház evangelizációs és tanítói küldetéséből adódóan 
országszerte elterjedtek és kiteljesedtek az egyházi oktatási intézmények. Ez a kedvező, 
áldásos folyamat 1948-ig tartott. A kommunista hatalom elrendelte az egyházi iskolák 
államosítását, és a szerzetesrendek feloszlatását. Az erőszakkal hazánkra kényszerített 
személyiségromboló, ateista nevelés negyven éven át korlátozta az evangéliumi 
embereszmények belsővé válását, és a Krisztusi tanításnak megfelelő "új ember" 
megszületését. /Ef. 4,22/ 

A gondviselő Isten kegyelméből a totalitárius rendszer megbukott hazánkban, és a 
rendszerváltás megteremtette az egyházi oktatási intézmények újjászervezésének törvényi 
hátterét.  

Az 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról kimondja, hogy a 
lelkiismereti és vallásszabadság mindenkit megillető alapvető, emberi szabadságjog, 
amelynek zavartalan gyakorlását a Magyar Köztársaság biztosítja. Ezzel az alapvető emberi 
szabadságjoggal és a Jézustól kapott keresztényi küldetéstudattal éltünk, amikor országosan 
elsők között 1990-ben elkezdtük szervezni katolikus iskolánkat. 1991 őszén 4 osztállyal, 3 
óvodai csoporttal elkezdődött a nevelés és oktatás a kiskunmajsai Katolikus Általános 
Iskolában és Óvodában. Hét évi kemény küzdelem után intézményünk visszakapta az egykori 
Zárda épületét, az iskolai intézményegység jelenlegi épületét.  

A szülők élve a szabad intézményválasztás jogával, amely alapján gyermekük 
képességeinek és világnézeti meggyőződésüknek megfelelően választhatnak oktatási 
intézményt, nagy bizalommal fordulnak iskolánk felé és bízzák ránk gyermekeik oktatását és 
nevelését. 
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Dr. Bábel Balázs Kalocsa - Kecskeméti Főegyházmegye Érsekének iránymutatása 2001-ből 

Krisztusban Szeretett Testvéreim! 

Új évszázadot kezdtünk. Milyen lesz az előttünk álló jövő, csak az Isten a tudója. 
Annyit azonban biztosan állíthatunk, hogy az embereken múlik, az elkövetkező idő a 
rombolást, a pusztulást, vagy a szeretet civilizációját építik-e. Magától értetődő ezért, hogy a 
felnövekvő nemzedék oktatását, nevelését elsőrendű feladatnak tartsuk egyházunkban. 
Mostani körlevelemben ezért a katolikus iskolák fontosságáról szeretnék szólni.  

A Katolikus Nevelés Kongregációja az iskoláról szóló nyilatkozatában írja: "A 
katolikus iskola: része az egyház üdvösséget szolgáló küldetésének, különösen a hitre való 
nevelés kötelességének a vonalán." (9.) 

Jézus Krisztus a legfőbb tanítónk, aki tanítványokat választott és maga is küldte őket, 
hogy tanítsanak minden népet. Jézus Krisztus mindenféle emberhez tudott szólni, 
beteljesítette a törvénnyel együtt a tanítást is. Ugyanakkor megjegyzi róla a Szentírás, mint 
emberről: növekedett korban, kedvességben Isten és emberek előtt (Luk. 2, 52.) 

Ezt a mintát vegyék alapul a katolikus iskolák, akik úgy adják át az egész igazságot 
(katholon), hogy vegyék figyelembe a rájuk bízott fiatalok életállapotát. Mérhetetlen 
információ áradatból mutassanak rá az emberségünk számára fontos tudásra. Úgy alakítsák 
őket, hogy belülről kormányzott emberek lehessenek. Egyetlen tudomány sem alkalmas arra, 
hogy az egészet adja, mert az elveszik a részletekben. Az élet értelmére vonatkozó dolgokban 
a bölcsesség adományát csak az Isten Szentlelke adhatja meg, mert a legmagasabb szempont 
szerint tudja vezetni a tanárt és a tanítványt. Így a katolikus iskola nemcsak oktatni, hanem 
nevelni is akar. Az oktatásban tudatosítjuk azt, hogy egyetlen igazság van. Nincs a hitnek és a 
tudománynak külön igazsága, mert Ady szavával mondva: "Isten van minden gondolatnak az 
alján". A katolikus ember számára egyetlen igazság van az erkölcsben és a jogban. Nem 
fogadjuk el világunk cinikus állítását, hogy valamely cselekedet erkölcstelen, de ugyanakkor 
jogszerű. Állítjuk, hogy nincs semleges iskola. Már Prohászka szellemesen megállapította, 
hogy a semleges iskola nemleges iskola, - az istenhit és az ebből következő életforma 
tagadására vonatkozik. A katolikus iskola nemcsak a tantárgyak oktatásával nevel, hanem 
szellemiséggel, ahol a nevelőkön kívül a nagyobb diák is pozitív hatással tud lenni a 
fiatalabbakra. Közösséget teremtve közösségi emberré alakít. Célja az, hogy az iskolából 
kikerülve növendékeink a közjó szolgálatába álljanak, a családban, a munkában, a szociális és 
politikai élet területén is. A nevelésük fölhasználja az általános pedagógia, lélektan 
tudománya eredményeit, de a vallási nevelésnél vannak speciális eszközei, amit nem tud 
megadni egy profán elvekre épülő iskola. Említhetjük, az imádságot, a lelkiismeretvizsgálatot, 
bűnbánatot, lelki napot, lelkigyakorlat tartását, önmegtagadás végzését, szentségekhez járulást 
és a gyermekekért végzett imádságot. Ezek olyan eszközök, amelyeket katolikus iskolán kívül 
semmilyen más iskola nem tud biztosítani. Nem mindegy az sem, hogy eszmények 
választásakor fiataljaink hitvalló, szent emberek életútját, vagy a reklámozott sztárokat 
követik - e.  Tudatosítanunk kell azt is, hogy a keresztény embernek, úgy a katolikus iskola 
egészének sokszor árral szemben kell úsznia, amikor az elvilágiasodás propagált élvezeteit 
elutasítja. Régi bölcsesség, hogy a szavak elszállnak, a példák vonzanak. Ezért minden iskola 
vezetésének arra kell törekednie, hogy tanáraink hitvalló lelkületű, példás magánéletű 
emberek legyenek, mert csak ilyenekre áll Dániel próféta szava: "Akik igazságra oktatnak 
sokakat, ragyogni fognak, mint a csillagok." 

Jól tudjuk, hogy a tanítás, oktatás, a legáldozatosabb tevékenységek közé tartozik. 
Ezért megbecsülés illeti mindazokat, akik nagyobb kereseti lehetőségek ellenére is vállalják 
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az ifjúság keresztény nevelését. A nevelés hatékonyságát csak az Isten kegyelme tudja teljessé 
tenni. A katolikus iskoláért (egyházmegyei és szerzetesi) valamiképpen mindannyian 
felelősek vagyunk. Erkölcsi és anyagi támogatásban kell őket részesítenünk. 

Dr. Bábel Balázs sk. érsek 
Kalocsa, 2001. február 18. 
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1.2 Iskolánk története 

1894-ben Csontos Károly és felesége Nemes Szabó Mária adományából apácazárdát 
és leányiskolát építettek Kiskunmajsán a korábban meglévő és már szűkösnek bizonyuló 
iskola mellé. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővéreket kérték fel a 6 tantermes 
iskola vezetésére. Négy osztállyal, közel négyszáz fővel indult a tanítás, majd folyamatosan 
növekedett a létszám, a harmadik évben már hatodik osztály is volt. A nővérek ismétlő iskolát 
is működtettek, néhány év múlva már minden tanköteles leány járt iskolába, bár nagy volt a 
zsúfoltság. 1913-ban még három új osztály indult a hívek adakozásából és vidéki támogatók 
segítségével. 

Az 1914-ben kitört háború miatt a leányiskolába jártak a fiúk is, akik épület és tanítók 
nélkül maradtak. Az 1919-es Tanácsköztársaság idején a nővérek csak a vallásos szülők 
tüntetésének hatására maradhattak továbbra is az iskolában. Az oktatás szellemét mély 
vallásosság hatotta át. Csak a Szent István Társulat kiadásában megjelent könyvekből 
taníthattak. 

1925-ben az intézet polgári iskolával bővült, önálló épületük 1936-ra készült el, addig 
a zárdában működtek. A Kiskunmajsai Római Katolikus Polgári Leányiskola több nemes célt 
is szolgált. Itt helyezték el az ismétlő iskolát, az ipartanonc iskolát és több tanfolyamot is 
tartottak itt. 

A II. világháborúban pesti bombakárosultak átmeneti szálláshelye volt az iskola, és a 
nővérek rövid időre ide helyezték át a rendi noviciátust. Megünnepelték az iskola ötvenéves 
jubileumát. A háború idején a felszerelés jelentősen megfogyatkozott, a szülők segítségével 
pótolták, rendbe hozták. Továbbra is apácák tanítottak az iskolában, az intézet ezután is 
felekezeti maradt, fenntartója az egyházközség volt. 1946-ban a szerzetesi leányiskola és a 
polgári leányiskola általános iskolává olvadt össze. 1947-ben bevezették az új tantervet. 1948-
ban államosították az iskolát, a nővérek helyét világi nevelőkkel töltötték be. 1949-ben 
összevonták a fiú és leányiskolát, létrehozták a Belterületi Általános Iskolák Igazgatóságát. 
Megváltozott az iskolában végzett oktató-nevelő munka, nyoma sem maradt tovább az 
alapítók szándéka szerinti vallásos nevelésnek. 

A zárda épületében 1981-től 1997-ig napközi otthon működött.  
Amikor 1990-ben a törvényes háttér megszületett, Iskolaszervező Bizottság alakult és 

megtették az első erőfeszítéseket, hogy újra indulhasson a katolikus iskola. Az újrakezdés 
gondolatát a város lakosságának nagy része örömmel fogadta, a megvalósítás lépéseit 
azonban az Önkormányzat végig problémásnak ítélte. Végül hosszú, sokoldalú párbeszéd után 
a Képviselőtestület megszavazta, hogy indulhasson a katolikus iskola. 1991 őszén négy 
osztállyal és 3 óvodai csoporttal elkezdődött a nevelő és oktató munka a kiskunmajsai 
Katolikus Általános Iskolában és Óvodában. A Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye érseke 
Dr. Dankó László és Farkas László helyi plébános az Iskolaszervező Bizottság elnökét, 
Kerpits Miklós tanárt kérte fel az intézmény vezetésére. A Pro Urbe Díjjal kitüntetett igazgató 
közel tíz éven állt az iskola élén.  

1993-ban, amikor az iskola céljára kijelölt épület már nem tudott több osztályt 
befogadni, a város önkormányzata egy másik oktatási intézményben (Diákotthon) biztosított 
helyet két osztály elhelyezésére.  

A templomtól való távolság hátrányán túl ez még széttagoltságot is jelentett.  
1993 őszén az óvoda önálló intézménnyé vált, s 1994 januárjában felvette a 

Szivárvány Katolikus Óvoda nevet. A két intézmény élete 2007 őszéig egymástól függetlenül 
zajlott.  
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Az iskolában 1994 őszétől már mind a nyolc évfolyamon folyt az oktatás. 1994-ben 
ünnepelte az intézmény a kiskunmajsai katolikus oktatás alapításának 100 éves évfordulóját, 
melynek keretében sor került az iskola névadására. A tantestület akaratából a Szent Gellért 
nevet vette fel, ezzel kifejezve azt, hogy a magyarság első keresztény tanítóját szeretné 
követni.  

Az iskolavezetés többször is kérelemmel fordult a város vezetéséhez, hogy a növekvő 
létszámú intézmény visszakapja az egykori zárda épületét, és így megoldódjanak a helyhiány 
okozta nehézségek, illetve a száz éves tradíciónak megfelelően méltó helyen folytatódjon a 
katolikus nevelés-oktatás. Amikor a kormány megszavazta, hogy a város 230 millió forintos 
kárpótlást kap az egyházi ingatlanokért, és az iskolavezetés 30 millió forintot nyert pályázat 
útján a zárda épületének felújítására, megszületett a döntés az épület átadásáról.  

1997. szeptember 8-án az első tanítási napon már 12 szépen berendezett tanterem várta 
a 196 tanulót, és a 21 pedagógust a történelmi falak között. 

Az elmúlt 10 évben fenntartói és pályázati segítséggel tovább szépült az iskola és az 
óvoda épülete. 

2007-ben Fenntartónk Dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke 
összevonta a Szivárvány Katolikus Óvodát és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolát. 
Intézményünk 2007. szeptember 1-jétől Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
néven, többcélú intézményként, egy igazgatás alatt, két intézményegységgel működik. 

A kiskunmajsai kistérség (melynek központja Kiskunmajsa) gazdasági helyi 
szerkezete és az elmaradó beruházások miatt Bács-Kiskun megye egyik legfejletlenebb 
kistérsége. Az elmúlt évek fejlesztései ellenére is az ország hátrányos helyzetű kistérségeinek 
és településeinek sorában maradt.  

A településen, így intézményünkben is magas a munkanélküliséggel küzdő, 
létminimum alatt élő családok száma, sok a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek. Sok a csonka család, a három – vagy többgyermekes család. A családi, környezeti 
szocializáció sok gyermek esetében szegényes. A gyerekek igen magas százaléka él 
ingerszegény környezetében, rossz szociális körülmények között.  

A hátrányok kompenzálásának fő terepe ezért az óvoda és az iskola. Itt sajátíthatják el 
gyermekeink azt a tudást, azokat a kulcskompetenciákat és azt a motivációt, melyek révén 
elkerülhetővé válik az iskolai lemorzsolódás, s melyek birtokában sikereket érhetnek el az 
oktatás és képzés későbbi szakaszaiban.  

Intézményünk oktatásfejlesztési prioritásainak megfogalmazása kapcsán az elmúlt 
években a következő területek fejlesztését tűzte ki célul: 

- katolikus keresztény hitünk értékrendjén alapuló elkötelezett nevelési elveink 
következetes betartása mellett, a településen és kistérségben élők számára biztosított 
jól szervezett, minőségi, magas színvonalon történő, hatékony óvodai és általános 
iskola nevelés biztosítása,  

- a gyermekek nevelésének és oktatásának helyben tartásával a település 
népességmegtartó képességének, a fiatal képzett munkaerő megtartásának fejlesztése, 
a versenyképesség növelése,  

- az oktatási infrastruktúra átgondolt, sokoldalú használhatóságának fejlesztése,  
- a „21. század iskolája” zászlóshajó program, az OKM közoktatási stratégiája, a 

regionális közoktatás-fejlesztési stratégia és a megyei/kistérségi, egyházmegyei 
közoktatási tervek, célkitűzések prioritásaihoz illeszkedő pedagógiai eljárások 
alkalmazása, kihívások (SNI, HH és HHH) kezelése, s az ezek megvalósítását 
támogató infrastruktúra és eszközpark fejlesztése,  

- az IKT komplex eszközrendszerének fogadását szolgáló IKT fejlesztések, támogató 
intézményi környezet (infrastruktúra, hálózat, digitális pedagógia) fejlesztése.  
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- egészséges, környezetbarát, méltányos oktatási környezet megteremtése - a tanulók 
életkori sajátosságaihoz, pszichológiai jellemzőihez illeszkedő óvodai és iskolai terek 
kialakítása, ergonómiailag és esztétikailag korszerű, sokoldalúan használható, mobil, 
variálható eszköz - és bútorzat beszerzése,  

- egyenlő esélyek biztosítása az intézmény valamennyi gyermeke számára, az 
esélyteremtés során intézményi, települési és kistérségi tehetséggondozó és 
hátránykompenzáló programok támogatása.  
A fenti célok megvalósítása érdekében intézményünkben az elmúlt évtizedben komoly 

fejlesztések történtek. Az intézmény életében 2004-ben következett be egy jelentős szellemi 
váltás, megindult egy erőteljes innovációs stratégia kialakítása. 

Intézményünk aktív pályázóként, az elmúlt néhány év során szinte valamennyi „nagy” 
pályáztató szervezet programjain sikerrel szerepelt, mely sikerek eredményeként jelentős (az 
elmúlt 6 év alatt közel 300 milliós értékben) támogatást szerzett az egyházmegyében, 
intézményben és a kistérségben megindult tartalmi és infrastrukturális fejlesztésekhez. 2004-
ben 2 300 000 FT támogatást nyert RENOVABIS pályázatunk, melynek köszönhetően 
multimédiás eszközökkel (projektorok, számítógépek) szerelhettük fel intézményünk 9 
tantermét. 2005-ben az ESZA Információs technológia az általános iskolában Phare program 
keretében Fenntartónk 1 146 380 Ft-ot nyert intézményünk számára, melyből 
oktatószoftvereket vásároltunk, majd 2006-ban a fenti program keretén belül e-tanulás, 
tartalomfejlesztés és pedagógus továbbképzésre további 1 377 000 Ft-hoz jutott 
intézményünk, melynek köszönhetően pedagógusaink informatikai képzését valósítottuk meg. 
A fenti sikeres pályázatok eredményeképpen teljes tantestületünk több mint kétharmada 
rendelkezik ECDL full képesítéssel, így nevelőink a rendelkezésre álló multimédiás 
eszközöket napi rendszerességgel használják nemcsak az órai felkészülésre, de a 
tanórák/foglalkozások megtartásának legalább 20-25%-ban. Az SNI tanulók fejlesztő termét 
is ekkor szereltük fel számítógépekkel, új fejlesztőeszközökkel és programokkal. 

2010 szeptemberében az intézmény történetének új fejezete kezdődik: a 2007-ben 
benyújtott DAOP-2007-4.2.1/2F pályázat keretében fenntartónk, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye 200 000 000 Ft támogatást nyert iskolai intézményegységünk számára, 
melyből nagyszabású felújítás és bővítés keretében korszerű és racionálisan kialakított 
oktatási környezet teremtettünk növendékeink számára. A nyertes pályázatnak köszönhetően 
a több mint száz éves épületszárnyban fűtéskorszerűsítésre, burkolatcserére került sor, 
valamint iskolánk egy új, kétszintes, tetőtér-beépítéses épületszárnnyal bővült. Az 
infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően a szükségtermek helyett 4 új tantermet, 4 
szaktantermet, könyvtárat, a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációját, rehabilitációját 
lehetővé tevő tornaszobát, melegítőkonyhát és ebédlőt alakítottunk ki, valamint megvalósult 
az intézmény teljes körű akadálymentesítése is.  Az udvar új térburkolattal való ellátásával, 
parkosításával és mini játszótér kialakításával tanulóbarát zöldkörnyezetet és szelektív 
hulladékgyűjtés segíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítását és fejlesztését. 

A XXI. századi korszerű iskola, a minőségi és kompetenciaalapú oktatás és az 
esélyegyenlőség feltételeinek megteremtéséhez, a kialakított szaktantermek legkorszerűbb 
eszközökkel történő felszerelésével járultunk hozzá. (Tankonyha, 30 fős nyelvi – informatikai 
és multimédiás szaktanterem, természettudományi és művészeti szaktantermek felszerelése.) 

Az infrastrukturális beruházásokhoz tartalmi fejlesztések társultak.  
Intézményünk, a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0042 Hitben egyenlő eséllyel - 

kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 
közoktatási intézményeiben pályázat kedvezményezettjeként további 25 000 000 Ft 
támogatást nyert az intézményi innováció célkitűzéseinek eléréséhez. A kompetencialapú 
oktatás bevezetése mellett, (lásd: bevont évfolyamok és csoportok), újszerű tanulásszervezési 
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eljárások alkalmazását támogató oktatási programcsomagok, mérőeszközök és taneszközök 
beszerzését, bevezetését, jó gyakorlatok átvételét és adaptációját, pedagógusaink felkészítését, 
továbbképzését valósíthattuk meg, valamint a kompetencia alapú oktatás implementációs 
folyamatának megvalósításához szükséges szaktanácsadói támogatást vehettünk igénybe. A 
digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használatának elterjesztése, 
valamint a digitális készségek fejlesztése érdekében nemcsak a szükséges pedagógus 
továbbképzéseket végezték el munkatársaink, de lehetőség nyílt újabb eszközök (7 laptop, 
szkenner, digitális videokamera, nagy teljesítményű lézernyomtató,) beszerzésére, projektek, 
témahetek, tematikus táborok szervezésére is. 

Fenntartónk a DAOP és TÁMOP pályázatok keretében megvalósult innováció 
fenntartásának támogatására eredményesen pályázott a Tanulói laptop program TIOP-1.1.1-
09/1-2010. projekten, melynek köszönhetően 2010 decemberéig várhatóan 100 laptoppal 
gazdagodik intézményünk. 

Az iskola pedagógusai az elmúlt években a Phare, a TÁMOP és a 2007 óta 
működtetett intézményi integrációs program megvalósítása révén kiemelkedő nagyságrendben 
vettek részt az egyéni különbségekre oda-figyelő, differenciáló, új tanulásszervezési technikák 
és eljárások alkalmazásának elsajátítását célzó képzéseken és szakmai rendezvényeken. 

2009-ben megkezdtük a kompetenciaalapú oktatás bevezetését, és a TÁMOP-
3.1.4/08/2-2009-0042 pályázat által meghatározott feltételek és időhatárok betartása mellett a 
bevont évfolyamok kijelölt osztályaiban és csoportjaiban biztosítjuk annak fenntartását. A 
kompetencia alapú oktatás bevezetésével kapcsolatban kollégáink igen nagy számban 
ismerkedtek meg a kompetencia alapú oktatást támogató módszertani ismeretekkel, 
eljárásokkal. Tantestületünk szakmai felkészültségének köszönhetően tanulóink kimagasló 
eredményeket érnek el a különböző regionális és megyei szaktantárgyi, sport és kulturális 
versenyeken, vetélkedőkön. 

Intézményünk innovativitását tükrözik továbbá, hogy az elmúlt 5 évben tevékeny 
részesei voltunk:  

- a kistérségi és esperes kerületi szintű hátránykompenzáló és tehetséggondozó 
táboroknak, programoknak  

- a kistérségi sport és egészségmegőrző programoknak,  
- bűnmegelőzési programoknak (drogmegelőzési, áldozattá válást megelőző 

felvilágosítás),  
- informatikai infrastrukturális fejlesztésnek. 

A fejlesztések mindenkor a fenntartó és az intézmény azon közös szándékán 
alapszanak, hogy a kiskunmajsai, valamint a kistérség és esperesi kerület más településeiről 
intézményünkbe járó gyerekek számára megteremtse az elkötelezett, következetes, magas 
színvonalú római katolikus egyházi neveléshez és oktatáshoz, a 21. századi iskolához való 
hozzájutás és esélyegyenlőség feltételeit. 

Az elmúlt évek sikerei nyomán felbuzdulva az intézmény a következő időszakra 
vonatkozóan is rendelkezik ötletekkel és tervekkel. 
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1.3 Névadónk 

Szentünk a Sagrado család gyermekeként 980 körül, Szent György napján született 
Velencében. A keresztségben a György nevet kapta. Ötévesen súlyosan megbetegedett és úgy 
tűnt nem marad életben. Szülei a Szent Márk térrel átellenben lévő Szent György sziget 
bencés monostorába vitték, és fogadalmat tettek arra, hogy ha gyermekük a szerzetesek 
imájára meggyógyul, Istennek szentelik őt, és a szigeten hagyják. A gyermek felgyógyult, és 
a monostorban maradt, ahol a szerzetesek fokozatosan bevezették őt a kor szellemi és a 
bencés rend lelki életébe, fegyelmébe. 

Tizenöt éves lehetett, amikor édesapja szentföldi zarándoklatra indult, de Palesztina 
partjainál egy arab rabló csapattal összecsapva holtan maradt a csatatéren. Az ifjú György 
emlékére vette fel a Gellért nevet. Nem sokkal ezután édesanyját is elvesztette. 

Mindössze huszonöt éves volt, amikor rendtársai a monostor perjelévé választották, 
s apátja tudásának elmélyítése végett Bolognába küldte tanulni. Visszatérése után csak rövid 
ideig taníthatott. Vilmos apát halála után harminckét évesen a monostor apátja lett. 

A hit hirdetésének vágya és édesapjának emléke arra késztette, hogy három év múltán 
lemondjon apáti tisztéről, és mint egyszerű zarándok a Szentföldre induljon. 

1015 februárjában szállt hajóra, hogy Zárába, onnan pedig Palesztinába hajózzon. Egy 
hatalmas tengeri vihar folytán Isztria partjai felé sodródva Szent András szigetén kötöttek 
ki, s az ottani bencés monostorban találtak menedékre. 

A több hétig elhúzódó kényszerpihenő alatt az ugyancsak ott időző pannonhalmi 
apát szerette volna megnyerni őt magyarországi kolostoralapítási és térítő tervének. 
Gellért csak azért engedett Razina apát unszolásának, mert azt remélte, hogy 
Magyarországon keresztül könnyebben eljuthat a Szentföldre. 

1015. május 3-án érkeztek Pécsre, a szentéletű Mór püspökhöz, majd vele és Asztrik 
apáttal indultak tovább Székesfehérvárra, István király elé. Szent  Gellért  és  Szent  István  
találkozására Nagyboldogasszony napján került sor. Ez a találkozás mindkettőjükre igen 
nagy hatást gyakorolt: István Gellértre bízta nyolc éves fia, Imre nevelését, amit eredeti 
tervének feladásával szentünk elfogadott. Hét éven át tanította és nevelte a herceget. 
Tanítványának életszentsége bizonyítja, hogy fáradozása nem veszett kárba. 

A tanítást a bakonybéli remeteség évei  követték.  Az  elmélyült  csendben  születtek  
meg Gellért szentírás-magyarázó munkái, többek között a Zsidókhoz írt levélhez és Szent 
János apostol első leveléhez. 

A bakonybéli magányból hívta őt vissza István király, hogy a lázadó Ajtonytól 
Csanád vezetésével visszaszerzett Maros menti területek egyházmegyéjének 
megszervezését rábízza és az új egyházmegye püspökévé tegye. Gellért mindvégig bírva 
szentéletű királyának támogatását, jó szervezőnek bizonyult. 

Püspökségét és az ország jövőjét tekintve is sorsdöntő fordulatot jelentett szeretett 
tanítványának, Imre hercegnek 1031-ben bekövetkezett halála, akit 1038-ban apja Szent 
István is követett. 

Hiába lett Gellért honfitársa, Péter az új király. Sem az uralkodáshoz, sem a magyarok 
megnyeréséhez nem értett. Az őt elűző Aba Sámueltől pedig zsarnoksága és kegyetlenkedései 
miatt Gellért nemcsak a koronát, de a húsvét megünneplését is megtagadta. 

A fölfordulás vérzivataros éveiben főpapi címétől és hatalmától gyakran megfosztva 
visszavonultan, a hittudományos munkának élt, de nem feledkezett meg Szent István 
országáról.  
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1046-ban hazahívatta lengyelországi száműzetésükből Vazul fiait, sőt 
püspöktársaival személyesen sietett Székesfehérvárra, András és Levente hercegek 
fogadására. Mivel a hercegek nem érkeztek meg s félő volt, hogy a pogány lázadók küldöttei 
hamarabb bocsátkoznak tárgyalásokba a hercegekkel az ország főpapjainál, Gellért 
továbbutazott Diósdig s az éjjelt ott töltötte. Azon az éjszakán Isten közelgő vértanúságát 
egy látomásban feltárta előtte. 

Másnap, 1046. szeptember 24-én a pesti révhez közeledve Vata pogány hordája 
kőzáport zúdított rájuk, Gellértet kirángatva szekeréből egy kordéhoz kötötték és a Kelen 
hegy szikláiról a mélybe taszították. Az a hegy azóta Szent Gellért nevét viseli. A néhány 
órával később megérkező András a holttestét ideiglenesen a pesti Boldogasszony 
templomban, majd később püspökségének székhelyén, Csanádon temettette el. 

Gellért áldozata nem volt hiábavaló. András és Béla leverték a pogány lázadást, 
visszaszorították a német támadásokat, helyreállították a rendet és a békét, így biztosítva 
keresztény hazánk fennmaradását és fejlődését. 

1083-ban Szent László király felemeltette István, Imre és Gellért ereklyéit és 
szentté avatásukkal a magyar népnek saját nemzetéből adott példaképeket. 

Mivel Szent Gellért Velence hosszú és fényes történelmének mindmáig egyetlen 
mártírja, a XIII. században a Sagrado család "haza" vitette szentünk földi maradványait. 
Azóta a Velence melletti Murano bazilikájában nyugszik egy üvegkoporsóban. 

A mai Olaszországban Szent Gellértet az ifjúság védőszentjének tisztelik és minden 
október első vasárnapján megemlékeznek róla. 

Murano papja minden nap a sírja fölött mondja a szentmisét, de teszi ezt anélkül, hogy 
hívei és ő maga tudatában lennének szentünk magyar vonatkozásainak. 

Mi megismertük életét, személyében nemzeti történelmünk nagy alakját és hitünk 
vértanú apostolát tiszteljük. Szent nevelőnk és példaképünk, akinek oltalmába helyeztük 
hivatásunkat és gyermekeinket. 

Tettük ezt azzal a végtelen bizalommal, amellyel azt első szent királyunk tette, mikor 
legféltettebb kincsének, fiának jövőjét Szent Gellért kezébe helyezte. 

Szent Gellért püspök! 
Imádkozz értünk, hogy soha nem térjünk le a megkezdett keresztény útról,  
keresztény hitünket el ne hagyjuk. 
Te voltál az első magyar vértanú. 
Példát adtál nekünk, hogy Jézust követni csak áldozatok árán lehet. 
Kérünk, segíts, hogy ezt tiszta szívvel, őszintén tegyük.  
 
                                                                                           Ámen. 
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1.4 A pedagógiai program törvényi háttere 

1993. évi LXXIX. Törvény a Közoktatásról 
Módosításai: 1996. évi LXII. tv. (módosításokkal egységes szerkezetben) 

1999. évi LXVIII. tv. (módosításokkal egységes szerkezetben) 
2003. évi LXI. tv . (módosításokkal egységes szerkezetben) 

1997. évi XXXI. tv.  A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
Módosítása: 2002. évi IX. tv. 

1990. évi IV. tv. A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 
Egyházi Törvénykönyv 

II. vatikáni Zsinat dokumentumai 
Rendeletek: 
137/1996. (VII.28.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjainak 
kiadásáról 

51/2004. (III.23.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 
szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. Rendelet módosításáról 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
23/1997. (VI. 4.) MKM rendelet a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei 

1/1998. (VII. 24.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális 
eszközeiről és felszereléséről 

A 243/2003. (12. 17.) Kerettantervi kormányrendelet 

Egyházi törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 
A kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda a település és a 

kistérség egyetlen, az esperes kerület időben elsőként alapított egyházi nevelési és oktatási 
intézménye. 

Közoktatási megállapodást 1994-ben a Magyar Köztársaság művelődési és közoktatási 
miniszterével kötöttünk, a megyei és a települési önkormányzat felé pedig egyoldalú 
nyilatkozatban vállaltuk, hogy a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelő arányban 
részt veszünk a kötelező közoktatási feladatok ellátásában. 

Alapító Okirata szerint 
Az intézmény neve:  

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
Rövidített név: Szt. Gellért Kat. Ált. Isk. és Óv. 

Az intézmény alapítója és fenntartója: 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatala 
6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. 
Pf.: 29. 
Telefon: 78 / 462-166 
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Az iskola alapító okiratának kelte: 2009.június 30. 

A működési engedélyt kiadó szerv: Bács-Kiskun Megyei Főjegyző 
A működési engedély kelte: 2009.augusztus 5. 

Az iskola működési területe: Kiskunmajsa város és környéke 
Az intézmény jogállása: 

Állami, illetve önkormányzati feladatot ellátó egyházi fenntartású nevelési-oktatási 
intézmény.  

Egyházon belül működő önálló jogi személy. Képviseletére az intézmény vezetője 
jogosult. 

Az intézmény gazdálkodása: 
Önállóan gazdálkodó egyházi fenntartású közoktatási intézmény. Az egyház által 

alapított általános iskola és katolikus óvoda a normatív állami hozzájárulásból, a fenntartó 
által kapott kiegészítő támogatási összegből, és az egyház egyéb bevételeiből gondoskodik 
feladatainak ellátásáról. 

Az igazgató felel a gazdálkodásért, az oktatás anyagi és személyi feltételeinek 
megteremtéséért. 

A tervezett beruházásokat, felújításokat a Fenntartó engedélyezi. 
Költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a Fenntartó hagy jóvá. Az intézmény 

költségvetés szerint önálló gazdálkodást és elszámolást folytat. 

Alap és kiegészítő tevékenysége: 
Római katolikus szellemiségű-lelkiségű, 3 évfolyamos óvodai nevelés és 8 évfolyamos 

általános iskolai nappali tagozatos nevelés és oktatás. Alaptevékenységeink közé tartozik még 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő, valamint 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja és fejlesztése, az általános 
iskolai napközi otthoni ellátás, az iskolai sport, a gyermekétkeztetés, valamint a munkahelyi 
vendéglátás működtetése is. 
Az engedélyezett tanulólétszám: 

Szent Gellért Katolikus Óvoda: 140 (egyszáznegyven) fő 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola: 280 (kettőszáznyolcvan) fő. 

1.5 Szimbólumaink 
Zászlónk: 

a oldal: Tölgy és juharlevéllel ölelt színes, koronás címer 
b oldal: Szent Gellért püspök és Szent Imre herceg  
1894-1994. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 

Iskolai jelvényünk: 

A kör alakú címer központi alakja (zöld mezőben pasztell kék háttérrel) Szent Gellért, 
a püspökök lila kazulájában és sárga - arany infulában. Bal kezében piros borítós nyitott 
könyvet tart, mely egyszerre utal a Szentírásra, és művére: a Deliberatio-ra és tanítói 
hivatására. Pásztorbotként egyszerű fakeresztet tart jobbjával. A kereszt jelképezi azt a 
missziós munkát, melyet Szent István társaként hazánk megtérítésében és a magyar egyház 
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építésében  kifejtett.  Egyben  jelzi  azt  is,  hogy  ezért  a  fiatal  egyházért  vállalta  a  keresztet,  a  
vértanúhalált is.  

Szent Gellért előtt, keresztre szegezve tekintetét Szent Imre, a magyar ifjúság 
védőszentje áll hercegi díszben. Arany, nyitott koronát, világoskék és szürke öltözéket, sárga 
palástot visel. Bal kezében liliomot, a testi és lelki tisztaság szimbólumát tartja. A címer 
hátterében román stílusú templom jelzi azt a kort, amelyben szentjeink éltek, de egyben utal 
Szent. Gellért egyházmegyéjének megszervezésére is. 

A jelvényt a „Szent Gellért Katolikus Általános Iskola” felirat keretezi. 
Intézményünk címerén a jelvénnyel megegyező kép grafikus változatát a „Szent 

Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda” felirat keretezi, kiegészítve az intézmény OM 
azonosítójával. 

Egyenruhánk ünnepnapokon: 
- óvodai neveltek: számára nincs előírt egyenruha 
- leány tanulók: sötét alj, fehér blúz, kék masni (zsabó) jelvénnyel 
- fiú tanulók: sötét nadrág, fehér ing, kék nyakkendő jelvénnyel 
- nevelők: sötét alj/nadrág, fehér blúz/ing jelvénnyel, ill. hivalkodástól mentes, 

ünnephez illő elegáns alkalmi viselet. (kosztüm, öltöny) 

Tanulók viselete hétköznapokon: 
- évszaknak megfelelő tiszta, rendezett, hivalkodástól mentes, kényelmes ruházat, 
- iskolaköpeny jelvénnyel, melynek viselete iskolánkban kötelező. 
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2 Az intézményben folyó nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei, 
céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 

2.1 Alapelvek, teológiai megfontolások 

"A mai társadalomban, amelyet (...) a művelődés pluralizmusa jellemez, az Egyház 
égető szükségét érzi annak, hogy biztosítsa a keresztény gondolkodás jelenlétét (...), mert csak 
így alakíthat ki erős személyiségeket, akik képesek arra, hogy ellenálljanak a csüggesztő 
relativizmusnak, és keresztségük követelményeinek megfelelően éljenek." (Kat. Isk. 11-12.) 

Minden ember feladata, hogy saját és embertársai üdvösségén fáradozzon, hogy 
folyamatos legyen a kapcsolata Istennel, és másokat is elvezessen erre. Ennek számos formája 
lehet. Az Egyház 2000 éves történelme csodálatos példákat nyújt az örömhír átadásának 
különböző formáiról. Ezek közül is kiemelkednek az egyes karizmatikus személyiségek körül 
kialakuló iskolák. Olyan közösségek jönnek létre, melyekben a túlcsorduló szeretet célja a 
gyermekek felemelése, nevelése. Az ilyen iskola "megteremti az evangéliumi szabadság és 
szeretet légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük 
kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben 
lettek. Az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség hírével, hogy a hit fénye járja 
át a világról, életről és emberről fokozatosan szerzett ismeretüket." (G.E. 8.) 

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. "Az iskola azért 
tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." (Kat.Isk.29.) Minden tudás, amely 
mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. század történelme számos 
esetben példázza, az erkölcsileg kontrolálatlan tudomány milyen súlyos pusztításokra képes. 
Ezért minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi hátérrel 
kell átadni. 

„Az Atyaisten - szeretetének titokzatos terve szerint -, amikor elérkezett az idők 
teljessége, elküldte Egyszülött Fiát, hogy meghirdesse a földön Isten országát, és véghezvigye 
az emberek újjáalkotásának művét.” (Kat. Isk.5.) 

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság 
felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék 
önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak 
bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az 
Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.  

Nem szabad elfelejtenünk, s a fiataloknak is meg kell tanulniuk, hogy az érettségi, a 
diploma, a nyelvvizsga-bizonyítvány nem végcél, hanem eszköz, amely ahhoz kell, hogy 
küldetésünket itt a földön megvalósíthassuk. Az igazi és örök otthonunk a Mennyben van, 
ahol nem az elért eredmények, hanem a bennünk élő szeretet számít.  

Mint tudjuk, a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább az 
életünkkel, ahogyan a hétköznapokon viselkedünk és gondolkodunk. A gyermek azt az 
életstílust sajátítja el, amit a közvetlen környezetében lát (otthon a szülőktől, az iskolában a 
tanároktól). Ha azt látja, hogy a felnőttek a szabadidejüket mindig tévénézéssel töltik, 
valószínűleg neki sem lesz majd jobb ötlete.  

Amikor tehát a katolikus iskolákról, a katolikus nevelésről akarunk szólni - mivel 
Jézus által adott küldetésről van szó -, fontoljuk meg: 

- a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetés; 
- az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit; 
- a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat. 
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2.1.1 Szentírás 

 Jézus, amikor eljött a világba, üdvösségünkre, magához vonzott mindenkit: a 
gyermekeket, az ifjúságot, a felnőtteket. 

Jézus többször bizonyítja szeretetét a gyermekek iránt: „Akkor gyermekeket vittek 
hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket, 
Jézus azonban így szólt: Hagyjátok csak a gyermeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd 
jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19,13-15) 

Mk 10,17-22-ben olvashatjuk a gazdag ifjú történetét:  „ ...térdre borult előtte és úgy 
kérdezte: >>Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?<< (...) Jézus ránézett és 
megkedvelte.” 

E szöveg legrégebbi magyarázója (Antiochiai Viktor, V. sz.) megjegyzi, hogy Jézus 
gyakran beszélt azok gondolata szerint, akikhez szólt. Az ifjú emberi tanítóhoz jött, de Ő 
rávezeti arra, hogy a földi jóság fölött van égi jóság is: az Isten. Őt illeti meg minden dicséret. 
Tehát tanított és nevelt. 

Amikor Simon és társai megkeresték Jézust, ezt mondták neki: „Mindenki téged 
keres.” Ez a mondat elárulja azt a csodálatos igényt az emberek részéről, hogy hallgathassák 
Jézust, hogy tanításában részesülhessenek. Ezért is jegyzi le az evangélista: „S bejárta egész 
Galileát, tanított ...” (Mk 1,37-39.) 

Jézus isteni küldetésben járt és valósította meg az Atya akaratát, hogy üdvözítse a 
világot. Ezért az Egyház tanítása szerint a keresztény nevelésnek példaképe és alapja maga 
Krisztus. Minden tanítónak, nevelőnek magatartását, gondolatvilágát Jézus evangéliumi 
szellemiségének kell áthatnia. Így lehet csak értékessé a krisztusi nevelés, tanítás. Jézus földi 
életében a meghívott apostolokra tanító feladatot is bízott. A szinoptikusok leírásában 
olvasunk erről: 

 „Összehívta a tizenkettőt... Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát... 
Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumot.” (Mt 10,5-14., Mk 
6,7-13., Lk 9,1-6.) 

De Jézus kiszélesíti a „tanítók” körét, amikor a hetvenkét tanítványnak is hasonló 
feladatot ad, elküldve őket kettesével azokba a helységekbe, ahová menni készült. Lelkükre 
köti a jézusi pedagógia alapszabályát, hogy szelídséggel kell tanítását hirdetni. 

Ez a magatartás jellemezze a mai pedagógusokat is: „ ...tanuljatok tőlem, mert szelíd 
vagyok és alázatos szívű...” (Mt 11,29) 

A tanítványok Jézus mennybemenetelekor kapták meg az isteni parancsot: „Menjetek 
tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19) 

Ebben az apostoloknak szóló parancsban maga az Egyház kapta meg feladatát és 
küldetését. Ezért is törekszik minden korban ennek a krisztusi küldetésnek megfelelni. 
2.1.2 Zsinati dokumentumok és megnyilatkozások 

A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissimum Educationis 
Momentum kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: „Az 
Egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, hogy 
nevelésre képes közösség, legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség 
útját minden embernek, a hívők számára át kell adnia Krisztus életét és állandó 
szorgoskodással segítenie kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.” (G.E. 3.) 

E feladat megvalósításához szükséges, hogy az Egyház intézményesen is vállalja a 
tanítást, a nevelést az életkorok különböző időszakaiban. 
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Mindez oktatási rendszerünk intézményeiben: az óvodákban, általános és 
középiskolákban, kollégiumokban, főiskolákon és egyetemeken, valamint az iskolarendszeren 
kívüli felnőttképzésben valósul meg. 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon - az iskolai közösség 
minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában 
az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.” 
(Kat. Isk. 34.) 

Ezzel, az Egyház hivatalos tanításának elfogadásával és megvalósításával lesz a 
katolikus iskola a hit és műveltség találkozásának helye. 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a növendék személyiségének keresztény 
szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a 
társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” (Kat. Isk. 45.) 

Másrészt törekednie kell arra, hogy a tanítványok mind jobban és érettebben éljék meg 
személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény állásfoglalást. Ebben tanáraik, nevelőik 
és hitoktatóik jó példája is segítségükre lesz. 

Intézményeinkben az Egyház az üdvösséget szolgáló küldetését azzal teljesíti, hogy a 
rábízottaknak „részük lehessen az igazságnak és kegyelemnek isteni ajándékaiban.” (VI. Pál 
Ecclesiam Suam 15.) 

Katolikus iskoláinkban meghatározó jelentőségű, hogy a világról, a valóságról 
keresztény felfogásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpontja maga 
Krisztus. 
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2.2 A katolikus intézményünk célja  

Az Egyház Krisztustól kapott, üdvösséget szolgáló küldetését leghatékonyabban a 
katolikus iskolák által valósíthatja meg. Ezen iskolák nevelési tervének Krisztus az alapja. Így 
eleven valósággá válik Krisztus emberformáló, üdvözítő ereje. Ezekben az iskolákban a 
korszerű műveltség átadása mellett az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső 
ösztönzővé és egyúttal végső céllá.  

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. „Az iskola azért 
tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert,” (Kat.Isk.29.) Minden tudás, amely 
mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. Század történelme számos 
esetben példázza, az erkölcsileg kontrolálatlan tudomány milyen súlyos pusztításokra képes. 
Ezért minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi háttérrel 
kell átadni.  

A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság 
felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék 
önmagukat és az őket körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak 
bele a folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az 
Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

 
2.2.1 A diákokban kialakítandó személyiségideál 

A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön. Célunk az 
evangéliumi emberkép, az új ember kialakítása. (EF 4,22-24) 

A kialakítandó személyiségideál tehát: a krisztusi tanítástól és az evangéliumi 
eszményektől vezérelt teljes ember. Nem csupán csak hívő, de aktív, a másik ember felé 
forduló szabad lény, aki nem rabja a testi érzékeknek, nem zárkózik be az élet élvezetébe, 
mint legfőbb jóba (hedonizmus).  

Életét az evangéliumi örömhír – a megváltás fénye, és meghívás az üdvösségre – hatja 
át, és tanúságot is tesz erről.  

A liberális felfogással szemben tudja, hogy nem válik minden a hasznára. Hálás 
szívvel értékeli a mindennapi élet apró örömeit és nem lesz rabszolgája az önpusztító 
életmódnak, élvezeti cikkeknek, alkoholnak, kábítószernek és érzékiségnek. 

Nemcsak vallásban gondolkodik, hanem hazában és társadalomban, világnézetben, 
értékekben, művészetben, technikában és jogban is. 

 Nevelésünk célja tehát, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön és 
alakuljon. E munka során egyes tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat lefaragni, helyére 
tenni. A nevelő előtt mindig ott lebeg egy személyiségideál, amit igyekszik mind jobban 
megközelíttetni diákjával a nevelés során. Természetesen ez az ideál diákonként más és más. 
Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi 
értékeken túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző 
értékeket is. Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 
2.2.2 Prioritások 

Katolikus keresztény emberré nevelés 

A keresztény gondolkodásmód egy sajátos életvezetést jelent, melyben a tudásnak hit 
és szeretetközpontúnak kell lennie. Ezen életstílus nem spontán módon alakul ki bennünk, 
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hanem az Egyház közösségében élő családtól és iskolától származik, az ő növelő, nevelő 
tevékenységüknek gyümölcse. 

Ez a nevelés az érett, felnőtt, keresztény embert akarja kibontakoztatni, akinek legfőbb 
jellemvonása az, hogy bele tudja illeszteni evilági életébe a természetfeletti szempontot, a 
házasságot, a gyermekvállalást, a gyermeknevelést, a munkát, a szabadidőt, az erkölcsi életet, 
azaz mindent (még a szenvedést is) át tud itatni az evangélium szellemével. Biztos 
meggyőződésük szerint így érhet el az ember teremtményi létének csúcsára, tehát csak így 
élhet teljes értékű emberi életet. Mert ebben a szemléletmódban valóban összeér az ég és a 
föld, minden emberi tapasztalat a maga helyére kerül, s nem sikkadnak el az ember földi 
kötelességei, az élet lényege mégis az "Istenben gazdagodás" (Lk 12,21) dimenziójába 
helyeződik át. 

Jézus tanítóként az egyént és a közösséget egyaránt megcélozta üzenetével.  
Úgy birtokolta a másokat vezetés képességét, hogy isteni tekintélyével sosem 

rombolta szét az ember szabadságát és szuverenitását. Olyan emberszeretet jellemezte, amely 
egyszerre volt követelő és igényes, és ugyanakkor megértő, megbocsátó, új esélyt biztosító. 
Jézus úgy tudta önmagával összekapcsolni a többieket, hogy ők általa Istennel és egymással is 
új távlatú közösségre léphettek. 

Akik szülőként és / vagy pedagógusként mások vezetését vállaltuk hivatásból, nekünk 
Jézus felvázolt kétpólusú magatartását kell megjelenítenünk tanítványainknak. Hatalmas 
felelősségünk mellett arra is gondolnunk kell, hogy milyen kitüntető ajándék az, hogy 
munkatársai, művének folytatói lehetünk. 

Szilárd és alázatos hűségben kell tehát tanítanunk és nevelnünk nekünk a ránk 
bízottakat, s feladatunkat akkor töltjük be teljesen, ha közben a TANÍTÓNAK és 
NEVELŐNEK, KRISZTISNAK a növendékei maradunk. 

Így mi is és tanítványaink Jézus tanítványaként hozhatunk létre értékeket, azaz együtt 
teremthetünk maradandó gyümölcsöket (Jn. l5. l6.) Jézus Krisztusban, Isten dicsőségében. 

Műveltség és kultúra átadása 
Kultúrának nevezzük mindazt a tudást, ami megszabja az ember életmódját, vagyis 

szükséges az embernek ahhoz - Teremtőjének felhatalmazását és parancsát követve - hogy 
élete során saját személyiségét alakítsa, személyes kapcsolatokat teremtsen, közösségeket 
alkosson, s tevékenységével az élet különféle területein alkotásokat hozzon létre. 

"A kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú 
szellemi és testi képességét kiműveli és kibontakoztatja az ember." (GS 53) Kultúra nélkül 
nem lehetséges emberi értelemben vett élet. 

A kultúra átfogja egész életünket, rendezőelvünkké válik. Szétválasztja a jót a rossztól, 
a helyeset a helytelentől, az igazat a hazugtól, a szépet a csúnyától, az értékeset az 
értéktelentől, a hasznosat a haszontalantól.  

Így az erkölccsel együtt az ember életének, gondolkodásmódjának, döntéseinek és 
cselekedeteinek alapja. A helyes kultúra nem egyszerűen a műveltség kialakításából áll. Több 
annál. A kultúra, viszonyulásainkat jelenti Istenhez. 

A keresztény kultúra forrása, és egyben célja is Isten. A kereszténység kétezer éves 
történelme során ezt igyekezett képviselni. 

A kultúra mindig egy adott közösségben válik élővé, érthetővé, értékeket, életet 
rendező elvvé. 

Az a műveltség, megörökölt szokásrendszer, amely nem a közösség életéből fakad, 
halottá válik. Hagyományként ápolható, de a közösség tagjaira gyakorolt emberformáló 
szerepét elveszíti, és ezzel lényegétől fosztódik meg. Amennyiben a kultúrában az ilyen 
elemek felszaporodnak, kultúraválság lép fel, amelynek megoldását csak az adja, ha a 
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közösség tagjai átvizsgálják kultúrájukat, megkeresik azokat az Istenen nyugvó 
sarokpontokat, amelyek eligazítanak. Ehhez alaposan meg kell ismerni a hagyományt, annak 
eredetét, jelentését, a kultúrában betöltött szerepét. Amennyiben ez a felülvizsgálat elmarad, a 
kultúra elveszti általános szerepét, múzeumba szorul, és egy teljesen új, sokszor egészen más 
alapokon nyugvó "kultúra" veszi át a helyét. Napjainkban a társadalom ilyen kultúraválságot 
él át. 

A hagyományos keresztény kultúra sok eleme még a keresztények körében is talaját 
vesztette. A helyébe kialakuló fogyasztói szemlélet, a technikai haladásba vetett hit, az emberi 
élet és a társadalmi folyamatok gazdasági kérdéssé egyszerűsítése megfosztja az embert Isten 
utáni vágyakozásától. Fél évszázados kényszerszünet után különösen fontos ma a régi 
értékekből táplálkozó kereszténység erősítése.  

Természetesen az egyházi kultúra mellett nagyon fontos, személyiségformáló minden 
olyan kulturális eredmény megismerése, mely valamilyen emberi értéket hordoz.  

Az iskola elsősorban nevelési-oktatási intézmény, és mint ilyen a kultúra átadásának 
fontos színhelye. Az oktatás révén megismerteti a diákokat a tudomány eredményeivel, 
felkészíti őket a továbbtanulásra, és a leendő foglalkozásuk lelkiismeretes végzéséhez 
szükséges tudást biztosítja számukra. Az így megismert tudás felelős felhasználását a kultúra 
biztosítja. Ezért az iskolában a nevelés szerepe a döntő. 

A helyes gondolkodás, döntés és cselekvés elsajátításának hiányában a legnagyobb 
szaktudás is értéktelenné válhat. A XX. század történelméből látható, hogy miként alakul át 
az erkölcsileg kontrollálatlan tudás emberpusztító erővé. Ezért minden eszközzel arra kell 
törekedni, hogy a diák meg tanulja szeretni az igazat, a szépet, a jót, a szentet, tisztelni az 
életet, és ezáltal elvezetni őt mindenek forrásához, Istenhez. (lásd: Katolikus keresztény 
értékeink- Melléklet) 

Ennek érdekében az iskola sokféle eszközt felhasznál a tanórákon és a tanórákon 
kívül, ahol a pedagógiai tevékenység során keresztény értékrenddel, szilárd, továbbépíthető, 
alkalmazásképes tudással igyekszik felkészíteni tanulóit. 

Az iskola egyházi jellegéből fakad, hogy az egyházi kultúrát minél jobban meg kell 
ismertetni. 

Meg kell tanítani a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitünk alapos 
tanulmányozására. Meg kell ismertetni az egyház kultúrateremtő szerepét, nagy művészek, 
tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellemfejlődésre gyakorolt 
hatását. Eközben nem feledkezhetünk meg arról, hogy az elsődleges cél a diákok személyes 
istenkapcsolatának kialakítása. 

Korszerű iskolai oktatásban így a katolikus iskolában is a természettudományoknak 
alapvető szerepet kell kapniuk. Az iskolázott, művelt embernek komoly természettudományos 
műveltségre van szüksége, e nélkül bizonytalan a mindennapi élet technikai környezetében, 
keveset ért a világ globális problémáiból, féligazságokkal, áltudományokkal könnyen 
félrevezethető és manipulálható. 

A keresztény hit szerint a világot Isten, - aki az abszolút Értelem -, teremtette, így a 
világ szükségképpen rendezett és értelmes, törvényeit az ember, aki a tanítás szerint a 
Teremtőhöz hasonlóan szellemi lény is, megismerheti, sőt erre a Biblia szerint kifejezetten 
küldetése van. A természettudományok és a hit között nincs összeférhetetlenség. A 
természettudomány a materiális világ objektív jelenségeit, törvényeit kutatja, és eredményei is 
csak erre vonatkoznak. A hit szubjektív, filozófiai jellegű választ kínál az ember 
egzisztenciális alapkérdéseire. 

A  katolikus  iskolában  el  kell  érni,  hogy  diákjaiban  tudatosuljon,  hogy  a  hit  és  a  
természettudományok nem állnak ellentétben egymással. A természet célszerű rendezettsége, 
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sokszínű gazdagsága szubjektív módon erősítheti az egyes ember hitét. A 
természettudományoknak alapvető feladata van a Földünkért érzett felelősségérzet 
kialakításában, a természet törvényeivel szembeni szerénységre és alázatra nevelésben. 

A magyar nyelv művelése különösen fontos. A szép beszéd és az írás lehetővé teszi 
az árnyalt önkifejezést.  A magyar irodalom, a történelem, a népművészet különböző ágainak 
ismerete megszeretteti a magyar kultúrát, elmélyíti gyökereit, felvértez az idegen hatások 
kritika nélküli befogadása ellen. 

Elengedhetetlen a határon túli magyarság kultúrájának, helyzetének megismerése, 
melyeket személyes, testvériskolai kapcsolatokkal elmélyíthetünk. 

Hazánk történelme nem érthető meg a Kárpát-medence más népei történelmének, 
kultúrájának ismerete nélkül. A Trianoni békeszerződés óta e nemzetek önállóak lettek, de 
történelmük így is összeforr, népeink keverednek, kultúrájuk hat egymásra. 

Magyarországon ma is élnek kisebbségek, őrzik szokásaikat, egyes vidékeken 
nyelvüket is.  

Az idegen nyelvek, a földrajz és a világtörténelem lehetőséget teremt a más 
népekkel, nyelvvel, kultúrával való találkozásra, amelyet messzemenőkig ki kell használni. 
Meg kell tanítani gyermekeinket a miénktől eltérő kultúra helyes elfogadására és tiszteletére. 
A kibontakozó informatikai forradalom, a közlési-érintkezési kultúra forradalma új fejezetet 
nyitott az emberi viszonylatok történelmében. E kor kegyetlenül megfogalmazza a kérdést: 
Vajon a kisnyelvi nemzeti kultúrák képesek-e megfelelni a világverseny kihívásainak? A 
válasz valószínű az, hogy a világnyelvek nem megkerülhetőek, azok ismerete kötelező a ma 
és a jövő embere számára. A világméretekben használt nyelvek mögé óriási tőkék sorakoznak 
fel, üzleti alapon jönnek létre a kulturális-tömegkommunikációs vállalkozások, a tv, a rádió, a 
film, a könyv és folyóirat-kiadás, mint információhordozó technikák. Fel kell tehát zárkózni, 
intenzív nyelvtanulást kell megvalósítani, de nagyon ügyelnünk kell a helyes arányok 
megválasztására, hogy kellő mértékben biztosítsuk anyanyelvi nevelésünket, mely a napi 
érintkezés, az információszerzés, az alapműveltség elsajátításának, az emberi-, értelmi-
érzelmi élet kifejezésének eszköze. 

A képzőművészet és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az egyház 
kultúrájában, hiszen közvetlenül vagy közvetve a kultuszt szolgálják. Emellett az emberi lélek 
szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszköze. 

Az iskola feladata, hogy ezeket az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja 
és beépítse saját helyi kultúrájába, liturgiájába. Ezért az iskola és az osztályok ízléses díszítése 
elengedhetetlen feladat. A jól szervezett, a gyerekeket jól lelkesítő személyek által vezetett 
énekkar, színjátszó-képzőművészkör nevelő hatása életre szóló lehet. Felszínre hozza a 
mélyben szunnyadó értékeket, fejleszti az önismeretet. Kultúránknak sok manuális és 
mozgásos eleme van. Ezért elengedhetetlen minden tanuló számára, hogy az alapvető 
kézműves fogásokat, a tánc- és mozgás-kultúrát megismerje. Ezekre technika, rajz, 
testnevelés órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon kell megteremteni a lehetőséget. 
Különös jelentőségük e foglalkozásoknak, hogy modellt nyújtanak a szabadidő helyes 
eltöltésére. 

Az utóbbi időben jelentősen átalakult az embereket körülvevő világ.  
A média minden eddiginél nagyobb hatalommá vált. Az információ megszerzése és 

birtoklása világunk kulcspontja lett. E kérdések körül csak most alakul ki a megfelelő morális 
háttér, kultúra. Ennek megismerése elengedhetetlen. Így a számítástechnika oktatásán kívül 
célszerű az írott és az elektronikus sajtó kérdéseivel foglalkozni megfelelő órák keretében. 
Fontos a filmművészet esztétikai, kultúrahordozó és személyiségalakító, vagy romboló 
hatásait elemezni. Gyermekeink - ha nem irányítjuk fejlődésüket megfelelő irányba - 
kiszolgáltatottá válnak a ma divatos számítógép mániának, divatnak is. Káros hatásaik, mint 
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érzelmeik, kapcsolataik elsivárosodása, kommunikációs képességeik visszafejlődése, 
alkalmazkodó képességük hiánya az elmagányosodás és a kirekesztődés nagy veszéllyel 
fenyegetnek. 

Magyarságunk tiszteletére, nemzeti öntudatunk erősítésére nevelés 
Minden ember egy adott nyelvi, kulturális közegben él. Ez alapvetően meghatározza 

gondolkodásmódját, világlátását, magatartását. E nélkül gyökértelen az ember. Magyarságunk 
gyökerei nagyon mélyek. 1100 éve élünk a Kárpát-medencében. Sok történelmi nehézséget 
álltunk ki. Nyelvünk is sok változáson ment keresztül. Kultúránkat sok hatás érte nyugatról és 
keletről egyaránt. Mindezek együttes hatásában fejlődött ki magyarságunk. Sokrétű 
gazdagsága lenyűgöző. Ezek megismerése, átadása minden iskola legfontosabb feladatai közé 
tartozik. Hitünket is csak magyarként tudjuk megélni. 

Sajnos a XX. század történelme nem kedvezett az egészséges nemzeti tudat 
kialakulásának. A két világháborúban való vesztes részvétel, hazánk kétharmadának 
elcsatolása, a több hullámban való kivándorlás, az internacionalista ideológia, a történelem 
meghamisítása, mind a magyarságtudat rombolásához vezetett, és gyengítette az értékes 
magyar nemzet képét. Ezért tudott a kommunizmus bukásával könnyedén betörni a fogyasztói 
társadalom nemzetek és kultúra feletti silánysága. 

Ma, ami magyar, legyen az termék, könyv, film, zene, néphagyomány, 
másodrendűnek számít. Nyelvünket, beszédkultúránkat is elönti az amerikanizmus. Nemcsak 
szóhasználatában, de hangsúlyában, hadarásában is. Sajnos nem a legszebb magyarsággal 
beszélő emberek  hatnak  a  televízió  nézőire  sem.  Ebben  a  miliőben  kell  újra  és  újra  
felfedeztetni társadalmunkkal, diákjainkkal nemzetünk igazi értékét. 

A feladat óriási! 
Először meg kell tanítani diákjainkat a helyes beszédre, olvasásra, fogalmazásra, 

helyesírásra, önkifejezésre. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szép beszéd elsajátítására! A 
magyar nyelv jól artikulált, lassú nyelv!  

Meg kell ismertetnünk irodalmunk, történelmünk, egyházunk nagyjait, példaképül kell 
állítani életüket és munkásságukat tanulóink elé. Meg kell ismertetnünk nemzetünk jelképeit: 
zászlónkat, címerünket, Himnuszunkat.  

Népi, paraszti kultúránk gazdag, színes. Döbbenetes mi mindenhez értettek eleink. E 
sokféleségben minden ember megtalálhatta az önkifejezés lehetőségeit.  

A faragás, építkezés, fonás - szövés, fazekasság, éneklés, zenélés, a közös tánc mind a 
fenti célt szolgálta.  

Az ünnepek, az ünnepélyes alkalmak kiemelkedő eseményei voltak elődeink életének. 
Rendszerbe fogták a hétköznapok világát. 

Ma a hagyományok őrzése az iskolák feladata, melyek művelése tanítási órákon, 
valamint a tanórán kívüli foglalkozások során elengedhetetlen. Tudniuk kell 
tanítványainknak, hogy magyar testvéreink az igazságtalan Trianoni szerződés következtében 
határainkon túl élnek. De élnek magyarok szétszórtan a nagyvilágban is: Európa országaiban, 
Ausztráliában, Észak - és Dél - Amerikában egyaránt. Nyelvünk, nemzeti kultúránk, 
hagyományaink összekötnek bennünket akkor is, ha nekik magyarságukat kisebbségi sorban 
kell megélniük. Törekednünk kell testvériskolai kapcsolatok kiépítésére, érezzék, érezzük 
együvé tartozásunkat.   

A családi életre, a család szeretetére, tiszteletére nevelés 
Az egészséges társadalomban a gyermekek nevelése, (a szocializáció) a családban, az 

iskolában és a társadalomban zajlik. A család jelenti a gyermek számára a függőséget, a 
kötődést, a védelmet, a biztonságot, a tapasztalatok útján történő tanulást, az identifikációt 
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(azonosságtudat kialakulását.), az interiorizációt (a külső hatás belsővé válását), a világkép ki 
és átalakulást, az érzelmeket, a szeretet érzésének kialakulását, egyszóval mintát családról. 

Ez a minta nagyon sokféle lehet. A család anyagi helyzetétől, kulturális szintjétől, 
ízlésétől, családi légkörétől, életvitelétől, stílusától, konfliktuskezelésétől, a család 
összetételétől függhet. 

Ezektől függően a gyermek lehet: 
- jó szociális helyzetű, 
- sajátos nevelési igényű 
- hátrányos helyzetű  
- halmozottan hátrányos helyzetű. 

Jelen helyzetben válságban van a család intézménye. Amikor az állam, a gazdaság, a 
média a családdal szemben politizál, az iskolára hárul a gyermekek családi életre nevelése. 

Egyetértünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar körleveleinek családról szóló 
megállapításaival, mely szerint: 

- a házasságok jelentős része sekélyes, felbomlik, sőt gyakran létre sem jön, 
- hogy divat az élettársi viszony, 
- hogy a feltétlen családi bizalom hiányában az ember elveszti belső egyen-

súlyát, erkölcsi tartását, s ahelyett hogy a közösség, mások javát szolgálná, 
élősködővé lesz, káros szenvedélyekkel tékozolja el egészségét, boldogságát, 

- hogy magas a válások száma, mely újabb problémák forrása (érzelmi sérülés, 
tanulmányi munka megtörése, deviancia stb.)  

- nő az egyszülős családok száma, amely még nagyobb gondot jelent a 
gyermeknevelést illetően, 

- egyre kevesebb gyermek születik, 
- a társadalom elöregszik,  
- az idős emberek a helyes tradicionális minták hiányában magukra maradnak, 
- a nagycsaládok ma nagyon nehezen élnek. Jó részük szerényen, de eszményien 

derűs, boldog légkörben él, de nagyobb részük nehéz anyagi helyzetbe kerülve, 
nem tudja biztosítani gyermekei számára az egészséges fejlődéshez, tanuláshoz 
való esélyegyenlőséget. 

A család a legfontosabb tényező a gyermekek nevelése szempontjából. 
Mindazonáltal napjainkban egyre erőteljesebb az a társadalmi igény, hogy az iskola a 

nevelés és az ismeretek átadása, a tudás gyarapítása mellett, képes legyen az életkörülmények 
változásának gyors követésére. Egyházi iskolaként különös figyelemmel törekszünk tanulóink 
kreativitásának fejlesztésére, hogy a világban nyitottan, előítéletek nélkül tudjanak 
tájékozódni, katolikus keresztény hitünk és erkölcsünk tanításait és törvényeit szem előtt 
tartva mérlegelni tudják a dolgok megközelítésének különféle módjait, képesek legyenek a 
kapcsolatteremtésre. 

A NAT-ban megfogalmazott legfontosabb értékekkel, (a személyiség pozitív jegyei; 
értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs és cselekvési képességek; a fejleszthető 
tudás), összhangban és mellett pedagógiai munkánk célja tehát: 

- A gyermekeket, diákokat segítse abban, hogy a keresztény értékekre építve művelt 
emberré, gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, 
felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 
váljanak. 

- Növendékeink az értéktisztelet, és értékmegóvás igénye mellett gondolkodásukat, 
munkájukat a korszerűség szellemében végezzék;  
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- A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a 
hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát 
hangsúlyozza. 

- A gyermekek, diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa, kognitív és 
kommunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényét 
fejlessze. 

- A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 
képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

- Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki. 
- A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 
- Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 
- Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze 

a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a 
kreativitást, a fejleszthető tudás kialakítását. 

- A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 
- Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem 

fejlődésére gyakorolt hatását példaként állítsa. 
- Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat) 
- Hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 
- A kulturált szórakozás igényét kialakítsa. 
- Egészséges, s ezért tenni is tudó, edzett fiatalokat neveljünk, akik igénylik a 

rendszeres mozgást, s tudják, hogy egészségük megőrzésében ez milyen fontos;  
- Ismerjék a környezetüket fenyegető veszélyeket, akarjanak és tudjanak is tenni élő és 

élettelen környezetükért;  
- Tudjanak tájékozódni technikai és információs környezetükben, ismerjék, és felelős 

keresztényként tudják használni a napjainkban nélkülözhetetlen technikai eszközöket;  
- Tudjanak kapcsolatot teremteni legalább egy idegen nyelven.  
- Toleranciát, mások és saját magunk elfogadását, becsülését fejlessze. 
- Sikeres pályaorientáció. 

2.3 Nevelő és oktató munkánk feladatai eszközei és eljárásai  
2.3.1 Az intézmény képzési rendje  

Intézményünk a 3 évfolyamos óvodai nevelés mellett nyolc évfolyamos általános 
iskolaként alapműveltséget nyújtó képzést biztosít.  

A tanítás iskolánkban kéthetes órarendben folyik, ehhez igazodnak önkiszolgáló 
tevékenységeink is. A napi életrendet a házirend szabályozza a törvényben meghatározott 
tanítási szüneteken túli tanítás nélküli munkanapokat iskolánk a nevelőtestület döntése 
alapján, előre megtervezett módon használja fel. 

Az iskolai nevelés és oktatás nyelve a magyar. 
2.3.2 Általános célok, feladatok 

Az általános iskola nyolc évfolyamán alapfokú nevelés-oktatás folyik: az első hat 
évfolyamon elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-
együttesek megalapozása, a 7. – 8. évfolyamon a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, 
megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése a feladat. Az 
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általános iskolában a tanulók az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 
megfelelően felkészülnek a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra. 
Ennek értelmében célunk: 

- katolikus keresztény hitéleti és erkölcsi nevelés és oktatás, 
- hazaszeretetre, lokálpatriotizmusra nevelés és a nemzeti összetartozás erősítése, 
- a tanulói kulcskompetenciák tudatos, folyamatos fejlesztése (anyanyelvi-

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai-, természettudományi-, 
digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, 
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság 
és kifejezőképesség) 

- a tanulás tanítása, 
- értékorientáció, értékteremtés, 
- toleranciára nevelés, 
- testi és lelki egészség fejlesztése, 
- környezettudatosságra nevelés, 
- gazdasági nevelés, 
- tanulói hátránykompenzálás, 
- tehetséggondozás, 
- tanulói kreativitás fejlesztése, 
- énkép és önismeret fejlesztése, 
- hon- és népismeret, európai azonosságtudat – egyetemes kultúra fejlesztése, 
- aktív állampolgárságra, demokráciára, nevelés, 
- felkészítés a felnőtt-lét szerepeire. 

Nevelő-oktatómunkánkban az elemi készségeket, képességeket és kompetenciákat 
hangsúlyozó fejlesztést helyezzük előtérbe.  

Célunk a kompetenciaalapú oktatás bevezetése és fenntartása, mely a sikeres 
munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását 
szolgáló képességek fejlesztését segíti. A kompetenciaalapú szemlélet az iskolai élet több 
elemét érintő tervezőmunkánkat – továbbképzések, pedagógiai értékelés, a taneszközök 
kiválasztása – áthatja. A kompetencia alapú oktatás megvalósításához elengedhetetlen cél a 
nevelőtestület pedagógiai, módszertani kultúrájának fejlesztése, a módszerek széleskörű 
megismerése és megvalósítása.  

Meghatározóan fontos célunk az esélyegyenlőség biztosítása. Az iskolai Integrációs 
Pedagógiai Program működtetésével és a kompetencia alapú oktatás megvalósításával, a 
tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével segítjük a 
tanulási és magatartás zavarokkal küzdő gyermekek, az SNI, valamint a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat.  

Kiemelten kezeljük a hatékony nyelvoktatást, a napjainkban nélkülözhetetlen 
informatikai eszközök használatának megismertetését is.  

Arra törekszünk, hogy tanulóink többsége mi intézményünkben kapja meg a megfelelő 
segítséget ahhoz, hogy saját lehetőségeinek „maximuma” közelébe jusson. 
2.3.3 Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek 
elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program fejezeteiben meghatározott tanórai 
és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó 
folyamatos értékelés.  
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Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 
személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, közvetlen – melyben a nevelő személyes 
kapcsolatai révén hat a tanulókra – és közvetett – tanulói közösségen keresztül érvényesülő – 
nevelési módszerek. 

A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének 
keresztény szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a 
család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.”   
Ezért intézményünk feladata:  

- Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 
hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, stb.) programokban, az órai munkában és a 
tanórán kívüli tevékenységekben: témahetek, projektek, napközi, tanulószoba, 
szakkörök, kirándulás, tematikus táborok, erdei iskola, iskolaújság, stb. 

- Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a 
morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő 
intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

- Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását. 

- Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 
helyzeteket.  

- Mutasson fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 
példákat. 

- Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 
kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 
szabott feladatok alapján. 

- Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 
rendelkező alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során 
fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 
szolidaritásérzését, empátiáját. 

- Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 
szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

2.3.4 Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 
nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött 
szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 
2.3.4.1 Tanulásszervezés, csoportszervezés elvei 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tanulási nehézségekkel, 
sok esetben részképesség-zavarokkal küzdő SNI tanulók oktatása-nevelése integrált formában 
történik. Tanulóinkat semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem érheti, sem az osztályba 
sorolás, csoportszervezés során, sem későbbi tanulmányaik során. 

Az intézmény által kínált pedagógiai lehetőségekhez (fejlesztő programok, 
tehetséggondozás, nyelvtanulás, informatika, kirándulások, színházlátogatások stb.) 
valamennyi tanulónk számára hozzáférést biztosítunk. A tehetséggondozás mellett kiemelten 
fontosnak tartjuk a rászorulók hátránykompenzálását célzó tevékenységünket, tanulóink 
esélyeinek növelését. (IPR; Útravaló Program stb.) 
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2.3.4.2 Alkalmazott pedagógiai módszerek  

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 
felkészültségéhez. Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a 
módszerek, eljárások kombinációja. 

Ennek tükrében intézményünk nevelői pedagógiai módszereiket szabadon 
megválaszthatják, de ösztönözzük azokat a tanulói ismeretszerzés korszerű-, a tanulói 
kreativitást igénybe vevő, a tanulói készségfejlesztést előtérbe helyező differenciált 
tanulásszervezési módszereket, (pl.: tevékenységközpontú, kooperatív tanulás, differenciált 
tanulásszervezés, projektpedagógia, drámapedagógiai, stb.), 

- amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 
kialakítását; 

- a tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatására törekednek; 
- a tanulók előzetes ismereteinek, nézeteinek feltárásával lehetőséget nyújtanak a 

tanulók tudásának átrendeződésére; 
- alkalmazzák az együttműködő tanulás technikáit; 
- a tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban a tanulók tevékenységeit, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét állítják 
előtérbe;  

- a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó differenciálásra törekszenek a feladatok 
kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítségben, az ellenőrzésben, az 
értékelésben.  
Mindezek mellett továbbra is alkalmazva nevelésünk bevált, hagyományos és 

hatékony módszereit: 
- A meggyőzés módszereit (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, 

tudatosítás, stb.). 
- A tevékenység megszervezésének módszereit (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás, stb.). 
- A magatartásra ható, ösztönző módszereket (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 
- A jutalmazás formáit (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, 

jutalomkönyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 
- A büntetés formáit (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, 
intés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való 
áthelyezés, stb. 

- A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszereket (felügyelet, 
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.).  

Szorgalmazzuk továbbá, hogy a tanórákon illetve a tanórára való felkészülés 
alkalmával tanáraink minél szélesebb körben alkalmazzák a rendelkezésre álló korszerű 
technikai eszközöket. Támogatjuk újszerű tanulásszervezési technikák, eljárások alkalmazását 
is, (projekt, témahét, tantárgytömbösített/epochális oktatás, modulárisan szervezett oktatási 
program, műveltségi terület tantárgy bontás nélküli oktatása).  

Az egyes tantárgyakhoz szükséges taneszközök kiválasztása az egyes 
munkaközösségeken belül tanító azonos szakos pedagógusok közös megegyezésén alapszik, 
az iskolavezetés jóváhagyásával történik. A taneszközök kiválasztásakor előnyben részesítjük 
a differenciálást lehetővé tevő anyagokat.  
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3 A TÁMOP 3.1.4 projekt és a kompetencia alapú oktatás bevezetését és 
fenntartását támogató általános fejlesztési alapelvek, célok és feladatok 

A tanulás tanulása természetesen a közoktatás egész folyamatának kiemelkedő 
feladata. A leginkább elterjedt elképzelések szerint a tanulás nem közösségi tevékenység, a 
leginkább egyedül, individuális módon gyakorolható. A legtöbb ember nehezen képzeli el, 
hogy miképpen lehet csoportban, egymásra hatva, ahogyan ők mondanák: egymást zavarva 
tanulni. Ma még a gyerekek egy viszonylag nagy része számára a tanulás bizonyos 
szövegeknek rögzítését, memóriába vésését jelenti, amelyben a társaknak legfeljebb annyi 
szerepük lehet, hogy kikérdezik a leckét. Ez a helyzet reményeink szerint a későbbiekben 
változni fog, azonban az iskolának mindig lesz olyan feladata, hogy a kooperatív tanulás 
értékeit megláttassa a gyerekekkel, illetve annak technikáit elsajátíttassa velük. A cél az, hogy 
a gyerekek tanulják meg, hogy miként tudják használni az együtt tanulás módszereit, ha nincs 
közvetlen pedagógus irányítás, vagyis hogyan alkalmazhatják a kooperatív munkaformákat 
házi feladatok megoldásánál, tanórán kívüli tanulás során, vagy ha csak egyszerűen az életben 
úgy adódik, hogy valamire fel kell készülniük, vagy meg kell oldaniuk valamilyen problémát, 
ami ismeretszerzést igényel.  

Gyermekközpontúság 
Tantervi fejlesztéseink elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét szolgálják, így 

minden tevékenységet annak rendelünk alá, azt vesszük figyelembe, hogy azok miként hatnak 
a tanulókra (s nem azt, hogy melyik egyszerűbb, kényelmesebb és olcsóbb).  

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 
A programfejlesztésben prioritást kap az a szemlélet, hogy a tanulók a tanulási 

folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós környezetben szerezzék meg 
a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi környezetben megismerhető 
tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet igényeinek megfelelő 
ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást kell átadnia 
és megszereztetnie.  

A tudás- és a képességfejlesztés helyes arányának megtalálása 
Képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a műveltségterületi 

fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret kell biztosítani. Mivel azonban a 
tudásfejlesztésnek nagyobb hagyományai vannak, módszertana kidolgozottabb, a 
kompetencia alapú oktatási programcsomagok bevezetésével, elterjesztésével és minimum öt 
éven át történő fenntartásával a képességfejlesztésre is nagyobb figyelmet fordítunk 
intézményünkben. A tantervi programok, modulok kidolgozásakor arra törekszünk, hogy a 
képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel együtt tárjuk 
a nevelők és tanulók elé, mert képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet, ezért a 
műveltségterületi fejlesztésben mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. 

Képesség- és személyiségfejlesztés 
Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói 

személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a szociális, környezeti és 
életviteli kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és 
empatikus személyiség kialakítását, a társas/közösségi aktivitást.   

Új típusú tanári és nevelői attitűd 
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Olyan tanulási programokat vezetünk be, ill. dolgozunk ki, amelyek nemcsak előadó 
tanárt igényelnek, hanem a tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív 
pedagógust.  

Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása 
A tartalomfejlesztéssel járó korszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésének és 

intézményünkben történő elterjesztésének köszönhetően - az életkori sajátosságoknak 
megfelelő szinten - élményszerű helyzetek teremtésével a tanulók tapasztalatokat 
szerezhetnek, maguk fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és 
összefüggéseket, azokból következtetéseket vonhatnak le, korábbi tapasztalataikat, 
ismereteiket és készségeiket alkalmazhatják. Lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulók 
megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított véleményeiket, azokat meg tudják védeni 
érvekkel és meg tudják vitatni.  

Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 
A kompetencia programtanterv alapján olyan differenciált tanulásszervezési 

módszercsomagokat adaptálunk és alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik a tanulók személyi 
szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő 
fejlesztést. Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit, 
azaz heterogén összetételű csoportokban együtt neveljük és oktatjuk az SNI és HH/HHH 
tanulókat hátrányokkal nem küzdő társaikkal, de ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a 
tanulókban kialakuljon az igény, hogy - egyéni képességeik, lehetőségeik figyelembevételével 
- egész életük során képezzék magukat, bővítsék ismereteiket.   

Fokozatosság és folyamatosság 
Előnyben részesítjük azokat a programokat, modulrendszereket, amelyek egymásra 

épülnek, amelyek a folyamatosságot és a folytonosságot teremtik meg a darabjaira hullott 
oktatási és képzési rendszerben. Számolnak a tanulók különböző ütemű mentális- és 
képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési 
folyamatával. A www.sulinovadatbank.hu oldalon elérhető programtantervek kötelezően 
előírt adaptálásakor előnyben részesítjük azokat, amelyek a tanulók különböző ütemű 
képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési 
folyamatával az intézmény tanulói összetétele alapján számolnak. 

Valóságos tanulási környezet 
Az ismeretszerzés a hagyományosnál nagyobb mértékben épül a valóságra, annak 

közvetlen és közvetett megtapasztalására, megfigyelésére és vizsgálatára. A tanulási 
tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk meg, hogy a tanulási helyzeteket a tanulók 
az iskolán kívüli munkában is megtapasztalják. 

Informatikai eszközökkel ellátott korszerű tanulási környezet 
A 2004 szeptemberétől érvénybe lépő NAT kiemelt fejlesztési területként kezeli az 

információs és kommunikációs kultúrát, amikor hangsúlyozza:„...az információs és 
kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az emberi 
kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, 
felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, alkotása. 
... Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, 
kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az információs és 
kommunikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk szerves része az 
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anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a különböző 
kultúrák közötti információcsere. (...) 

Az intézményünkben tanuló, kellő kíváncsisággal rendelkező, informatika területen 
motivált tanulók számára nem mindegy, hogy a számítógéppel, mint az IKT legjelentősebb 
„képviselőjével” milyen körülmények között találkoznak legelőször. Bár informatikai 
élményeik már lehetnek a családból vagy éppen a barátoktól, ezek rendszerezése, majd 
bővítése egyértelműen az iskolára hárul. Ha a találkozás motiváló és sikeres, nemcsak az 
iskolai kudarcok kerülhetők el, hanem az ismeretszerzés lehetőségei megsokszorozódnak 
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4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Intézményünk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a gyermekek 

személyiségét a különféle tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 
Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A gyermekek vallásos nevelése 
Feladata: Római katolikus keresztény anyaszentegyházunkhoz, 
egyházközségünkhöz való tartozás tudatának kialakítása. A kereszténység nem 
ideológia, hanem életforma – a hittani ismeretek és a mindennapi élet összhangja. 

2. A gyermekek erkölcsi nevelése. 
Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 
3. A gyermekek értelmi nevelése. 
Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 
kialakítása. 

4. A gyermekek közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 
Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 
kommunikáció elsajátítása. 

5. A gyermekek érzelmi (emocionális) nevelése. 
Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 
6. A gyermekek akarati nevelése. 
Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 
7. A gyermekek hazafias nevelése. 
Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet és a nemzeti összetartozás érzésének felébresztése, fejlesztése. 

8. A gyermekek állampolgári nevelése. 
Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 
közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

9. A gyermekek munkára nevelése. 
Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 
10. A gyermekek egészséges életmódra történő nevelése. 
Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

10. A lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, bűnmegelőzés, drog prevenció. 
11. Tudatos, felelősen gondolkodó takarékos fogyasztóvá nevelés. 
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5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
A gyermeki, tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka 

intézményünkben egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén 
valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A gyermekek, tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének 
megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A különféle óvodai, iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 
Feladata: Az óvodai, iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének 
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A gyermekek, tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a közösségek 
fejlesztésében. 

Feladata: A gyermeki, tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek 
alkalmazkodniuk kell az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm 
– a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az 
autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 
Feladata: A gyermeki, tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a 

közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél 
eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

4. A gyermek, tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 
Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 
közösség  által  történő közvetett  nevelés  csak  akkor  érvényesülhet,  ha  a  tanulók  a  közösség  
által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 
közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 
gyűjthetnek. 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
Feladata: A gyermeki, tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 
ápolása. 
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6 A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 
szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

6.1 A tanítási órák  

A tanulói személyiségfejlesztésének és a közösségtudat formálásának legfontosabb 
színtere a tanítási óra, amelynek megszervezése tanítói, tanári feladat. A pedagógusoknak 
tevékenységük során feltétlen hangsúlyt kell helyezniük az alábbi szempontokra: 

- Motiváló, ösztönző tevékenységi formák és módszerek kiválasztása, differenciálás. 
- A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 
vagyis aktivitását biztosítják.  

- Kiemelten támogatjuk a tanulói ismeretszerzés korszerű-, a tanulói kreativitást igénybe 
vevő, a tanulói készségfejlesztést előtérbe helyező módszereit. A nevelők az egyes 
szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó 
munkaformákat.  

- Az egymás iránti tolerancia, a türelem fejlesztése. 
- A kulturált viselkedési forma és kommunikáció tanítása. 
- A tanulók egymás közötti segítségadásának a megszervezése. 
- A közösség baráti kapcsolatainak erősítése és továbbfejlesztése. 
- Kritikus, kulturált közösségi viták vezetése. 
- Konfliktusok kezelésmódjának tanítása. 
- A felebaráti szeretet hirdetése. 

6.2 A tanítási órán kívüli tevékenységeink, hagyományaink  

Intézményünk (a korábban már leírt) egyenruhával és névadónkra utaló 
emblémával/jelvénnyel rendelkezik, melyet általános iskolai tanulóink és az intézmény 
dolgozói minden olyan alkalommal viselnek, amikor intézményünk közösségét képviselik 
rendezvényeinken vagy az iskolán kívül. (Tanulmányi versenyek, nemzeti ünnepek 
ünnepélyei, Veni Sancte, Te Deum, búcsúi körmenet stb.) 

Az első osztályosokat a tanévnyitó ünnepségen fogadjuk iskolaközösségünk tagjaivá. 
Itt kapják meg az iskolai jelvénnyel ellátott nyakkendőket/zsabókat. 

Azokra a kiemelt ünnepeken/ünnepélyeken, melyeken a teljes tanulói közösség részt 
vesz, iskolazászlóval vonulunk ki. 

Személyiség és közösségfejlesztést szolgáló tanórán kívüli tevékenységeink a 
következők: 
Iskolai szentmisék, tanulói lelki napok, mentálhigiénés foglalkozások, 
Tanulói projektek, témahetek, 
Napközis foglalkozás, étkeztetés, 
Szakkörök:     

- informatika, (ECDL) 
- énekkar, gitár 
- mozgás-zene-harmónia, 
- hagyományőrzés, 
- dráma és színjátszás, 
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- idegen nyelv 
- képzőművészet 
- tárgyi szakkörök 

Diáksportkör:        
- labdarúgás, 
- kézilabda, 
- atlétika, 
- asztalitenisz. 

Diákönkormányzat. 
Tanulmányi kirándulások, tematikus táborok. 
Találkozók, egyéb rendezvények. 
Könyvtár. 
Felzárkóztató foglalkozások. 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. 
Múzeumlátogatás, kiállítások. 
6.2.1 Személyiség és közösségfejlesztést szolgáló témahetek, projektek  

Névadónk emlékének ápolására, a teljes tanulói közösség bevonásával ünnepi 
témahetet tartunk, melynek csúcspontját a Szent Gellért napi rendezvények jelentik. A hét 
programjaiban a védőszentünkről, iskolánk alapítóiról, és a hajdani zárdaiskola szerzetesnővér 
tanárairól való megemlékezésen kívül, többek között, a záró „kerti ünnepség” ünnepi őszi 
asztalainak elkészítése/megterítése, valamint multikulturális táncház szervezése történik 
projekt rendszerben. 

A tanév kiemelt ünnepségeit többségében a tantestület tagjaiból önkéntes alapon 
szerveződött teamek közreműködésével, néhány esetben az évfolyamok (osztályok) önkéntes 
vállalásával, az életkori sajátosságok figyelembevételével szervezzük meg. 

Nemzeti ünnepeinken a projekteket szervező teamek interaktív cselekedtető 
megemlékezést és ünneplést szerveznek. 

„Kiskarácsony nagykarácsony” címmel, szintén a teljes tanulói közösség bevonásával 
tartunk témahetet. A témahét komplex programjának kidolgozása a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-
0042 pályázat keretében történt, s mint intézményi innováció és „jó gyakorlat” a 
nevelőtestület egyetértésével bevezetésre került. 

Farsang idején a jelmezbált az alsó- és felső tagozat számára külön-külön rendezzük 
meg. Az ünnepkör feldolgozása és a bálokra történő felkészülés projekt rendszerben történik. 

Szinte minden évben szervezünk „egészséghetet” is, melynek számos programjához 
kapunk segítséget a város egészségügyi és civil szervezeteitől. 

Iskolánk önálló intézményi innovációként kidolgozta és nevelőtestületi egyetértéssel 
„jó gyakorlat” rangjára emelte a műveltségterületek bontásnélküli elsajátítását és különböző 
műveltségterületek integrációját megvalósító „Vendégségben öregapámnál” Természetrajz – 
néprajz – életrajz című tematikus táborát. 

 

6.3 A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 
megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is 
képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán 
múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, 
segítsen neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik. Vagyis 
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minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő Istennek és nekünk, hanem 
saját magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges velejárója az 
életnek, s a helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos.  

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő 
terhelést kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és 
országos versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok 
kiadása szolgálja. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 
- kompetencialapú oktatás és korszerű tanulásszervezési eljárások (tantárgytömbösített 

oktatás, projekt módszer, témahetek) és technikák (tevékenységközpontú, kooperatív, 
dráma stb.) alkalmazása 

- az egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás megszervezése 
- csoportbontás a tehetséges és tanulási problémákkal küzdők számára  
- a tehetséggondozó foglalkozások  
- az iskolai sportkör 
- a szakkörök 
- versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.) 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata 
- a továbbtanulás segítése 
- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatás) 
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6.4 Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, nevelése, oktatása 
 

Intézményünkben a közoktatási törvény, a szülők igénye, a gyermeki jogok és a 
társadalom kihívása okán vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, 
oktatását. Ezt többcélú intézményünk Alapító Okiratában is megfogalmaztuk. 
Vállaljuk tehát: 

- ép értelműek, de közösségben integrálható látás-, hallás-, beszéd-, 
mozgásfogyatékossággal rendelkezők, 

- enyhe értelmi fogyatékosságot mutatók, de közösségben integrálhatók, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető/vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek,  

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek oktatását, 
nevelését. 

6.4.1 Az integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink 
- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk. 
- Kiemelt célunk elősegíteni e tanulók és óvodások alkalmazkodó készségének, 

akaraterejének, önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 
- Biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket. 

Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást 
igénylünk az arra kijelölt intézménytől. 

- A habilitációs tevékenységünket teammunkában valósítjuk meg. A team munkában a 
gyógypedagógus és a tanulót, óvodást oktató, nevelő pedagógusok vesznek részt. 

- Habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően az iskolai, 
óvodai programba, így a napi oktató, nevelőmunkába beágyazottan valósulnak meg, a 
szakvéleményben foglalt valós igényeihez igazodóan, a gyógypedagógus 
közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint. A team döntése 
szerint kerül sor egyéni kiegészítő 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. 

- 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 gyermekek és családjaik 

esetében az adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok 
betartására. 

- Az általános célok és feladatok az integrált tanulókra is érvényesek, egyéni 
képességeik figyelembe vételével. 

- A kompetenciafejlesztés, tananyag-feldolgozás során figyelembe vesszük a tantárgyi 
tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosításait. 

- A  differenciált  tananyag-feldolgozás  lehetővé  teszi  az  eltérő ütemben  haladást,  az  
egyéni képességekhez való alkalmazkodást. 
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- A mozgáskorlátozott, a látássérült, a hallássérült, a beszédfogyatékos és a megismerő 
funkciók organikus okra visszavezethető/vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekekre az általános célok, feladatok is vonatkoznak.  

- Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókra vonatkozó célokat, feladatokat a helyi tanterv 
külön kötete tartalmazza.  

- Minden sérüléstípusra az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveiből kiemeljük a 
speciális vonatkozásokat. 

Az Irányelvekben foglaltak alapján az integrált nevelés során kiemelt cél, hogy: 
- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő tartalmak 

közvetítése során valósuljon meg, segítse a sérült tanulók önállóságának fejlesztését, a 
társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. 

- Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. 
- Valósuljanak meg, váljanak az iskola pedagógiai programjának, tanítási gyakorlatának 

tartalmi elemévé a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák. 
- A sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés tartalma ne terhelje 

túl, az alkalmazott módszerek egyéni lehetőségeikkel összhangban legyenek. 
- A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a számukra megfelelő műveltségi 

területeken valósuljon meg.  
A sikeres együttnevelés érdekében: 

- A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítani szükséges a speciális tantervet, 
tankönyveket, tanulási segédleteket, speciális gyógyászati, életvitelt segítő technikai 
eszközöket. 

- Szükséges figyelmet fordítani a szülők szemléletének alakítására, az elfogadó attitűd 
kialakítására. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a diákok érzékenyítésére, a segítő, támogató, elfogadó 
szemlélet kialakítására 

- Elengedhetetlen a pedagógusok szemléletének alakítása (elfogadás, tolerancia, 
empátia) módszertani felkészítésére, továbbképzések segítségével. 

A pedagógus az integrált nevelés, oktatás során:  

- A tananyag tartalmak meghatározásánál, a tananyag feldolgozása során figyelembe 
veszi a sajátos nevelési igényű tanulók sajátos jellemzőit. 

- Egyéni fejlesztési tervet készít, egyéni haladási ütemet biztosít a sajátos nevelési 
igényű tanulók számára. 

- A tanulásszervezés során igazodik az egyéni sajátosságokhoz, differenciált 
munkaformákat alkalmaz.  

- Igazodik az eltérő képességekhez, viselkedésekhez. 
- A tanórai foglakozások során épít a szakértő véleményekben foglaltakra. 
- Együttműködik a segítő szakemberekkel, a gyógypedagógus javaslatait beépíti a 

tanítási folyamatba. 

A sérülésből adódó hátrányok kompenzálása érdekében a sajátos nevelési igényű 
tanulók - a közoktatási törvénynek megfelelően - sérülésüktől függően - heti órakeretük 15-50 
%- ban rehabilitációs célú fejlesztő terápián vesznek részt. 
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6.4.2 A habilitáció általános célja 

- A sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása. A sérült funkciókkal egyensúlyban a 
meglévő funkciókra való támaszkodás, ezek fejlesztése. 

- A sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok csökkentése vagy lehetőség esetén 
megszüntetése. 

- Amennyiben speciális segédeszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a 
használat tanítása. 

- Harmonikus, önmaga problémáit kezelni tudó személyiség kialakítása. 
- Megfelelő, az egész élet során jól használható kompenzatórikus technikák elsajátítása. 

 
6.4.3 A habilitáció fő területei 

- Az észlelés –vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás- fejlesztése. 
- A motoros készségek fejlesztése. 
- A beszéd- és nyelvi készségek fejlesztése. 
- A szociális készségek fejlesztése. 
- A kognitív készségek fejlesztése. 
- Az önellátás készségeinek fejlesztése. 

A habilitáció részben a többi gyermekkel, tanulóval végzett munka során, differenciált 
bánásmóddal és eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg. A 
gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapja a szakértői bizottság 
szakvéleménye. 

A rehabilitációs fejlesztést az adott sérülésnek megfelelő végzettségű gyógypedagógus 
végzi. A tanítók, tanárok – a differenciált óravezetés mellett - szaktantárgyi 
fejlesztő/rehabilitáló foglakozásokkal segítik a sérülésből adódó hátrányok kompenzálását.  

Kiemelten fontos a pedagógusok, gyógypedagógusok munkájának összehangolása, az 
optimális fejlesztés megvalósítása érdekében. 

A gyógypedagógiai rehabilitáció megvalósulhat osztálytermi keretek között, illetve 
egyéni, vagy kiscsoportos foglakozás formájában.  
A gyógypedagógus az integrált nevelés, oktatás során: 

- Együttműködik a pedagógussal, segíti a pedagógiai diagnózis, a szakértői vélemény 
értelmezését. 

- Segíti a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni igényeihez szükséges optimális 
környezet kialakítását. 

- Segítséget nyújt a speciális segédeszközök kiválasztásában, beszerzésében. 
- Figyelemmel kíséri a sajátos nevelési igényű tanulók haladását, javaslatot tesz a 

fejlesztés irányára. 
- Egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő tevékenységeket végez. 
- Együttműködik a pedagógusokkal, a tantestülettel. 
- Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

6.4.4 Mozgáskorlátozott gyermek 
Mozgáskorlátozott az a tanuló vagy óvodás, akinél mozgásos akadályozottság áll fenn. 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében az önállóság, a mozgásos tevékenységek, a 

mozgásos tanulás lehetősége módosul. Mások a lehetőségei, a környezetéről, saját magáról 
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szerzett tapasztalatai. Nevelési feladataikat meghatározza a hely és helyzetváltoztatási 
lehetőségei, az önkiszolgálás, a tárgy és eszközhasználat a grafomotoros teljesítmények 
szintjei. Mindezek az iskolai képzés teljes ideje alatt szükségessé teszik az egyénre szabott 
módszerek, technikák, eszközök alkalmazását. 

A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei:  

- Törekedni kell a sérülésből adódó hátrányok csökkentésére, ellensúlyozására. 
- A képességek tervszerű fejlesztése az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan 

történjen meg annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg 
tudják állni a helyüket a környezetükben, a társadalomban.  

- A mozgásnevelés feladatait ne az életkor, hanem a sérülés súlyossága határozza meg. 
- Kiemelt feladat az önállóságra nevelés, a felkészítés a felnőtt lét szerepeire. 
- Mindig szem előtt tartva az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló 

állapotának megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő 
mozgás- és életteret, illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó).  

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a reális énkép, önismeret, elfogadás kialakítására. 

Célok: 
Megteremteni az esélyegyenlőség alapjait, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek az 

iskolai tanulmányok adott pontján felkészültek legyenek az önálló életvitelre. 
Ennek érdekében: 

- ki kell alakítani a tanulókban az egészséges énképet és önbizalmat, 
- növelni a kudarctűrő képességüket, 
- önállóságra nevelni őket. 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 
- A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt 
igénylő feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd 
elsajátítását is, ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni. 

- A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során 
figyelembe kell venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi 
állapotát, értelmi képességeit és fizikai adottságait is. 

- A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű 
segédeszközök igénybevétele segíti 

- a mozgásbiztonságot, 
- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, 
- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre 

támaszkodó tevékenységeket. 

6.4.5 A látássérült, gyengén látó gyermeke 
 Látássérült az, akinek látásteljesítménye az ép látáshoz viszonyítva két szemmel és 

szemüveggel 0-33% közötti. Intézményünkbe a gyengén látó gyermekek integrálhatók be, 
ezek azok, akiknek életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent látásteljesítmény.  

A látássérült tanulók esetében a sérülés következményeként számolni kell azzal, hogy 
mások a világról szerzett tapasztalatai, megismerő tevékenységei, alkalmazkodó képessége és 
ismeretszerzési lehetőségei. A látás hiánya vagy sérülése nemcsak a tanulás során okoz 
nehézséget, hanem nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei is. Mindezek az iskolai 
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képzés teljes ideje alatt szükségessé teszik az egyénre szabott módszerek, technikák, speciális 
eszközök (nagyító, olvasógép) alkalmazását. 

A látássérült tanulók fejlesztésnek alapelvei, céljai, kiemelt feladatai: 

- Az önállóság fejlesztése, az egyéni sajátosságoknak megfelelő mértékben. 
- A speciálisan jelentkező, a látás hiányából, a gyengén látásból és az esetleg csatlakozó 

fogyatékosságból adódó hátrányok leküzdése.  
- A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell 

venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek 
ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más - a haptikus (bőr- és 
mozgásérzékelés együttese) és a hallási - beállítódás is jellemzi. Fontos az ép 
érzékszervek - hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés - fejlesztése, valamint a meglévő 
látás használatának tanítása. 

- Speciális segédeszközök használatának kialakítása, az érdeklődés felkeltése a 
környező világ iránt. 

- Működő érzékszervek fokozott kihasználása. 
- Az akarati tulajdonságok erősítése. 
- A szem egészségét védő magatartási szokások kialakítása, fejlesztése. 
- Az önbizalom és az önkritika reális egyensúlyának megteremtése, reális énkép 

kialakítása. 
- önállóság fejlesztés 
- reális pályaválasztás 
- felkészíteni balesti veszélyekre 

6.4.6 A hallássérült gyermekek fejlesztése 
A hallássérült tanuló az, akinél hallás hiánya vagy csökkenése áll fenn. 

Intézményünkben csak olyan gyermek ellátását vállaljuk, akik az enyhe nagyothallás 30-45 
dB tartományba sorolhatók. 

A hallássérült tanulóknál a hallás hiánya vagy csökkenése miatt eltér a nyelvi 
kommunikáció, a szövegértés, szókincs, nyelvi szerkezetek értése, használata. A hallássérült 
tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően 
befolyásolja a hallássérülés bekövetkezésének, felismerésének ideje, kóroka, mértéke és a 
fejlesztés megkezdésének ideje. Fejlesztésüket segíti a korszerű hallókészülékek, hatékony 
hangátviteli technikák (adó-vevő) használata. 

A hallássérült tanulók fejlesztésnek alapelvei: 

- Speciális segédeszközök használatának kialakítása, az érdeklődés felkeltése a 
környező világ iránt. 

- Működő érzékszervek fokozott kihasználása. 
- Segítség biztosítása a nyelvi kommunikáció gyengeségéből fakadó hátrányok 

kompenzálásához. 
- A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezés formáinak elsajátíttatása. 
- Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek kialakítása. 
- A vizuális percepció, az önkifejezés, a valóság képi megjelenítésének beépítése a 

tanulási folyamatokba. 
- A megfelelő beszédmód, beszédhallás, artikuláció komplex, folyamatos fejlesztése. 
- Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való 
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felkészítés. 
- Az önbizalom és az önkritika reális egyensúlyának megteremtése, reális énkép 

kialakítása. 
- Reális pályaválasztás kialakítása. 

A gyengén nagyothallók pedagógiai és egészségügyi rehabilitációja: egyéni igény 
figyelembe vétele szerint történik. 
6.4.7 Enyhén értelmi fogyatékos és tanulásban akadályozott gyermekek 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága, 
az idegrendszer különféle eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy 
funkciózavarával függ össze. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) 
diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 
 Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb 
fejlődése, valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések. 
 Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen 
egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak, 
amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy 
következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket 
jellemző tünetek az iskoláskor előtt kevésbé feltűnőek. 

 Tanulásban akadályozottság 
 A gyógypedagógiában az értelmi sérültek súlyosság szerinti differenciálása alapján két 

kategóriáit különböztetnek meg: 
- enyhe fokban értelmileg fogyatékosok – tanulásban akadályozottak, és 
- középsúlyos értelmileg fogyatékosok – értelmileg akadályozottak. 

 A tanulásban akadályozottak elnevezés a magyar gyógypedagógiai tipizálás eleme, 
amely egy csoportba sorolja az enyhe fokban értelmi fogyatékos és az általános iskolában 
tanulási nehézségekkel küzdő, az átlagosnál lassabban haladó tanulók csoportját. Sokan 
közülük szakiskolában tanulnak tovább. 
 A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók szakszerű fejlesztését szakértői 
bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógus végzi. 
 A tanulásban akadályozottság olyan több területet érintő, mélyreható, tartós zavar, 
amelynek következtében sérül a megismerő tevékenység, s az alapvetően intellektuális 
területeken kívül is kialakulnak eltérések. A tanulásban akadályozott tanulók értelmi 
képességei elmaradnak a népesség átlagától, feltűnően nehezen tanulnak. A kognitív 
kompetenciák terén tapasztalható nehézségeik mellett a szociális alkalmazkodás zavara, és a 
különböző képességterületeken megmutatkozó fejlődésbeli lemaradás, illetve egyenetlen 
fejlődés változatos egyéni személyiségképet eredményez, amelyet a tanulmányi munkában 
szükséges figyelembe venni. A tanulásban akadályozott tanulók eredményes iskoláztatásához 
vezet a motivációjukban, értékelésükben, a tananyag kiválasztásának, többszintű 
feldolgozásának felkínálásában megnyilvánuló külön törődés. 

Együttnevelésükhöz szükséges a megfelelő gyógypedagógus foglakoztatása, a 
speciális tanterv, tankönyv használta.  

Az iskola helyi tanterve részletesen tartalmazza – évfolyamokra lebontva - az enyhén 
értelmi fogyatékos és a tanulásban akadályozott tanulókra vonatkozó fejlesztési feladatokat, 
tartalmakat, követelményeket. 

Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztése: 
- önállóság fejlesztés 
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- akarati tulajdonságok fejlesztése 
- önbizalom, pozitív énkép kialakítása 
- tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére. 
 Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek pedagógiai és egészségügyi rehabilitációja: 

Habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, 
eredményes társadalmi integrációja. 
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul. 
6.4.8 A beszédfogyatékos beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai fejlesztése 

Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri 
működési zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli 
akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, 
kommunikációs és tanulási képességekben, a szociális kapcsolatok kialakításában. Az 
akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének, a beszédészlelés és 
megértés zavaraiban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és a vizuomotoros 
koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel együtt járó 
részképesség-kiesésben. A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai 
szintén a beszédfogyatékosság körébe sorolhatók. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek - az egészen enyhe eltérésektől az érthetetlen 
beszédig – minden változatban előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a 
kommunikációs nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási 
zavar) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak.  

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók 
fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai: 

- A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekszünk a pszichológiai és fiziológiai 
tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, 
funkcionális összefüggésrendszerére. 

- A módszerek megválasztása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az 
értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, és a korrekció adott 
szakaszának figyelembevételével történik. 

- A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a 
kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve 
fejlődnek. 

- A fejlesztéshez igényeljük a szülők támogató együttműködését. Célunk, hogy a 
terápiában – a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a 
tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt – kiemelten a szülő is – legyen partner. 

Beszédfogyatékos tanulók fejlesztése: 
- pszichológiai és fiziológiai tényezők fejlesztése 
- önállóság fejlesztése 
- önbizalom fejlesztése 
- pozitív énkép kialakítása 
- bátran merjen beszélni társai előtt 

Beszédfogyatékos tanulók rehabilitációja 
- figyelem fejlesztés 
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- helyes légzéstechnika 
- mozgás-és ritmuskoordináció kialakítás 
- aktív és passzív szókincsbővítés 

Valamennyi beszédfogyatékos tanulónál szükséges 
- logopédiás terápia 

6.4.9 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető/vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
gyermekek 

a) Tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarok hátterében részképesség zavarok, kóros 
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar és/vagy figyelemzavar kialakulatlansága 
vagy fejletlensége áll fenn. 

b) Részképességzavar: az iskolai teljesítmények-elsősorban az alapvető eszköztudás /írás, 
olvasás, számolás/ - elsajátításának nehézségei. 

c) Kóros hyperkinetikus, kóros aktivitászavar, figyelemzavar: az érintett tanuló rövidebb 
ideig tud a feladathelyzetben megmaradni. 
Ezek a tanulók érzékenyebbek az időjárás változására, fáradékonyabbak, nehezen 

viselik a várakozást, gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre. 
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 

visszavezethető/vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek 
oktatása során törekedni célszerű: 

- Egyénhez igazított követelmények, elvárások megfogalmazására. 
- Egyéni lehetőségekhez igazított következetes szokásrend kialakítására. 
- Változatos tanulási környezet kialakítására. 
- Törekvés a szabályok kialakítására, azok belsővé válásának segítésére. 
- A belátásra épülő nevelési helyzetek teremtésére, resztoratív technikák alkalmazására. 
- A tanuló viselkedéséhez igazított, a pozitívumokat kiemelő visszajelzések 

alkalmazására. 
- Az önmagához mért fejlődés segítésére gyakori pozitív visszajelzésekkel. 
- A művészetekben (dráma, tánc) rejlő lehetőségek tudatos felhasználására. 
- A tanuló optimális helyének megválasztására 
- Együttműködésre a kortárscsoporttal, a családdal. 
- Együttműködésre segítő szakemberekkel, szervezetekkel. 

A részképesség zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulai) küzdő tanulók 
fejlesztésének elvei: 

- A tanulók fejlesztése gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus közreműködését igényli. 
- A tanulók fejlesztése differenciáltan, egyéni haladási ütemben, egyéni fejlesztési elv 

alapján történik. 
- Diszlexia, diszgráfia esetén szükséges a lassított tempójú, egyéni sajátosságokhoz 

igazított olvasás, írás tanítás lehetőségének biztosítása, az olvasás, írás készségének 
folyamatos gondozása, fejlesztése. 

- Kompenzáló technikák kialakítása és alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során. 
- Szükség esetén speciális eszközök (auditív eszközök, gépi írás, szövegszerkesztő, 

helyesírás ellenőrző programok) használatának biztosítása. 
- Diszkalkulia esetén kiemelten szükséges az észlelés, érzékelés, emlékezet, 

gondolkodás összehangolt fejlesztése, a téri relációk fejlesztése, a szerialitás erősítése. 
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- A tanulási helyzetek során a tapasztalás, a manipuláció, a matematikai eszközök 
használatának előtérbe helyezése szükséges. 

- Egyéni szükségletekhez igazított gyakorlási lehetőség biztosítása.  
- Szakértői vélemény alapján az értékelés alóli felmentés alkalmazása lehetséges. 

Diszlexia 
A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozik, intelligenciaszinttől független 

olvasási, helyesírási gyengeség. Háttérben idegrendszeri sérülési, organikus eltérési, érési 
késése, működési zavar, örökletesség, lelki és környezeti ok áll. 

Ezeknek a tanulóknak differenciálatlan az aktív szókincse és gyenge az emlékezete. 
Nehezen alakul ki hang-betű kapcsolat, gyakori a betűtévesztés az olvasás során. 

Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma között. Gyenge a 
szövegérté-se.  

Diszgráfia 
Diszgráfia esetén nehezen tanul meg írni. Az írómozgás egyenetlen, lendülete és 

ritmusa töredezett, fáradékonyabb. 

Fejlesztési feladat: 
- látás, hallás, mozgás koordinálása 
- olvasás, írás tanítása lassított tempóban, hangoztató-elemző, szótagoló módszerrel 
- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt 
- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során 
- élő idegen nyelv oktatása során problémájának figyelembevétele. 

Diszkalkulia 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, a számok sorrendiségének, 
számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának a nehézsége.  

Fejlesztés feladatai: 
- érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, 

intenzív fejlesztése 
- testséma kialakítása 
- matematikai nyelv tudatosítása 
- segítő, kompenzáló eszközök használata 
- szám-és műveletfogalom kialakítása 
- egyéni sajátossághoz igazodó gyakorlás 

 

Kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
Már kisgyermekkorban kialakulnak a tünetei a csapongás, figyelmetlenség, szabályok 

megszegése, többszöri konfrontálódás társakkal, megfontolatlanság. 

Magatartási zavarok 
Jellemzője az agresszív vagy dacos magatartás, az életkorban elvárható szociális 

elvárásokat durván áthágja, nagyfokú harcosság, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni 
durva bánás-mód, erőfitogtatás, indulatkitörések, hazudozás. 
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Fejlesztés feladatai: 
- a tanuló helyének jó megválasztása az osztályban 
- egyénhez igazodó követelmény kialakítása 
- az alkalmazkodó készség fejlesztése 
- együttműködés családokkal, szakemberrel 
- sikerélmény biztosítás. 

Egészségügyi és pedagógiai rehabilitáció: 
- Folyamatos szakorvosi ellátás, annak ellenőrzése, útmutatások figyelembe vétele 
- a tanultak elmélyítése 
- funkcionális képességfejlesztő programot. 

Az integrációban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók érdekeit védve, jogait 
biztosítva meghatározott feltételek az alábbiak: 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai neveléséhez és oktatásához a 
fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatása, 

- nevelésükhöz, oktatásukhoz, fejlesztésükhöz szükséges fejlesztési tervek, tankönyvek, 
egyéb segédletek biztosítása, 

- a tanuló részére szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 
szolgáltatások biztosítása. 
A sajátos nevelési igényű- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető/vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók esetében is a NAT-ban 
meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók 
lehetőségeihez, korlátaihoz, speciális igényeihez igazodva elsősorban az alábbi elvek 
alkalmazandók: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 
szükség van, 

- szükség esetén sajátos, a akadályozottságnak megfelelő tartalmak, követelmények 
kialakítása és teljesítése, 

- segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan egyénileg is segítsük ezeket a tanulókat, 
elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve.                               
Mint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, oktatását vállaló intézmény, 

biztosítjuk ép társaik körében a teljes körű közösségi életet, valamint külön foglalkozások, 
eszközök, eljárások alkalmazásával a tantárgyi felkészítést. Az óvoda nevelési programjánál, 
az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének, iskolai oktatásának irányelveit is.  

A sikeres pedagógiai fejlesztés feltételei: 
- sokoldalú szociális kontaktus, 
- tolerancia, 
- differenciált, önmagához mért teljesítményértékelés, 
- a sikerélmény, az önállóság, a társadalmi beilleszkedés biztosítása, 
- az eltérő tanulási stílus és tempó figyelembevétele, pozitívumokra való építés 

fontossága. 
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozáshoz való jogának 

érvényesülésével az irányelv meghatározza: 
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- a Nemzeti Alaptanterv minimális követelményeinek módosítási lehetőségét,  
- a műveltségi tartalmak kijelölésekor egyes területek elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségét, 
- az iskolaérettséget megalapozó iskoláskor előtti fejlődés egyes funkcióinak és 

szakaszainak további iskolai fejlesztési formáit, 
- a sérült képességek rehabilitációs célú korrekciójának területét,  
- a tananyagátadás és a fejlesztés, szokásosnál nagyobb mértékű időbeli 

meghosszabbításának lehetőségeit. 
A fentieket az adott tanuló ismeretében a vele foglalkozó gyógypedagógus tervezi és 

valósítja meg.  
Az egyéni fejlesztési programhoz, adott időben, adott tanuló számára az alábbi 

dokumentumok szükségesek: 
- pedagógiai vizsgálat, szintfelmérés (itt meg kell védeni a tanulót a sikertelenség, 

szorongás, félelem élményétől), 
- szakértői vélemény, 
- fejlesztési cél, 
- fejlesztésre szánt időkeret, 
- helyi tanterv: általános és speciális, 
- általános és minimumkövetelmények, 
- speciális fejlesztő eszközök, 
- választott tankönyv. 

Összefoglalva, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának célja egészséges 
testi-lelki-szociális fejlődés biztosítása. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek részéről: 
- az általános iskola sikeres elvégzése után szakmatanulás,  
- önálló életvezetésre való képesség, 
- kommunikációs képesség fejlesztése, 
- eredményes társadalmi beilleszkedés, 
- hiten alapuló boldog családi élet. 

Ép társaik részéről:  
- egymást tiszteletben tartó, empátia készséggel rendelkező fiatalok nevelése, 
- beteg, sérült és akadályozott embertársaik iránti elfogadó és segítőkész magatartás 

kialakítása. 

A sajátos nevelési igényű tanulók idegen nyelv tanulása 
Minden gyermek részt vesz a tanórán. Ha a követelménynek értelmi fogyatékosság, 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, beilleszkedési zavar, autizmus, stb. miatt nem tud a tanuló 
megfelelni, akkor felmentjük az értékelés alól. (Tehát a nyelvi követelmények nem teljesítése 
nem lesz a továbbhaladás akadálya.)  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén 

mutatkoznak jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt 
jelentő – különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági 
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szabályok ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a 
vallásgyakorlás külső formáinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 
programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 
gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk 
fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és 
áldozatosságot kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak 
feltárását, a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli 
felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, 
szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 
lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való 
törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a felzárkóztatás. 
A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok 

dominanciája jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és 
emlékezetet igényel. A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban 
befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 
megfelelő fejlesztése. 

A tanulási kudarcnak kitett gyermekeink fejlesztési lehetőségei: 

- kislétszámú első osztály, 
- az egyéni képességekhez igazodó differenciált tanórai tanulás megszervezése, 
- kompetencialapú oktatás bevezetése, 
- tanulói tevékenységen és hatékony együttműködésen alapuló tanulásszervezési 

eljárások (projektek, témahetek) és technikák alkalmazása (kooperatív technikák) 
- a napköziotthon, 
- az egyéni foglalkozások, 
- fejlesztőpedagógia: (képességek sokoldalú fejlesztése, alsós fejlesztőgyakorlatok, 
- részképesség-gyengeségek egyéni vagy kiscsoportos korrekciója) 
- a felzárkóztató foglalkozások, 
- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 
- a továbbtanulás irányítás, segítése. 

Beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő tanulók fejlesztése 
A továbbhaladás feltétele: általános követelmények szerint. 
Egy-egy évfolyamon megközelítően azonos korú gyerekek igen különböző fejlettségi 

szintet mutatnak tanulásban, viselkedésben, közösségi kapcsolatokban, fejlődési ütemben stb. 
Az egészséges személyiségfejlődést veszélyeztető tényezők: 

- öröklött és szerzett biológiai adottságok, 
- rendezetlen családi környezet (válások, csonka család), 
- a családtagok organikus és pszichés sérülése, 
- egészségügyi, táplálkozási, öltözködési, tisztaságbeli elhanyagoltság, 
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- anyagi veszélyeztetettség, 
- munkanélküliség, 
- nevelési hátrányok: túlzott szigor, durvaság, túlzott követelés, kényeztetés, 

elhanyagolás, 
- a tanuló pszichikus sérülései, 
- rossz kortárscsoport hatása, 
- a médiák által kínált műsorok válogatás nélküli nézése, 
- az internet válogatási kritériumok megadása, erkölcsi értékek és normák nélküli 

használata 
- helytelen iskolai nevelés,  
- iskolai kudarcok… 

A fenti hatások következtében félelem, szorongás, ellenszegülés, agresszió, 
teljesítménycsökkenés, lemaradás, antiszociális magatartás alakulhat ki. 

A problémás, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermek gondot okoz szülőnek, 
nevelőnek, társadalomnak, de magának a gyermeknek is. Fejlődésük során különös segítségre 
szorulnak. 

A hatékony pedagógiai tevékenység néhány feltétele: 

- a problémát előidéző okok feltárása, 
- szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás (osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős,) 
- biztonság, szeretet, törődés, 
- szerető, elfogadó és befogadó iskolai környezet, 
- tanulói együttműködésre alapuló tanulásszervezési eljárások és technikák alkalmazása, 
- szorongás oldása, 
- önismeretre, önértékelésre, önnevelésre nevelés, 
- kudarcélmények, frusztráció elkerülése, 
- öröm és sikerélmény biztosítása az önbizalom helyreállításához, 
- a képesség és teljesítmény közötti különbség csökkentése, 
- kommunikációs képességek fejlesztése, 
- integráló, demokratikus légkör teremtése a tanítási órán és órán kívüli foglalkozáson, 
- segítségadás a gyermek szükségleteinek kielégítésében, 
- bizalom és diszkréció biztosítása, 
- praktikus és szociális intelligencia, mint érték észrevétele a tanulóknál. 

A fentiek válogatott és árnyalt alkalmazása eredményeket ígér mind a szorongó, befelé 
forduló (introvertált), mind a hangadó, hangoskodó (extrovertált) tanulók esetében egyaránt. 
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6.5 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

Tanulóink elsődleges szocializációs színtere a család, másodlagosként említhetjük az 
iskolát. A tanulók mind több időt töltenek családjukon kívül. Sok család küzd komoly 
problémákkal, ami nem csak anyagi jellegű elbizonytalanodás, hanem gyakran érték és 
kapcsolati válság. Ez befolyásolja a családok nevelési képességét, attitűdjüket. Így a 
gyermekkori szocializációs feladatokat megosztja a család és az iskola.  

Nagyobb a gond és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a 
gyermek számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, és a szülők életvitele negatív 
példa a gyermek előtt. Ezek a nehézségek sajnos, sok esetben csak későn mutatkoznak. A 
tanuló rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az iskola nem veheti át a család 
nevelő szerepét, de az ilyen nehéz ügyekben fel kell vállalni a fokozott törődést a tanulóval.  

Szám szerint is emelkedik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink 
száma. Alapvető fontosságú a lelkiismeretes, a tanulókra egyénenként is odafigyelő 
osztályfőnök tevékenysége. 

Nevelésünkben, mint katolikus iskola szeretnénk, ha tanulóink megismernék és 
elfogadnák a keresztény értékrendet. Segítenék az elesettet, gyengét, beteget. Szeretnénk, ha 
szociálisan érzékeny felnőttekké válnának. 

Minden iskolában az intézmény vezetőjének, az összes pedagógusnak és minden 
dolgozójának munkaköri feladata a gyermekvédelem. Ennek ellátását segíti, koordinálja az 
iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse. Ő munkaidejében állandó jelleggel 
rendelkezésére áll a pedagógusoknak, szülőknek, tanulóknak ahhoz, hogy problémáikat 
elmondhassák, megvitassák és a szükséges segítséget azok megoldásához megkaphassák. 

Fontos, hogy jól működő, hatékony figyelő szolgálat alakuljon ki, mely minden 
érdekelttel szoros és élő kapcsolatot jelent. 

Feladatai:  

- A tanulókat és a szülőket tájékoztatja azokról a lehetőségekről - személyekről, 
intézményekről -, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak.   

- A pedagógusok, szülők és tanulók jelzése valamint a velük folytatott beszélgetés 
alapján a tanár a megítélése szerint veszélyeztetett tanulóknál családlátogatás 
keretében megismeri, feltárja a családi környezetből adódó nehézségeket. 

- Amennyiben súlyos gyermekbántalmazás, illetve olyan veszélyeztetés jut tudomására, 
amely az iskolai pedagógiai eszközök segítségével nem szüntethető meg, az intézmény 
vezetőjével egyeztetve a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 

- A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén tájékoztatja a családot az igényelhető 
juttatásokról. Segíti rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylését, 
illetőleg szükség esetén természetbeni ellátás folyósítását.   

- Tájékoztatást nyújt egészségnevelési programokról, segíti ezek megvalósulását.  
- (Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, mint dohányzás, alkoholfogyasztás.) 

Részt vesz kábítószer ellenes program kidolgozásában és megszervezésében.  

Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fő feladat: a gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszűntetése 
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„A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében 
kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
akadályozza.” 

Tanulóink összetételében aránylag sok a nehéz anyagi- és szociális helyzetben élő 
család. Egy részük a Menedékváros lakója, vagyis családok átmeneti otthonában él 
valamelyik vagy ritkán mindkét szülővel. A város adottsága a tanyavilág, ahol szintén 
többségében nagyon nehéz helyzetben élnek a családok, akik igyekeznek legalább a 
létfenntartáshoz szükséges anyagiakat előteremteni. Tanulóink közül egyre többen élnek 
csonka családban. Viszonylag sok az olyan szülő, aki alacsonyan művelt és 
munkanélküliséggel küszködik. 

A részképesség zavarral küzdő tanulók gyógypedagógiai megsegítést kapnak.  
A gyermekvédelmi esetek feltárásának az a célja, hogy a tanulók problémáit az iskola 

minél hatékonyabban kezelni tudja, súlyosabb gond esetén pedig a gyermekjóléti szolgálat 
segítségét kérje.  

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek-és ifjúságvédelem területén: 
- felismerni, feltárni a tanulók problémáit, 
- megkeresni a problémák okait, 
- segítségnyújtás a problémák megoldásához, 
- jelezni a felmerülő problémákat a gyermekjóléti szolgálat szakemberei felé, 

amennyiben az iskolai keretek között az már nem orvosolható. 
Kapcsolatot építettünk ki és tartunk fenn a területileg illetékes gyermekjóléti 

szolgálattal és minden olyan szervezettel, amely részt vesz a gyermek-és ifjúságvédelemmel 
összefüggő feladatok megoldásában.   

- Nevelési Tanácsadó 
- Családsegítő Szolgálat 
- Gyámhivatal 
- Gyámhatóság 
- Rendőrség 
- Polgármesteri Hivatal 
- Kisebbségi Önkormányzat 
- Gyermekorvosok, védőnők 
- A gyermekvédelemben, illetve a családvédelemben résztvevő társadalmi szervezetek, 

egyházak (Magyar Máltai Szeretetszolgálat), alapítványok 
- Menedék Alapítvány 
- RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 
gyermekvédelem céljainak megvalósulását: 

- felzárkóztató foglalkozások 
- logopédiai kezelés 
- tehetséggondozó foglalkozások 
- kompetenciaalapú oktatás bevezetése, differenciált, tanulói együttműködésen alapuló 

tanulásszervezési eljárások és technikák alkalmazása, csoportbontás és 
képességfejlesztés 

- személyes egyéni tanácsadás (tanulóknak és szülőknek) 
- pályaválasztás segítése 
- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 
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- családi életre történő nevelés 
- napközis foglalkozások 
- iskolai étkezés biztosítása, kedvezmények 
- ingyenes tankönyv a jogosultak számára 
- egészségügyi szűrővizsgálatok 
- szakkörök, sportkör, színjátszó kör szervezése 
- a tanulók szociális helyzetének javítása (akciók, alapítványok, szülők felajánlásai) 
- a szülőkkel való együttműködés 
- tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

6.6 A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeli és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések 
biztosítják. Ezek állami, önkormányzati feladatok.  

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő 
családok száma. Lehetőséget kell teremteni az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére 
az iskolában:  

- Intézményi IPR működtetése, 
- kompetencialapú oktatás bevezetése: szociális, életviteli és környezeti 

kulcskompetencia, 
- tanulói együttműködésen alapuló oktatás- és tanulásszervezési eljárások alkalmazása, 

(témahetek, projektek, kooperatív technikák) 
- Az egész napos nevelést igénylők számára lehetőséget biztosítunk a napköziben, igény 

szerint egyszeri, kétszeri vagy háromszori étkezés biztosításával, és nevelő felügyelete 
mellett a napi házi feladatok elkészítésére.  

- Étkezési hozzájárulás az arra jogosult tanulóink esetében. 
- Az iskola kezdeményezi különböző karitatív szervezeteknél a rászorulók támogatását 

(pénz, alkalmi ruhagyűjtés, segélyezési akciók).   
- Jogosultság esetén segítségnyújtás rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás igényléséhez.    
- Állami, önkormányzati, alapítványi támogatások, ösztöndíjak megpályázása 
- A felzárkóztató foglalkozáson való részvétel lehetősége. 
- Az iskola könyvtárból egész tanévben ingyenesen kölcsönözhet minden tanulónk. 
- Figyelemmel kísérjük problémás tanulóink és családjaik sorsát. 
- Az iskola létesítményeinek, számítógépeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos 

igénybevétele nevelői felügyelet mellett. 
- Egészséges életmódra nevelés, kapcsolattartás az iskolaorvossal, iskolai védőnővel, 

szűrővizsgálatokon, kezeléseken való részvétel. 
- Lehetőséget biztosítunk tanulóink számára hasznos szünidei elfoglaltság biztosítására 

(tematikus táborok szervezése). 
- Családi életre nevelés. 
- Korrepetálás, nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése.  
- A tehetséges tanulók külön segítése, ösztöndíj pályázatok,  
- Továbbtanulásuk segítése, biztosítása, Útravaló ösztöndíj program, 

Nagyobb gond, és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a 
gyermek számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív 
példa a gyerek előtt. Ezek a nehézségek sok esetben későn mutatkoznak. A tanuló rendhagyó 
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magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de 
az ilyen nehéz esetekben fel kell vállalni a fokozott törődést a tanuló érdekében a családjával.  

Lehetőségek:  

- Fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák 
megoldásában.  

- Kapcsolattartás a családdal (családlátogatások, szülői értekezletek, fogadó órák). 
- Szociális ellátások számbavétele, ezekről tájékoztatás. 
- Hiányosságok pótlásában való segítségnyújtás. 
- Tájékoztatás a tanulók továbbtanulási lehetőségeiről. 
- A katolikus általános iskola nem "elit" képzésre törekszik. Különös figyelmet szentel 

és segíti a gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 
mindennapi megélését segíti elő. Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki 
teheti, segítse a gyengét, beteget, szegényt. Ezek remélhetőleg tanítványaink számára 
maradandó értéket képviselnek felnőtt korukban is. Megvédi őket az alkoholizmustól, 
kábítószertől, egyéb erkölcsi veszélyektől.  

Az osztályfőnökök családlátogatásaik során megismerkednek a tanulók családjával, 
körülményeikkel. Szükség esetén elkíséri őket az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse 
is.  

Az iskola szoros kapcsolatot épít ki a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti 
szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt szenvedő tanulók minél hamarabb 
segítségben részesüljenek.  

A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős koordinálja iskolai szinten a teendőket. 
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6.7 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő program 
kialakításának alapelvei 

Az iskolai integrációs program 2007-ben történt bevezetéséhez elengedhetetlenül 
szükségessé vált néhány olyan szervezési, intézményi feltétel, amely biztosítja azokat a 
kereteket, amelyeken belül az integráció működni tud. Az intézmény élete több ponton is 
átalakult.  

Pedagógiai Programunk felülvizsgálata során áttekintettük és újra gondoltuk összevont 
intézményünk tevékenységét, helyzetét, és a következő területek fejlesztése élvezett prioritást 
IPR kidolgozása során: 

Az iskolába való bekerülés előkészítése 
Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttműködés kialakítása az 

óvodával. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a 

megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek 
fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az 
élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek 
alakulásában. Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, 
kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - 
rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás 
jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat. 

A szegényebb családok gyermekei öt éves korukra lényegesen elmaradhatnak kognitív 
fejlődésükben kedvezőbb helyzetű társaikhoz képest. Az elmaradás oka a gyermeki fejlődés 
nem megfelelő ösztönözése a szülők korlátozott erőforrásai, a megélhetési nehézségek okozta 
terheltség és az otthoni környezet hiányosságai miatt. Tudatos óvodai pedagógiai munkára 
van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai nevelés csökkenteni tudja. Nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetből származó lemaradások - 
szakszerű, a gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pedagógiai szemlélettel és 
módszerekkel, a szülőket partnerré téve, velük együttműködve - sikeresen 
ellensúlyozhatóak. A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világának 
találkozásával, szülők és nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, melyben 
az óvodapedagógusainknak elkötelezettségüknél és képzettségünknél fogva kiemelt szerepük 
és felelősségük van. 

Kiemelt területek az óvodában 
Szervezési feladatok 

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása (a teljes 
körű, minél hosszabb ideig tartó óvodáztatás biztosítása, a beóvodázási programért 
felelős személy vagy team kijelölése) 

- Integrációt elősegítő csoportalakítás (olyan csoportalakítási elvet választunk, amely 
biztosítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányos eloszlását) 

- Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 
- A szülők munkába állását lehetővé tévő nyitva tartás kialakítása 

Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 
részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások) 
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Az intézményi pedagógiai munka kiemelt területei 
- Az óvodába, ill., iskolába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis) 
- Kommunikációs nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 

észlelés fejlődésének elősegítése) 
- Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 

bizalom, elfogadás, együttműködés) 
- Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás) 
- Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
- Korszerű óvodapedagógiai és tanulásszervezési módszerek, technikák és eljárások 

alkalmazása (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó módszerek, differenciálás, 
kooperatív és tevékenységközpontú technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel 
való partneri együttműködés módszerei 
Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással 

kapcsolatos munka 
- Egészségügyi szűrővizsgálatok (a gyermek fejlődésének nyomon követése, 

regisztrálása, szükség esetén szakorvosi - fogászat, szemészet, fülészet, ortopédia - 
vizsgálatának) kezdeményezése, megszervezése 

- Gyermekorvosi, védőnői tanácsadás (a szülők számára az együttműködő partnerekkel 
kialakított közös programok) 

- Gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése illetve szervezése (ruhák, játékok, 
könyvek gyűjtése, adományozása, kölcsönzése; kirándulások, táborok szervezése; 
rendezvények látogatása) 

- A szociális ellátórendszerrel való aktív együttműködés (egyetlen gyermek se maradjon 
ki az óvodából a szülők szegénysége, az óvoda által kért természetbeni és pénzbeli 
hozzájárulások fedezetének hiányában) 

Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően (11/1994 (VI. 8.) 
MKM 39/D., 39/E.§) 

Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 
- Szülői házzal 
- Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 
- Szakmai és szakszolgálatokkal 
- Középfokú oktatási intézményekkel 
- Kisebbségi önkormányzattal 
- Civil szervezetekkel 

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő 
területekről 

Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

- a tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzése 
- az önálló tanulási képességek kialakítása 
- a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások 
- tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 
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- tantárgyi képességfejlesztés 
- kommunikációs képességek fejlesztése 
- komplex művészeti fejlesztés 

Szociális kompetenciák fejlesztése 
- közösségfejlesztő, közösségépítő programok 
- mentálhigiénés és lelki programok 
- előítéletek kezelését szolgáló programok 

 

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 
- együttműködés civil (pl. Hit és Kultúra Alapítvány Felzárkóztató tábora) programmal 
- művészeti- és szakkörök működtetése 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek 
- egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 
- kooperatív tanulásszervezés 
- projektmódszer 
- drámapedagógia 

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 
- értékelő esetmegbeszélések 
- problémamegoldó fórumok 
- hospitálásra épülő együttműködés 

Multikulturális tartalmak 
- multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 
- továbbtanulásra felkészítő programok, ösztöndíjakon való pályázás 

Az IPR bevezetésétől a következő eredményeket várjuk: 
- Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel 

rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. 
- Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. 
- Az intézmény erősíti a szülői házzal kiépített kapcsolatát. 
- Az intézményben tanári együttműködésre épülő értékelési rendszert működtetünk. 
- Továbbra is biztosított lesz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

évfolyamvesztés nélkül haladhatnak tovább. 
- Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló továbbra sem kerül ki az 

iskolarendszerű oktatásból.  
- Csökken az iskolai hiányzások óraszáma. 
- Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma. 
- Az országos kompetenciamérések eredményei javulnak. 
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7 A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formái 
Ha célunk a partnerközpontú iskola megteremtése, akkor a szülőknek és a tanulóknak 

aktív részt kell vállalniuk az iskola életének formálásában. Ehhez teret és lehetőséget kell 
biztosítani számukra, hogy véleményüket, javaslatukat megtehessék, jó szándékú kritikáikat 
elmondhassák az érdekelteknek. A megfelelő fórumokon tájékoztatni kell őket az iskola 
aktuális feladatairól, céljairól és gondjairól, hogy összhangot teremthessünk a közös 
munkában, hogy annak örömében együtt osztozhassunk és nehézségein egyetértésben jussunk 
keresztül. A szülő - pedagógus - tanuló - kapcsolatának a kölcsönös bizalmon, az őszinteségen 
és a megbecsülésen kell alapulnia.  

7.1 A tanulók közösségének szervezetei  

- diákönkormányzat 
- osztályközösségek 

A tanulókat az iskola életéről, munkatervéről és feladatiról az iskola igazgatója és az 
osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola vezetése legalább évente egyszer részt vesz a 
diákönkormányzat ülésén, ahol közvetlen párbeszédre ad alkalmat a diákok képviselőinek. A 
diákok egyéni beszélgetést is kezdeményezhetnek az iskola vezetésével, illetve írásban is 
megtehetik javaslataikat, kritikáikat, kifejezhetik elégedettségüket. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 
folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

Az osztályfőnök napi kapcsolatban áll diákjaival, hogy a felmerülő iskolai, illetve 
egyéni problémákra azonnal reagálni tudjon, hogy a napi feladatukról tájékoztatást adjon.  

7.2 Szülői közösségek szervezetei 

1. Szülői munkaközösségek (két-három fő osztályonként, megválasztásuk év elején 
történik) 

2. Iskolaszék szülői oldala 
A kapcsolattartás és az információcsere módjai: 

Szóbeli: 
- Szülői értekezlet 
- Fogadóórák 
- Nyílt tanítási napok 
- Családlátogatás 
- SZMK, iskolaszéki, kuratóriumi ülések 

 Írásbeli: 
- Üzenő-tájékoztató füzet 
- Ellenőrző könyv, bizonyítvány 
- Iskolai hirdetőtábla 
- Tájékoztató szórólapok 
- Plakátok, ismertető prospektusok 

Az iskola életéről és munkatervéről, valamint az aktuális tennivalókról az iskola 
igazgatója tájékoztatja a szülőket a szülői munkaközösség ülésén, illetve az iskolai szintű 
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szülői értekezleteken. Rövid, összefoglaló tájékoztatásra a tanévnyitó és a tanévzáró 
ünnepélyek is alkalmat nyújtanak. 

Szülői együttműködés egyéb lehetőségei 

1. Szülői értekezlet 
Célja: Közös feladatok, célok megtervezése, időpontok egyeztetése, problémák 

megvitatása, közös tájékoztatás. 
Ideje: Tanévenként három alkalommal 

2. Fogadó órák:  
   Célja: A szaktanárokkal való egyéni beszélgetések során véleménycsere, tájékoztatás 

(első sorban a tanulmányi munkáról, személyiségfejlődésről)  
Ideje: Havonta egy alkalommal. 

3. Rendkívüli fogadó óra:  
Célja: A sürgősen felmerülő, akut problémák megbeszélése, telefonon, vagy 

személyesen. 
Ideje: Tanár, szülő bármely időpontban kezdeményezheti. 

4. Nyílt nap:  
Célja: A leendő első osztályosok betekintést nyerhetnek az iskola belső világába, 

megismerhetik a leendő tanítók személyiségét, az iskola katolikus légkörét. A magasabb 
évfolyamba járó tanulók szülei megismerhetik gyermekük tanórai teljesítményeit, 
magatartásukat, kapcsolatukat a közösséggel és a tanárokkal. Tájékoztatást kapnak a 
tanulmányi követelményekről és az otthoni feladatokról.  

Ideje: Az iskola éves munkatervének meghatározott időpontjaiban. 
5. Családlátogatás: 

Célja: A gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás 
a közös nevelési célok elérése érdekében. 

Ideje. Az osztályfőnökök munkatervének megfelelően. 
6. Közös iskolai programok: 

Célja: A szülő bevonása az iskola tanórán kívüli közösségi életébe, az iskolai 
hagyományok és szokások megismertetése. 

Ideje. Az iskola munkatervének megfelelően. 
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8 Az intézmény vallási és világi életének programjai, ünnepei és 
hagyományai 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja 
a hit ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek 
csak megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás "alapvetően 
különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a 
vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." (Kat.Isk.50.) Ezt 
csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell lenni 
a gyermekek életkorára, és eddigi vallási műveltségükre. S ha mindent megtettünk, akkor is 
Isten kegyelme ad minden fejlődést a diákok lelkében. 

8.1 Az iskola vallási életének programjai és ünnepei 

Szeptember - Szent Mihály hava   
VENI SANCTE - Az iskola tanévnyitó szentmiséje 
szept. 8. KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE - Templomunk búcsúja  

Feladatok: Ünnepi szentmise (szeptember 8-ához közelebb eső vasárnap)  
- közös részvétel körmeneten (zászlóval osztály képviseleti szinten) 
- beszélgetés Mária életszentségéről és példájáról, 
- templomunk történetének kutatása, ismertetése 

szept. 24. SZENT GELLÉRT PÜSPÖK EMLÉKNAPJA - Ünnepi szentmise  
Feladatok:   

- Szent Gellért életének megismertetése 
- Szent Gellért életéhez kapcsolódó alapfogalmak tisztázása ( pl. vértanú, megtérés), 

Október - Mindenszentek hava 
okt. 8.  MAGYAROK NAGYASSZONYA - Iskolai szentmise  

Feladatok:  
- nemzetünk életének sorsfordulóit átbeszélve Mária gondoskodásának felfedezése                                                

Feladatok a hónap során:  
- osztályonként legalább egyszer közös részvétel egy októberi litánián és előimádkozás 

vállalása, 
- a szentolvasó titkainak megismertetése   

 November - Szent András hava 
nov. 1.  MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
(Az őszi szünetre való tekintettel az előző hónap és főleg az ünnepet megelőző hét 
során kell előkészíteni az azt követő Halottak napjával együtt.) 
nov. 2.  HALOTTAK NAPJA 

Feladatok:  
- iskolánk alapítóinak és az iskolanővérek sírjának rendbetétele, 
- temetőlátogatás, melynek során az osztály tanulóinak szeretteit, azok sírját is 

felkeressük, 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

64 
 

- a búcsúnyerés feltételeinek ismertetése                     
- az elmúlás valóságának tudatosítása, a remény erősítése az éberség és készenlét 

fontosságának kiemelése. 

nov. 5. SZENT IMRE HERCEG emléknapja - Iskolai szentmise  
Feladatok: gondolatok a lelki és testi tisztaság megőrzésének fontosságáról 

nov. 19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET EMLÉKNAPJA - Iskolai szentmise 
Feladatok:   

- életútját megismertetni a tanulókkal, 
- buzdítás példájának követésére                       
- jó alkalom az osztályon belüli karitatív munka megszervezésére, tekintettel a közelgő 

ádventi időre. 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE (az egyházi év vége) 
Feladatok:   

- a hét során ádventi előkészületek megtétele, 
- dekoráció és lelki program készítése, 
- a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő   
- ádventi koszorú készítése, 
- várakozás és visszafogottság, 
- közös reggeli gyertyagyújtások és imák az aulában 
- iskolai betlehemes játék betaníttatása. 

December - Karácsony hava, adventi idő 
dec. 6.  SZENT MIKLÓS PÜSPÖK emléknapja 
dec. 8.  SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe 

Feladatok az adventi idő során: erénygyakorlatok, tanulói és nevelői lelkigyakorlat 
dec. 25. KARÁCSONY – urunk születésének ünnepe 

dec. 26. KARÁCSONY – Szent István első vértanú 

Január - Boldogasszony hava 
jan. 1.  ÚJÉV - Szűz Mária Isten anyja - Főünnep  
jan. 6. VÍZKERESZT - Urunk megjelenése - "Házszentelő az iskolában"  

jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT emléknapja - Iskolai szentmise 
Feladatok:  

- szentünk életének megismertetése 
- a hazaszeretet erősítése  

Február - Böjtelő hava 
febr. 2.  GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY - Iskolai szentmise este 

Feladatok:    
- gyertyát mindenkivel hozattassunk,  
- hívjuk fel a gyerekek figyelmét a szentelmények szerepére életünkben. 

febr. 28. Simon Mária Etelka nővér születésnapja 
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Feladatok:  
- közös reggeli ima az aulában 
- életpályájának bemutatása      

HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdete - Iskolai szentmise és hamvazkodás 
Feladatok:   

- beszélgetés a helyesen megélt és értelmezett farsangolásról, 
- erénygyakorlatok végeztetése, 
- keresztúti ájtatosságon való részvétel, osztály szinten legalább egyszer 
- az osztálytermek dekorációjának liturgikus időszakhoz való igazítása. 

Március - Böjtmás hava    
Feladatok nagyböjt idején: erénygyakorlatok, tanulói és nevelői lelkigyakorlat 

márc. 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY - közös reggeli az aulában 

Április - Szent György hava 
HÚSVÉT – Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe 

Május - Pünkösd hava 
máj. 7.  BOLDOG GIZELLA emléknapja - részvétel az esti litánián és szentmisén 
május folyamán: 3. osztályos tanulóink elsőáldozása 

máj./jún. PÜNKÖSD - A Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének napja 

Június - Szent Iván hava 
ÚRNAPJA – részvétel  az ünnepi szentmisén és az egyik úrnapi sátor elkészítésében, 
volt elsőáldozóink sziromszórása az úrnapi körmeneten 

TE DEUM 
 Feladatok:  

- a nyár előkészítése: ne mulasszák el a vasárnapi szentmiséket  

8.2 Az iskola világi életének programjai, ünnepei 

Augusztus: 

- Előkészítő értekezlet. 
- Játékos ismerkedési nap. 
- Tanévnyitó értekezlet. 
- Javító vizsgára való felkészülés, korrepetálás. 
- Javító vizsga. 

 Szeptember: 
- Veni Sancte - Tanévnyitó ünnepély. 
- Összevont szülői értekezlet. 
- Szakmai munkaközösségi foglalkozások  
- Szent Gellért Napok - Szeptember 24. és az azt megelőző napok, 
- témahét ünnepi programsorozattal a teljes tanulói közösség bevonásával, feldolgozás 

módja: projekt módszer. A témahét kötelező programelemei: temetőlátogatások, 
(Felső temető: Csontos Károly és Nemes Szabó Mária síremléke és a Nővérek sírja, 
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alsó temető dr. Kováts László és neje síremléke), ünnepi szentmise, őszi ünnepi 
asztalok elkészítése, tanulók bálja multikulturális programelemekkel (pl. táncház, 
tájegységek, kisebbségek zenéi, táncai, hagyományai stb.) 

Október:    
- okt. 6. Megemlékezés az Aradi Vértanúk napjáról - iskolai ünnepség 
- okt. 23. Nemzeti Ünnep. Részvétel a városi ünnepségen 
- Dél-alföldi napok rendezvénysorozata (néptánc bemutató, hagyományőrzés, őszi 

iskolai mulatság) - témahét a teljes tanulói közösség bevonásával, és az „Itt születtem 
én ezen a tájon” háromhetet meghaladó tanulói projekt (Lásd: TÁMOP-3.1.4/08/2-
2009-0042 Hitben egyenlő eséllyel - kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a 
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye közoktatási intézményeiben pályázat keretében 
kidolgozott és bevezetésre került intézményi innováció) projektbemutatója  

November:   
- Őszi szünet: Lásd: Oktatási Minisztérium rendelete 
- Őszi nevelési és szakmai értekezlet 
- Szülői értekezletek: osztályonként 

December: 
- dec. 6.  Szent Miklós ünnepe (ajándékozás osztályszinten), ill. alsós évfolyamokon a 

„Mikulás” segítségével. 
- december utolsó hetében: „Kiskarácsony, nagykarácsony” témahét a teljes tanulói 

közösség bevonásával (Lásd: TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0042 pályázat keretében 
kidolgozott és bevezetésre került intézményi innováció projektleírását) 

- Téli szünet: Lásd: Oktatási Minisztérium rendelete 

Január:  
- Félévi osztályozó értekezletek, 
- Félévzárás, szülői értekezlet 
- Továbbtanulási előkészületek 
- Szakmai munkaközösségi foglalkozások 
- A Kultúra Napja megünneplése (iskolai szinten) 

Február:  
- Félévi eredmények kiosztása 
- Félévi értekezletek 
- Farsang (jelmezes bemutató vagy osztályok műsora) 
- Az új első osztályosok beíratásának meghirdetése 
- Tanulmányi versenyek: helyi és területi szinten, országos versenyek, katolikus iskolák 

között szervezett versenyek 

Március:       
- Nyílt napok szervezése 
- Iskolai beíratások  
- Márc. 15. Nemzeti ünnep (részvétel a városi ünnepségen) 
- Tavaszi Szünet: Lásd: Oktatási Minisztérium rendelete 

Április: 
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- (Kétévente) Szent Gellért Játékok sportrendezvénye 
- Szakmai értekezlet 

Május:  
- Anyák Napja 
- Tanulmányi kirándulások 
- Tematikus tábor szervezése 

Június:   
- Diák nap – a programjáról a DÖK jogosult dönteni, 

kötelező programeleme: diák fórum/parlament 
- jún. 4. A Nemzeti összetartozás napja, megemlékezés a magyarság egyik legnagyobb 

történelmi tragédiájáról, a történelmi Magyarországot szétdaraboló1920. június 4-én 
aláírt trianoni békediktátumról 

- Osztályozó értekezletek 
- TE DEUM - tanévzáró ünnepély, ballagás 
- Tanévzáró értekezlet 
- „Vendégségben öregapámnál” Rajz – Természetrajz – Néprajz – Életrajz tematikus 

tábor (Lásd: TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0042 pályázat keretében kidolgozott és 
bevezetésre került intézményi innováció projektleírását) 
 

 

 

 

 

 

 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

68 
 

 

9 Az iskola egészségnevelési programja 

9.1 Általános bevezető 
Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak. Az Egészségügyi Világszervezet 

által megfogalmazott definíció az egészséget a társadalmi és egyéni teljesítmény felől közelíti 
meg, és hangsúlyozza az egészség dinamikus és pozitív természetét. Az egészség alapvető 
emberi jog. Az egészség megőrzése a mindennapi élet része kell, hogy legyen. A 
népegészségügyi statisztikákból megtudhatjuk a „várható élettartamot.” Ebből kimutathatók a 
tendenciák, a feladatok, és a teendők meghatározhatók. Hazánkban romlás következett be a 
lakosság egészségügyi állapotában. Ma a kedvezőtlen népegészségügyi mutatók alakulásának 
két okát jelölik meg: 

     
- Az egészségre ártalmas viselkedésmódok gyakoriságának kialakulása. 
- A gazdasági-társadalmi környezet minősége. 
 
Ha változásokat kívánunk elérni a felnőttek egészségi állapotában, akkor az ártalmakkal 

való találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtanunk. Ennek 
megfelelően az általános iskolában eltöltött nyolc év a legeredményesebb az 
egészségnevelésre. A család támogatása is jelentős ebben a munkában. Tehát kimondhatjuk, 
hogy az egészségfejlesztés fontos színtere az iskola. 

 Iskolánk elkötelezett a keresztény értékrend mellett. A város központjában található. 
Iskola udvara többféle lehetőséget nyújt. 

 (Játszótér, sportpálya, de lehet szabadtéri tanóra helye is.) Szünetekben lehetőség van 
szabadlevegőn tartózkodni. Az udvar száraz, pormentes, nincs balesetveszély. A tantermek 
tágasak világosak, a bútorok jól tisztíthatóak. 

Osztályonként a korcsoportnak megfelelő az asztalok, székek magassága. A tantermek 
nem zsúfoltak, esztétikus és az életkornak megfelelő dekoráció teszi széppé. A tanszereket 
zömében a tanulók minden nap hozzák magukkal. A tanulók közül sokan használnak 
hátitáskát vagy hátizsákot. Ezzel a gerinc rendellenességek egy része megelőzhető.  

Iskolánk nem rendelkezik saját tornateremmel. A városi illetve más iskolák tornatermein 
osztozunk. Idén bizonyos órákat a Szent István Közösségi házban tartanak testnevelőink. 
Ezek a helységek rendelkeznek megfelelő vizesblokkal illetve öltözővel. Megfelelő a tisztaság 
és biztosítható a balesetmentes testnevelés óra. 

Tanulóink számára biztosítani tudjuk igény szerint az étkeztetést kulturált körülmények 
között, valamint a napközit. 

  
Tantestületünk példaértékű, mert senki sem dohányzik. 
 
„A pedagógus alapvető feladata, hogy a gyermekek, tanulók részére az egészségük 

megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, 
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges 
intézkedéseket megtegye,” 

(Az 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 19. § (7) c/) 
 
Az egészségnevelés minden pedagógus feladata iskolánkban más-más szinten. Minden 

pedagógus elkötelezett az egészségnevelés mellett, pozitív életfelfogást közvetít. A testi 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

69 
 

egészség mellett fontosnak tartjuk a lelki egészséget is. A pszichoszomatikus betegségek 
megelőzésének módja a helyes önismeret, pozitív önértékelés, jó kommunikációs készség és 
megfelelő kapcsolatépítési képesség. Régi bölcsesség: ”Ép testben, ép lélek!” 

Emellett fontos és nehéz feladat a betegek, gyengébbek elfogadása, segítése. Törődni 
azokkal, aki hátrányokkal indulnak. Ez sokféle lehet. Iskolánkban az alábbiak fordulnak elő, 
melyekre a személyiségfejlesztésnél figyelnünk kell:  

- A Menedékvárosban működő családok átmeneti otthonából iskolánkba járnak a 
gyermekek.  

- Sok az anyagi nehézségekkel küzdő család. Tanulóink közel 50%-a részesül rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban.  

- Sok a csonkacsalád.  
- Tanyasi gyermekeink gyakran nagyon szerény körülményekkel rendelkeznek, nincs víz, 

gáz, villany.  
- Roma származású tanulók segítése (Kevés ilyen tanulónk van.) 
- Van néhány külföldi tanulónk, akik szintén nyelvi nehézségekkel küzdenek.  
- Két állami gondozott tanuló, aki nevelőszülőknél él.            
 

Kiemelt feladata van az egészségnevelésben az osztályfőnököknek, a testnevelőknek, 
biológiát tanítónak, a háztartási ismeretek oktatóinak, ill. a gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelősnek. Jelenleg az egészségnevelési program megírása, koordinálása a gyermek-és 
ifjúságvédelmi felelős feladata a többiek bevonásával.  

 
Az éves programot közösen dolgoztuk ki. Mindenki a saját területén valósítja meg, 

illetve vannak olyan programok, melyeket közösen végzünk, egymást segítve. 
 

Költségvetés: Az egészségnevelés finanszírozása az iskolai költségvetésből valamint 
pályázati pénzekből történik. 

9.2 Szakmai program 
9.2.1 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Iskolai étkeztetés 
A tanulók étkezése igény szerint biztosított, napi egyszeri, kétszeri vagy háromszori 

étkezés. Az önkormányzat konyhájáról kapjuk a déli meleg ebédet. Hetente kifüggesztik az 
étlapot. Ez a konyha 700 fő étkezését biztosítja. Két szakképzett élelmezésvezető, három 
szakács valamint kézilányok végzik a munkát. Az étrend nem mindenben alkalmazkodik a 6-
16 éves tanulók életkori sajátosságaihoz. Az étkezéshez kulturált feltételek állnak tanulóink 
rendelkezésére. A terítők jól tisztántarthatók. Megfelelő minőségű és mennyiségi evőeszköz, 
tányér áll rendelkezésre. Tanulóinknak fél 12-től biztosított az étkezés 2 óráig. A napközis 
csoportok pedagógus felügyeletével étkeznek részben önkiszolgáló módon, besegítve a 
terítésbe. Neveljük őket a tisztaságra, hogy rendbe tegye a helyét és terítsen meg az utána 
jövőknek. Az étkezés előtt és után az előtérben elhelyezett kézmosókat használhatják. A 
kabátok elhelyezésére is itt van lehetőség.  

 
Célja: Az iskola legyen az egészséges életmód színtere, példa a minden napokban. 

Tanulóinkban alakuljanak ki az egészséges táplálkozás szokásai.  
A gyermekeken keresztül segítsük, befolyásoljuk a családokat is.   További célunk a már 

kialakult betegségben szenvedők segítése.  
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Megvalósítás lehetőségei: 
Tanórán: 
Osztályonként 10 osztályfőnöki óra/ évente egészségnevelés 
Világlátó tantárgy 1-3. osztály 
A technika-életvitel tantárgy 5-8. osztály, nagyobb létszámú évfolyamokon 

csoportbontás. 
6. osztály egészségnevelő órák (18óra / év)  
rajz, magyar, kémia, biológia, 
Egészségnevelő órák, melyeket a védőnő tart. 
 
Tanórán kívül: 
- Osztály rendezvényekre ételek elkészítése, teadélutánok  
- Adott egyházi időszakhoz kapcsolódóan böjt 
- Osztálykirándulás  
Kiemelt programok:  

Szent Gellért ünnepe: terítési verseny, szülők bevonásával, egészséges táplálkozás 

Dél-alföldi Napok - Hagyományos és korszerű étkezés  

Egészséghét 
Szent Gellért Játékok 
Családi nap 
 
Erősségünk: 
-  Minden tanteremben van mosdó, kézmosási lehetőség.  
-  Elkötelezett szülői háttér, akik szívesen bekapcsolódnak a jó kezdeményezésekbe.  
Nehézségünk: 
- A konyha nem elsősorban gyermekeknek főz, így több korcsoport étkezési igényeit 

veszi figyelembe. Előfordulnak leves porokból készült levesek. Jó lenne több gyümölcs, 
zöldség, tejtermék…  

Beteg gyermekek (cukorbeteg, lisztérzékeny, tejérzékeny) étkezési igényeit nem tudnánk 
kielégíteni. (Erre nem volt eddig igény a szülők részéről sem.) 
9.2.2 Mindennapos testmozgás 

Helyzetelemzés 

A kilencvenes években készült felmérés szerint a „testnevelésben fejlett országok” pl.: 
Ausztria évi 200!- testnevelés órát építenek be tantervükbe, addig Magyarországon a 
testnevelés éves órakerete 74-111 óra. Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás 
gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai 
lábbetegség. Ezen elváltozások az általános iskolában kezdődnek, és sajnos a középiskolás 
korra csak fokozódnak. 

 Okai:  
- a test aránytalan terhelése (mivel ebben a korban még nem fejeződött be a 

csontosodás, a túlzott taneszközök súlya, főként, ha a gyermek kézben viszi táskáját, 
nagymértékben hozzájárul a gerinc deformitásának kialakulásához a „nem kényelmes, 
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de divatos” cipők térhódításának köszönhetően a talpi izmok nincsenek „munkára 
kényszerítve”, ezért a talp izmai gyengülnek, deformálódik a lábboltozat 

- helytelen táplálkozás 
- mozgásszegény életmód 

 

 Gyermekkorban a túlsúlyos, testtartási hibákkal, deformitásokkal és viselkedési 
problémákkal rendelkező tanulók számának növekedése figyelhető meg. A szellemi munka és 
az „ülő tevékenységek” tovább nehezítik a helyzetet. 

A tartási rendellenességek és statikai lábbetegségek egy része rendszeres testmozgással, 
célirányos gimnasztikai gyakorlatokkal megelőzhető, a már kialakult elváltozás korrigálható, 
hosszú távon pedig meg is szüntethető. 

Lehetőségeink: 

Intézményi: 

Sajnos iskolánk nem rendelkezik saját tornacsarnokkal, mely nagymértékben behatárolja 
tanórai, tanórán kívüli lehetőségeinket. Ennek ellensúlyozására tanulóink számára olyan 
mozgáslehetőségeket kínálunk, melyek nem csarnokhoz kötöttek. 

Tanórai: 

A hiányos feltételrendszer ellenére mindent megteszünk azért, hogy a mindennapos 
testnevelési és sportolási lehetőséget biztosítsuk tanulóink számára.   

- Első lépésként minden tanuló számára legalább 30 percnyi lehetőséget biztosítunk a 
mozgásra. Ennek fő összetevői a felső tagozaton a heti 2.5, alsóban pedig a heti 3 testnevelési 
órák és a 10, mindkét tagozatra nemenként és sportáganként (kézilabda és kispályás 
labdarúgás) sportköri foglalkozások  

- A fentebb vázolt problémák enyhítése érdekében az Országos Gerincgyógyászati 
Társaság által kiadott gimnasztikai mozgásanyagot rendszeresen beépítjük az óra bemelegítő 
részébe (a hát és a talp izmainak erősítését célzó speciális gyakorlatok által.) Tanítóink egyike 
tartásjavító tornából szakkollégiumi végzettséggel rendelkezik. 

- A tanterv adta kötöttségek ellenére mind alsó, mind felső tagozatban nagyon sok 
szaktárgyi óra biztosít lehetőséget a koordinált mozgásra, mozgásos játékra, táncra (ének-
zene, világlátó, tánc és dráma stb.). Ezeket a lehetőségeket minden nevelőnk igyekszik 
kihasználni, hiszen a tanulók motiválásának és felfrissítésének egyik elengedhetetlen módja. 

- Már alsó tagozattól kezdődően elsajátítják a tanulóink azoknak a sportágaknak a 
szabályait, melyek azon túl, hogy sok tanuló együttes foglalkoztatására adnak lehetőséget, a 
városi és körzeti bajnokságoknak is fő sportágai. (kézilabda labdarúgás, atlétika). 

- 5. osztálytól kezdődően 5 héten át tartó, 10 órás úszásoktatáson vesz részt valamennyi 
felső tagozatos tanuló 
 

Felelősei: 
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- Testnevelők, akik rendszeresen vesznek részt szakmai továbbképzéseken, valamint az 
Országos Gerincgyógyászati Társaság által szervezett tanfolyamokon. 

- Minden tanító és szaktanár. 
Tanórán kívüli intézményi és városi lehetőségeink: 

- Az iskolánk létszámának több mint 50%-át kitevő napközis tanulóink a tanítás után 
naponta átlagosan 45 percet töltenek az udvaron testmozgással, mozgásos népi játékok 
tanulásával. Ezeknek a foglalkozásoknak az anyagát a napközis nevelők már a tanév elején 
beiktatják foglalkozástervükbe.  

- A heti 10 óra ISK foglalkozásokon túl, hetente 2.5 (5X30 perc) óra tömegsport áll a 
tanulók rendelkezésére, melynek keretében a tanulók számára népszerű sportágak 
(kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda stb.) gyakorlására nyílik lehetőség. Szintén a tömegsport 
keretében rendezzük meg az osztályonkénti bajnokságokat, valamint a hagyományos tanár-
diák meccseket is.  

- Iskolánk alapításával egyidős Mozgás-Zene-Harmónia szakkörünk, melynek keretében 
heti 2 alkalommal kezdő és haladó szinten sajátítják el tanulóink a társastánc és illemtan 
szabályait.  

- Több tanulónk tagja a Mayossa Hagyományőrző Néptánc Együttesnek, valamint az 
Arany János Általános Iskola szervezésében működő Kenguru Ugrókötél csoportnak. 

- Igen szoros sportkapcsolatokat ápolunk, mind a helyi, mint pedig körzet más általános 
iskoláival, melynek köszönhetően a tanév során több alkalommal mérjük össze tudásunkat: 
atlétika, sakk, asztalitenisz, kézilabda és labdarúgás sportágakban. 

 

Gy. Szabó Béla Kupa  Gy. Szabó Béla Ált. Iskola  Szank 

Harka- Kupa   Ált. Iskola               Harkakötöny 

Arany- Kupa   Arany János Ált. Isk.    Kiskunmajsa 

Szt. Gellért Játékok  Szt. Gellért Kat. Ált. Isk.   Kiskunmajsa 

Schöller- Kupa  Ált. Isk.        Csólyospálos 

Kinder- Kupa   Szt. László Ált. Isk.   Jászszentlászló 

Tázlár- Kupa   Ált. Isk.            Tázlár 

- Minden tanévben indulunk alapfokú, városi, körzeti és egyházmegyei diákolimpiai 
versenyeken. 

- 3.-4. osztálytól kezdődően, ősz és tavasz folyamán tanulóink osztályfőnökeik 
- által szervezett kerékpártúrákon vesznek részt. 
- A Dél-alföldi Napok keretében táncházat szervezünk tanulóinknak, és a 

hagyományőrző hét során a népi játékok mellett, régi mozgásos játékok megismerésére és 
begyakorlására is lehetőség nyílik 

Egyéb, a mindennapos testedzést közvetetten szolgáló tevékenységek 

Intézményi 

- Egészséghét 
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- Osztálykirándulások 

- Családi nap  

- Nagy hagyománya van nyári táborainknak, melyeken rendszeresen 60-80 gyerek vesz 
részt. 

Felelősei: 

- osztályfőnökök 

- tantestület 

- táborszervezők 

- testnevelők 

- diákönkormányzat 

- szülői munkaközösség 

Tanulóink fizikai állapotának mérését a város védőnői szolgálatával közösen, a tanév 
során folyamatosan végezzük, valamint tanév végén a testnevelők összesítő táblázatot 
készítenek, melynek szempontjai a tanulók fizikai állapota, mozgásfejlődésének foka. 

A tanulók fizikai állapotának mérését a helyi tanterv külön fejezetben tárgyalja. 

9.3 A személyiség fejlődése 
 
A felnőtt társadalomban komoly problémát jelent a nagy számban megjelenő alternatív 

örömszerzési formák, (dohányzás, alkohol és drogfogyasztás) egészségkárosító hatása. Amint 
a bevezető részben írtam sokféle családból jönnek tanulóink. Fontos feladatunk megtanítani, 
hogyan válhat egészséges felnőtté, mit kell tenniük, hogy testi egészségüket minél tovább 
megőrizzék. Emellett fontos a lelki egészség megőrzése, harmóniában élni a körülöttem 
élőkkel, elfogadni a másikat. Képes legyen saját és mások érzéseit felismerni. Tapasztalja 
meg, hogy bár az emberek különböznek, mindenki hordoz értékeket. Tanulja meg tisztelni a 
másik ember érzéseit, véleményét.  

Ismerje meg a társas viselkedési normákat. Tanuljon meg hatékonyan kommunikálni. 
Ellenőrizze saját viselkedését, tudjon nemet mondani, tudjon bocsánatot kérni. Tanulja meg a 
konfliktus és stresszkezelést. A különböző ember kapcsolatok jellegzetességeit ismerje. 
(szülő-gyerek, felnőtt-gyerek, baráti kapcsolatok)  

 
Célja: Átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú világából az iskolatanulási 

tevékenységeibe. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően fogékonnyá tegyük saját 
környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom pozitív értékei iránt. 
Segíteni azokat a tanulóinkat, akik valamilyen hátránnyal indulnak. Megismertetni az erkölcsi 
értékeket, megerősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A test és lélek 
harmonikus egységére való törekvés. Helyes magatartásformák megismertetése és gyakorlása. 
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Fejlesszük tanulóink önbizalmát, önértékelését, pozitív énképe legyen. Tanulja meg és 
akarjon segítséget nyújtani rászoruló embertársainak. 

 
Tanórai: osztályfőnöki órák: 

- Önismeret, önértékelés, mások elfogadása 
- Család, családi életre nevelés, 
- Egészséges emberi kapcsolatok 
- Ünnepvárás, ünnepi készülődés, 
- Felelősség önmagamért, mit tehetek másokért, példamutatás fontossága 
- Emberi szabad akarat 
- Hűség, bizalom, becsület, 
- Emberi szabad akarat, 
- A szabadság Isten ajándéka, 
- Mit tanulunk Jézustól? 
- Egyéni értékek, közösségi értékek 
- osztályban egészségnevelési órák beindítása (évi 18 óra) 
- Drogprevenciós órák a felső tagozatosoknak RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat 
 

Tanórán kívüli:  
Színjátszó kör 
Iskola újság: Talentum személyiségfejlesztő írások szülőknek, gyerekeknek 
Dél-alföldi Napok hagyományos szerepek a családban 

Egészséghét 

Felelősök: Diákönkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, 
testnevelő tanárok, szabadidő szervező, gyermekek, szülői munkaközösség, szülők, 

Családi nap  

Felelősök: szabadidő szervező, diákönkormányzat, pedagógusok szülői 
munkaközösség, gyerekek 

Szülői értekezletek: Beszélgetés kezdeményezése: Személyiség fejlesztés lehetőségei 
otthon 

Szülői értekezlet. Életkori sajátosságok, devianciák 

Felelősök: osztályfőnökök, szülők 

Fogadó órák: Beszélgetés kezdeményezése azokkal a szülőkkel, ahol gondot érzünk 
tanulásban, társas kapcsolatokban 

Felelős: osztályfőnök, szülők 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

75 
 

Városi: 

- Szép számmal jelentkeznek tanulóink a máltai szeretetszolgálat táboraira, valamint 
hittanos, és ministráns táborokra is. 

- Tanulóink aktívan bekapcsolódnak a városban működő sportegyesületek (kézilabda, 
labdarúgás, néptánc, önvédelem) munkájába is. 

Felelősei: 

                                   -táborszervezők 

                                   -egyesületi edzők 

                                   -testnevelők 

Erősségünk:  

Sokféle segítséget nyújtunk veszélyeztetett tanulóinknak. A tantestületen belül hatékony 
jelzőrendszer működik. Jó kapcsolatunk van a gyermekjóléti szolgálattal és a 
gyermekvédelem rendszerében fontos feladatokat ellátó egészségügyi és szociális 
intézményekkel.  

Sok olyan iskolai program van, ahol szabadon is együtt vannak a pedagógusok a 
tanulókkal, ezt igénylik is tanulóink. A tantestület átlag életkorát tekintve is fiatal, így még 
könnyebben megértik, segíthetik a pedagógusok példamutatásukkal a tanulókat. A gyermek-
és ifjúságvédelmi felelős rendelkezik a mentálhigiénés képzettséggel. A tantestület összetartó, 
példamutató. Rendszeresen veszünk részt közösen lelkigyakorlatokon. Gyakran vannak 
továbbképzések mindenféle témakörben. Az iskolavezetés támogatja ebben a kollégákat. 

Nehézségünk: Sok a veszélyeztetett tanulónk, nehéz személyre szabott segítséget nyújtani 
számukra. 

 A szülők felé vannak ugyan próbálkozásaink, de nem mindig érjük el őket, illetve van 
olyan réteg, akik nehezen megszólíthatok családi nehézségeik miatt.  

Egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok 

Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek felmérni saját egészségi 
állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok veszélyeit. Tegyenek valamit 
egészségükért, alkalmazzák a megtanultakat.  

Tanórai:  

Osztályfőnöki órákon:  

- Balesetvédelem, balesetek megelőzése, Teendők baleset esetén 
- Testápolás, tisztálkodás (arc-és bőrápolás, haj és köröm ápolás, fogápolás, szájápolás, 

nemi szervek higiéniája, öltözködés, tisztálkodási szerek, kozmetikai szerek, 
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- Leggyakrabban előforduló betegségeink, megelőzésük, megfelelő öltözködés, 
táplálkozás  

- idegenekkel való kapcsolattartás szabályai 
- Káros szenvedélyek, legális és illegális drogok, koffeintartalmú italok, gyógyszerek, 

egyéb szenvedélyek (játék, evés) RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat segítségével 
- Egészséges ember akarok lenni! Mit tegyek? 
- Természetjárással kapcsolatos biztonsági szabályok, 
- Alapvető balesetbiztonsági szabályok, biztonságos közlekedés 
Felelősök. Osztályfőnökök 

Biológia, földrajz, rajz, hittan, világlátó, egészségnevelés órák  

Testnevelés órák: Tanulók egészségügyi állapotának év eleji és év végi felmérése, 
folyamatos fejlesztő munka 

Egészségnevelő óra tartása: 
- Védőoltások jelentősége, az általuk megelőzhető betegségek. 
Érintett osztály: 6. és 8.o. 

- Helyes fogápolás 
Érintett osztály: 3. o. 

- Helyes fogápolás 
Érintett osztály: 1.o. 

- AIDS 
Érintett osztály: 8. o. 

- Serdülőkori változások (Kislányból nagylány) 
Érintett osztály: 6.o. 

- Egészséges táplálkozás (vitaminok, zöldségek, gyümölcsök) 
Érintett osztály: 5. o. 

- Nikotin és a szervezet 
Érintett osztály: 7. o. 

- Alkohol és a szervezet 
Érintett osztály: 7. o. 

- Egészséges táplálkozás (fehérjék, szénhidrátok, zsírok) 
Érintett osztály: 5. o. 

- Fogamzásgátlás fontossága, eszközei 
Érintett osztály: 8. o. 

- Felelősök: védőnő, osztályfőnökök 
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Tanórán kívüli: Kapcsolatfelvétel a védőnővel, iskolaorvossal: 

Osztálynévsorok eljuttatása, éves program egyeztetése egészségügyi törzslapok rendezése  

Iskolavezetés, szülők tájékoztatása a védőoltásokról és a szűrővizsgálatokról 

 DI –TE oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály:6.o. 

Hepatitis B oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 8. o  

Tisztasági vizsgálat megkezdése, majd az év során folytatása minden osztályban 
egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a pediculosisra, személyi 
higiénére 

MMR oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 6.o. 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 3.o. 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 5. o 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 7. o. 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 8. o. 
Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 1. o. 
Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 8. o. 

Hepatitis B oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 8. o. 

Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

78 
 

Érintett osztályok: 1. o. és 3.o. 

Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 5. o. és 7.o. 

Kiszűrtek szakrendelésre küldése, ellenőrzése, eredmények összegyűjtése, gondozásba 
vétel szükség esetén 

Iskola egészségügyi törzslapok kiosztása 

Érintett osztály: 8. o. 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

Szülői értekezletek 

Felelős: osztályfőnök 

Egészséghét 

Felelősök: Diákönkormányzat, gyermekorvos, védőnő, gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelős, osztályfőnökök, testnevelő tanárok, szabadidő szervező, gyermekek szülői 
munkaközösség, szülők, 

9.4 Az egészségnevelés környezeti vonatkozásai 
A különböző környezetek jellemzői, veszélyességük, egészségre gyakorolt hatásuk, 

otthon, lakáskultúra, iskola, város, vidék, tanya. Az ember természetet károsító hatásai, ennek 
felismerése. Energiaforrások, kiemelten az újra termelődő energiaforrások hasznosítása. Az 
egészséges ivóvíz, vízgazdálkodás, takarékosság, környezetkárosítás, környezetszennyezés, 
hulladékok, kezelése, szelektív hulladékgyűjtés, zajvédelem (diszkó, walkman), Védekezés a 
káros napsugárzás ellen. A Föld élőlényeinek gondos gazdája legyünk. Állat és 
növényvédelem. Az élet tisztelete. 

Tanórai: Jó lehetőség van erre a természetismeret, biológia, földrajz, osztályfőnöki, rajz, 
technika, fizika és kémia órákon. 

Tanórán kívül:  

Kerékpártúra, Osztálykirándulás, Szent Gellért Napok, Szent Gellért Játékok  

Célzott akkreditált programok alkalmazása 

Drog-prevenció 

Iskolánk rendelkezik drogstratégiával: 

Dohányzás elleni küzdelem is része a drog-prevenciónak. Az illegális drogok mellett a 
legális drogok egészségkárosító hatásairól is beszélünk. Fontos a jó példa, aminek része, hogy 
tantestületünkben senki sem dohányzik.  
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  Egészségnapok, hetek, sportprogramok: 

A következő tanévtől szeretnénk egészséghetet szervezni tanulóink és a szülők részére 
változatos programokkal.  

Sport programok: 

Gy. Szabó Béla Kupa (Szank) 

Harka Kupa ( Harkakötöny) 

Mikulás Kupa  

Farsangi Kupa ( Jakabszállás ) 

Arany Kupa  

Szent Gellért Játékok 

Felelősök: Diákönkormányzat, tantestület, testnevelő tanárok, szabadidő szervező, 
gyermekek, szülői munkaközösség, 

Szent László Kupa ( Jászszentlászló ) 

Tázlár kupa 

Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása:  
Tanév elején minden tanulónk megismeri a balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat és 

iskolánk házi rendjét. Ezt a naplóban minden tanuló aláírásával is igazolja. A tanév folyamán 
folyamatosan az osztályfőnöki órákon ezt szükség szerint felidézik, ismétlik. Fontosnak 
tartjuk a baleset megelőzését! Iskolánkban évente több alkalommal van tűzvédelmi riadó is. 
Az életkornak megfelelő szinten beszélünk a közlekedés szabályairól is. 

Szülők és a család bevonása a programokba, nevelésük: 

Iskolánk elsősorban tanulóink nevelésével foglalkozik, de az iskolában elsajátított jó 
szokások hatással vannak a gyermek családjára is közvetett módon. Tanulóinkat az 
egészségnevelés területein igényességre szoktatjuk, mely vonzó az egész család számára. Az 
iskolai programokra mindig meghívjuk a szülőket is. Így sok iskolai rendezvényen jelen 
vannak a szülők is, segítenek az előkészületekben, lebonyolításban az osztályfőnöknek és az 
osztálynak. Erre kis iskolában több lehetőség van, családiasabb. Fontos feladatnak tarjuk, 
hogy a szülőkkel együttműködve végezzük nevelő munkánkat. A tanév során számítunk a 
szülők véleményére, aktivitására. Minden tanévben van összevont szülői értekezlet is. 
Iskolánkban működik szülői munkaközösség és iskolaszék.  

 
Erősségünk:  
 
Az egészségnevelés mellett elkötelezett, jól képzett tantestület, akik változatos 

programokkal mozgatják meg a tanulókat. A szép iskolai környezet, zárt iskolaudvar 
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lehetőséget nyújt, hogy ügyeletes i felügyelet mellett a szünetekben a szabad levegőn 
mozogjanak, sportoljanak a tanulók. 

A csapatjátékok jó lehetőség nyújtanak barátságok kialakulására. Megtapasztalják az 
összetartás eredményét. Kitartásra neveljük tanulóinkat. 

Nehézségünk:  
 
Viszonylag kicsi a tantestület, így egy-egy emberre sok feladat jut. A kis tornatermünket 

meg kellett szüntetni, mert két első osztályt tudtunk indítani az előző tanévben. Sok verseny 
van a felső tagozatosoknak, ami leterhelést jelent, ezáltal sok sikerélményhez juthatnak a 
tanulók.   

A szülők nem mindig értékelik a versenyek, színdarabok nevelési lehetőségeit.  
Az oktatás nem önmagáért, nemcsak a tudás átadásáért van. A gyermek majdan 

egészséges felnőttként hasznosítja tudását! 
 

Szeptember 

1. Egészségfejlesztés: 

 A. Iskolai étkezés:  

Igények felmérése, Napközis beindítása, szokások kialakítása 

Felelősök: Napközis tanárok 

Szent Gellért ünnepe: terítési verseny, szülők bevonásával, egészséges táplálkozás 

Felelősök: Egész tantestület, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés beindítása 

A tanulók fizikai állapotának felmérése 

Tanórán kívüli: Sportkörök beindítása, 

Gy. Szabó Béla Kupa (Szank) 

C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Önismeret, önértékelés, mások elfogadása 

Tanórán kívüli: Iskola újság: Talentum személyiségfejlesztő írások szülőknek, 
gyerekeknek 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 
2. Egészségnevelés 

Tanórai:  

Osztályfőnöki órákon: Balesetvédelem, balesetek megelőzése, Teendők baleset esetén 
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Egészségnevelő óra tartása 

Téma: Védőoltások jelentősége, az általuk megelőzhető betegségek. 
Érintett osztály: 6. és 8. o.  

Tanórán kívüli: Kapcsolatfelvétel a védőnővel, iskolaorvossal: 

Osztálynévsorok eljuttatása, éves program egyeztetése egészségügyi törzslapok rendezése  

Iskolavezetés, szülők tájékoztatása a védőoltásokról és a szűrővizsgálatokról 

 DI –TE oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály:6.o. 

Hepatitis B oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 8. o  

Tisztasági vizsgálat megkezdése – egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös 
tekintettel a pediculosisra, személyi higiénére 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő, osztályfőnökök, 

Napközi 

Felelősök: napközis tanárok   

Október 
 
1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Osztályonként teadélután 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Felelősök: testnevelés tanárok 

Tanórán kívüli: Táncszakkör beindítása, 

Sportkörök  
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Harka Kupa (Harkakötöny) 

Széchenyi kupa 

Kerékpártúrák osztályonként. 

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, gyerekek,  

C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Család, családi életre nevelés, 

Felelősök: osztályfőnökök 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Szülői értekezletek: Beszélgetés kezdeményezése: Személyiség fejlesztés lehetőségei 
otthon. Felelősök: osztályfőnökök, szülők, 

2.Egészségnevelés: 

Tanórai: Osztályfőnöki óra: Testápolás, tisztálkodás ( arc-és bőrápolás, haj és köröm 
ápolás, fogápolás, szájápolás, nemi szervek higiéniája, öltözködés, tisztálkodási szerek, 
kozmetikai szerek, 

Egészségnevelő óra tartása  

Téma: Helyes fogápolás 

Érintett osztály: 3. o. 

Tanórán kívüli: MMR oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 6.o. 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 3.o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

Szülői értekezlet 

Felelős: osztályfőnök 
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November 

1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés: 

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Dél-alföldi Napok 

Hagyományos és korszerű étkezés  

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Tanórán kívüli: Táncszakkör , 

Dél-alföldi Napok: Táncház minden tanulónak 

Sportkör 

Dél- Alföldi Napok: iskolai és népi játékok, régi sportok 

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, szülők, 
gyerekek,  

C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Család, családi életre nevelés, egészséges emberi 
kapcsolatok 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Fogadó óra: Beszélgetés kezdeményezése azokkal a szülőkkel, ahol gondot érzünk 
tanulás, társas kapcsolatok 

Felelős: osztályfőnök, szülők 

2. Egészségnevelés: 

Tanórai: osztályfőnöki órák 

Egészségnevelő órák tartása 
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Téma: Helyes fogápolás 

Érintett osztály: 1.o. 

Tanórán kívüli: Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 5. o 

Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 7. o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 
Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

December 

1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Osztályonként teadélután 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Télisportok, amennyiben az időjárás kedvező 

Tanórán kívüli: Táncszakkör 

Sportkörök  

Mikulás Kupa  

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, gyerekek,  

C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Ünnepvárás, ünnepi készülődés, 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 
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2. Egészségnevelés: 

Tanórai: osztályfőnöki óra.: leggyakrabban előforduló betegségeink, megelőzésük, 
megfelelő öltözködés, táplálkozás  

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: AIDS 

Érintett osztály: 8. o. 

Tanórán kívüli: Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 8. o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

Január 

1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Osztályonként teadélután 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B .Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Téli sportok tanórán és tanórán kívül. 

Tanórán kívüli: Táncszakkör 

Sportkörök  

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, gyerekek,  

 C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Felelősség önmagamért, mit tehetek másokért, példamutatás 
fontossága 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 
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Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Szülői értekezlet. Életkori sajátosságok, devianciák 

Felelősök: osztályfőnökök, szülők 

2. Egészségnevelés 

Tanórai: osztályfőnöki órák: idegenekkel való kapcsolattartás szabályai 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Serdülőkori változások (Kislányból nagylány) 

Érintett osztály: 6.o. 

Tanórán kívüli: Biometriai és érzékszervi szűrés, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 1. o. 
Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 8. o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

Napközi 

Február 

      1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Osztályonként teadélután 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B .Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Úszásoktatás minden felső tagozatos tanulónknak. 
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Tanórán kívüli: Táncszakkör beindítása, 

Sportkörök  

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, gyerekek,  

 C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák: Emberi szabad akarat 

6. osztályban egészségnevelési órák beindítása ( évi 18 óra) 

Drogprevenciós órák a felső tagozatosoknak RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Fogadó óra 

2. Egészségnevelés 

Tanórai: Osztályfőnöki órák. Káros szenvedélyek, legális és illegális drogok, 
koffeintartalmú italok, gyógyszerek, egyéb szenvedélyek (játék, evés) RÉV 
szenvedélybeteg segítő szolgálat segítségével 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Egészséges táplálkozás (vitaminok, zöldségek, gyümölcsök) 

Érintett osztály: 5. o. 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Nikotin és a szervezet 

Érintett osztály: 7. o. 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Alkohol és a szervezet 

Érintett osztály: 7. o - 26 fő 

Tanórán kívüli: Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, 
különös tekintettel a pediculosisra, személyi higiénére 

Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 
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Március 

      1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Egészséghét 

Felelősök: Diákönkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, 
testnevelő tanárok, szabadidő szervező, gyermekek, szülői munkaközösség, szülők 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Tanórán kívüli: Táncszakkör , 

Sportkörök  

Arany Kupa  

Egészséghét 

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, gyerekek,  

       C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Hűség, bizalom, becsület, 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Egészséghét 

Felelősök: Diákönkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök, 
testnevelő tanárok, szabadidő szervező, gyermekek, szülői munkaközösség, szülők, 

2.  Egészségnevelés 

Tanórai: Osztályfőnöki órák: Egészséges ember akarok lenni! Mit tegyek? 

Felelősök. osztályfőnökök 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Egészséges táplálkozás (fehérjék, szénhidrátok, zsírok) 
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Érintett osztály: 5. o. 

Egészségnevelő órák tartása 

Téma: Fogamzásgátlás fontossága, eszközei 

Érintett osztály: 8. o. 

Felelősök: védőnő, osztályfőnökök 

Tanórán kívüli: Egészséghét 

Felelősök: Diákönkormányzat, gyermekorvos, védőnő, gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelős, osztályfőnökök, testnevelő tanárok, szabadidő szervező, gyermekek, szülői 
munkaközösség, szülők, 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 

Felelős: védőnő 
Április 

1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Szent Gellért Játékok 

Felelősök: Diákönkormányzat, tantestület, testnevelő tanárok, szabadidő szervező, 
gyermekek, szülői munkaközösség, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Tanórán kívüli: Táncszakkör, 

Sportkörök  

Szent Gellért Játékok 

Felelősök: Diákönkormányzat, tantestület, testnevelő tanárok, szabadidő szervező, 
gyermekek, szülői munkaközösség, 

C. Személyiség fejlődés 
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Tanórai: osztályfőnöki órák: Emberi szabad akarat, A szabadság Isten ajándéka, Mit 
tanulunk Jézustól? 

Tanórán kívüli: Színjátszó kör 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

2. Egészségnevelés: 

Tanórai: osztályfőnöki órák: természetjárással kapcsolatos biztonsági szabályok, 

Tanórán kívüli: Hepatitis B oltás szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

Érintett osztály: 8. o. 

Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 

Érintett osztályok: 1. o. és 3.o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 
Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

Május 

1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Osztálykirándulások 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Tanórán kívüli: Táncszakkör, 

Sportkörök  

Szent László Kupa ( Jászszentlászló ) 

Tázlár kupa 

Osztálykirándulások 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

91 
 

Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, gyerekek,  

 C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák.  

Tanórán kívüli: Osztálykirándulás 

Felelősök. Osztályfőnökök,  

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

2. Egészségnevelés 

Tanórai: Osztályfőnöki órák.: alapvető balesetbiztonsági szabályok, biztonságos 
közlekedés 

Tanórán kívüli: Tanulók orvosi vizsgálata, utána dokumentáció 

Érintett osztály: 5. o. és 7.o. 

Tisztasági vizsgálat - egészségnevelési kiselőadással összekötve, különös tekintettel a 
pediculosisra, személyi higiénére 
Kiszűrtek szakrendelésre küldése, ellenőrzése, eredmények összegyűjtése, gondozásba 
vétel szükség esetén 
Felelősök: iskolaorvos, iskolai védőnő és osztályfőnökök 

      Június 

       1. Egészségfejlesztés: 

A. Iskolai étkezés:  

Napközi 

Felelősök: Napközis tanárok 

Felelősök: osztályfőnökök, gyermekek szülők, 

B. Mindennapos testmozgás: 

Tanórai: A testnevelés órák valamint a minden napos testnevelés folytatása 

Tanórán kívüli: Táncszakkör  

Sportkörök  

Tanár-diák meccsek, sportprogramok 
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Felelősök: testnevelő tanárok, tánctanárok, osztályfőnökök, kísérő tanárok, szülők, 
gyerekek,  

      C. Személyiség fejlődés 

Tanórai: osztályfőnöki órák. Egyéni értékek, közösségi értékek 

Felelősök: Diák Önkormányzat, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, tanulók, 

Egészségnevelés 

Tanórai: osztályfőnöki óra, 

Testnevelés óra: Tanulók egészségügyi állapotának felmérése 

Tanórán kívüli: Iskola egészségügyi törzslapok kiosztása 

Érintett osztály: 8. o. 

Felelősök: védőnő, osztályfőnök, testnevelő tanárok 

Egészségnevelési témakörök 

1. Személyi higiéné 
2. Káros szenvedélyek megelőzése 
· Alkohol 
· Dohányzás 
· Drog 
3. Családi életre nevelés 
· Barátság, emberi kapcsolatok 
· Szeretet, szerelem 
· Szexualitás, párkapcsolat 
· Családtervezés, fogamzásgátlás 
· Terhesség, születés 
· Terhesség megszakítás és veszélyei 
4. AIDS és egyéb nemi úton terjedő betegségek 
5. Táplálkozási zavarok (bulimia, anorexia nervosa) 
6. A daganatos betegségek kialakulásáról, megelőzéséről 
7. Emlő önvizsgálatának megtanítása 
8. Here önvizsgálatának megtanítása 
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10 Az iskola környezeti nevelési programja 

10.1 A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai 
10.1.1 Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 

A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, amelyeket a 
környezeti nevelési program elkészítésénél figyelembe vettünk, és a jövőben is figyelemben 
tartunk. 

10.1.2 Helyzetelemzés, helyzetkép  
A város 

Kiskunmajsa földrajzi helyzete és természeti viszonyai 

Kiskunmajsa Bács-Kiskun megye egyik délkeleti települése Homokbuckás hátsága  
Duna-Tisza közén, a tengerszint felett 120 — 170 méterrel. A felszín félig kötött 

futóhomok, amely a Duna pleisztocén kori hordalékából rakódott le. A futóhomok - hátak 
között laposok helyezkednek el. A laposok a szél felszínalakító (deflációs) munkája 
következtében keletkeztek, mélyedéseire jellemző a szikesedés. 

A homokot a XIX. századtól kezdték megkötni. A hullámos dombokat a betelepített 
lakosság lehordta, a talajt művelés alá vonta. Ahol a megmunkálás lehetetlen volt, ott 
futóhomokmezők keletkeztek. 

Kiskunmajsa éghajlata szárazföldi. A nyár általában hosszú és száraz, a téli 
hőmérséklet ingadozó és általános a kora tavaszi fagy. Az éghajlati elemek közül nagy 
szerepe van a szél sebességének és irányának is. A szél jelentősen hat a táj felszíni 
formáinak kialakítására.  

A vízrajzi viszonyok mindenkor fontos tényezőként hatottak a kiskunsági tájban. A 
múltban - amikor még hiányzott a megfelelő belvízelvezető rendszer - a vizek mozgása 
különösen lassú volt. A száraz időszak után a lehulló csapadékot a talaj mohón szívja be. 
Csapadékos esztendőben viszont a talajból kibuggyan a víz és elönti a homokhátak közötti 
semlyéket. A csatornázás óta sokkal kevesebb az állóvizes hely azonban a termelésbe 
bevonható területek jelentős része humuszszegény talaj. A talaj minősége 50- 60 
méterenként változik. Ennek megfelelően a mozgó homoktól a zárt erdőig sokféle 
növénytárulás található. A kultúr-területek rohamos fejlődésével a természetes állatvilág, a 
régi homoki és víznövényzet (nádasok, sások, zsombékosok) megfogyatkozott. A 
földművelés korai időszakában a föld termőereje 5-6 év alatt kimerült, ezért a XVIII. 
században az itteni gazdák már trágyázták a termőföldet. 

 
Természetvédelmi terület. 
 
A Kiskunsági Nemzeti Park területe városunktól kb. 10 km-re a Kiskunmajsa - 

Soltvadkert útvonalon (Tázlári út), a Szanktól Halasig húzódó út vonalánál kezdődik el. 
Ez a terület, ma is ősi tájat mutat. 1984-ben nyilvánította védetté, területe720 hektár. 

Földtani, állattani és botanikai értékben egyaránt gazdag, számos növényritkaság 
utolsó menedéke. Természetes önszabályozással rendelkező szárazföldi környezeti 
rendszer, amelyben egymásra tartósan ható fák, cserjék, bokrok, lágyszárúak és egyéb 
növények, valamint sajátos állatok élnek. Fő növényi jellegzetessége a galagonyás, a 
törpe nyír, az apró, fűz és a borókás. Itt található a homoki liliom, a tollas szegfű, az 
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aranyvessző, a kökénybokrok, az árvalányhaj, a homoki gyopár, a báránypirosító, a 
csillagpázsit, a tövisperje, a nyúlárnyék, a boglyaszegfű stb. Állatvilága: őz, róka, üregi 
nyúl, vadnyúl, fogoly, fácán, gyurgyalag, héja, kuvik, kánya, egerészölyv, szarka, cinke, 
vörösbegy, tengelice, pipiske, bíbic, varjúk, rovarok: szitakötő, szöcske, vándorsáska, 
lepkék stb.   

 
Termálvizes gyógyfürdő.  
 
Eötvös Loránd kutatásai szerint, az Alföld kecskeméti környéke egy elsüllyedt 

tűzhányó hegy, mely lejtősen halad Kiskunmajsa alatt is, de igen nagy mélységben. A 
kútfúrások alkalmával kiderült, hogy a város földjének mélyében agyagteknők is 
vannak, de vékonyságuk miatt kevés az úgynevezett artézi víz, s így nagyon nehéz és 
körülményes az artézi kút furása. A Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat 1978—
1982 között új szénhidrogéntelep kutatási programjába fogott, és a meddő kutak 
feltárása során jutott termálvízhez: 1983-ban 1500 méter mélyből hozták fel a 74 0C-os 
gyógyító hatású ásványi anyag tartalmú vizet. A vízben, kálium, kalcium, magnézium-
klorid, fluorid, szulfát, foszfát, metacorbin található, ezen kívül a radiológiai vizsgálat 
szerint kedvező arányban rádiumot és radont is tartalmaz. A fürdőn kívül csónakázótó, 
pihenőpark, lovas iskola biztosítja az egészséges kikapcsolódást. A pihenőpark egy 
részében madarak, vadak, kiveszőfélben lévő állatok, különleges növények találhatók. 
Innen lehet eljutni a természetvédelmi területre, a kijelölt úton, gyalog, kocsival, 
lóháton, vagy a soltvadkerti úton autóval. 

 
A város, mint az iskola épített környezete 
 
A település évszázados műemlékekben nem bővelkedik, a történelem vihara (török 

hódoltság) szinte teljesen elsöpörte mindazt, ami a középkori kun faluból megmaradt. 
(Majossaszállás első okleveles említése 1307-ből származik.) A Kiskunmajsához tartozó 
Kígyóspusztán feltárt (1816) sírokból előkerült kun csatokat a Nemzeti Múzeum őrzi. Az 
egykori Majossaszállás templomromjainál (Marisi út) 1993 végeztek régészeti feltárást és 
emlékparkot létesítettek a területen.  

 Majsa népének újkori honfoglalása 1743 nyarán ment végbe. A tószegi telepesek 
építették a főtéri álló késő barokk római katolikus templom elődjét, amely hamarosan kicsinek 
bizonyult, és többszöri bővítés után 1903-ban nyerte el mai formáját. A főoltárképet 1817-ben 
vásárolták, a jelenleg látható mennyezetképeket és színes üvegablakokat 1903-ban festették. 
A templomot számos tiroli festette faszobor díszíti. A templom melletti parkban található 
homokkőből faragott Nepomuki Szent János - szobor 1703-ból, a Szentháromság - szobor 
1882-ből, a kőkereszt 1829-ből való. 1937-ben állították fel az 1914-1919-ben elesett hősök 
emlékművét, 1948-ban pedig Petőfi Sándor szobrát. A fehér boltívű megyebiztosi épületet, 
mely ma a városháza 1786-ban építették. Az 1894-ben épült apácazárda, elemi és leányiskola 
ad otthont iskolánknak. A templom mellett álló fatornyos rág iskola helyére pedig 1929-ben 
emeltek újat. 

A város jelenlegi arculata az 1910-es évektől folyamatosan változik. A múlt század elején 
épült napsugaras lakóházak néprajzilag is értékesek. ( A két részre osztott oromzat felső 
háromszöge a Szentháromságot jelképezi, középen a sugárzó, mindent látó istenszem. Az alsó 
mező kazettás díszítésű.) 

 
A tájház  
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A parasztház (Ady Endre utca fő homlokzata az utcára néz. A ház vert falú, teteje nád, 
padlásfeljárata is agyagból döngölt lépcső faborítással. Udvarán gémeskút, ól és istálló van. A 
tájházban pitvar, szabadkéményű elöl padkás rakott tűzhelyű konyha, fehérre meszelt szobák 
találhatók. A ház berendezései tárgyai, bútorai az 1860-as évekből származnak. 

A helytörténeti gyűjtemény 
Kiskunmajsán többször gyűjtötték a régmúlt becses emlékeit, de csak 1972-ben nyílt arra 

lehetőség, hogy megfelelő otthont és kiállító teret találjanak a gyűjteménynek. A múzeumban 
(melynek kezelését a Megyei Múzeumok Igazgatósága vette át) a pásztorkodás (csengők, 
kolompok, béklyók és egyéb állattartári tárgyak), a földművelés és kézművesipar (szűcs, 
kalapos, suszter) elfelejtett eszközei, valamint háztartási eszközök láthatók (tulipános 
kelengyés láda, nászajándékok, régi fényképek). Különös étéket képviselnek a XVIII. 
századbók fennmaradt faszobrok, s Kiskun Madonnák, és az 1860-ban felépült, de a 
kommunista diktatúra idején önlényesen lerombolt Kálvária titokban megmentett és 
megőrzött kövei. 

 
 Az iskola 

Az iskola helye, épülete és berendezése: 
 
Az iskola Kiskunmajsa központjában, de egy csendesebb, és kevésbé forgalmas utcában 

található. Az épület 1894-en épült darázskőből és vályogból zárda iskola céljából. Az 
államosított és erősen lelakott épületet 1997-ben kapta vissza az egyház, és az elmúlt évek 
során teljesen felújította azt. A falakat kívül és belül szellőző vakolattal látták el, kicserélték a 
nyílászárókat. 2010 szeptemberében az intézmény történetének új fejezete kezdődik: a 2007-
ben benyújtott DAOP-2007-4.2.1/2F pályázat keretében fenntartónk, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye 200 000 000 Ft támogatást nyert iskolai intézményegységünk számára, 
melyből nagyszabású felújítás és bővítés keretében korszerű és racionálisan kialakított 
oktatási környezet teremtettünk növendékeink számára. A nyertes pályázatnak köszönhetően 
a több mint száz éves épületszárnyban fűtéskorszerűsítésre, burkolatcserére került sor, 
valamint iskolánk egy új, kétszintes, tetőtér-beépítéses épületszárnnyal bővült. Az 
infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően a szükségtermek helyett 4 új tantermet, 4 
szaktantermet, könyvtárat, a sajátos nevelési igényű tanulók habilitációját, rehabilitációját 
lehetővé tevő tornaszobát, melegítőkonyhát és ebédlőt alakítottunk ki, valamint megvalósult 
az intézmény teljes körű akadálymentesítése is.  Az udvar új térburkolattal való ellátásával, 
parkosításával és mini játszótér kialakításával tanulóbarát zöldkörnyezetet és szelektív 
hulladékgyűjtés segíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítását és fejlesztését. 
A világítás neon fénycsövekkel történik, szintén korszerűsítésére sorkerült. A tantermek 
sötétíthetők és mindegyikben mosdókagyló áll a tanulók rendelkezésére. A tantermi padok 
korcsoportnak megfelelőek, újak, kényelmesek és esztétikusak. A tanulók tantermi beépített 
szekrényekben helyezik el ruháikat. Mivel az osztályok óráik 90%-át saját tantermükben 
töltik (nincs „vándorlás” óráról órára) a termek otthonosak, bensőséges hangulatot árasztanak 
az adott évfolyamra jellemző egyedi dekorációjukkal. Az iskola folyosósát és auláját rengeteg 
növény, faliújság, tablók és tanulói tárlatok teszik barátságossá. A tanulók, szüleik és 
vendégeink jó érzéssel lépnek be az épületbe. A mosdók állaga és higiéniás viszonyai 
megfelelőek, elegendő számban állnak a tanulók rendelkezésére. Az iskola technikai 
felszereltsége megfelelő (lásd eszközjegyzék). 

 
Az iskola működése környezeti nevelési szempontból. 
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Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül 20% foglalkozik intenzíven környezeti 
nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában 
részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez 
(osztályfőnöki órát, szakórát, táborokban foglalkozásokat, akciókat, iskolanapot szerveznek). 

 
 A környezeti nevelés színterei iskolánkban 
 
Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 
 
- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. 
Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 
diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 
de jelentő s szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, 
audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így élményszerű 
tanításra nyílik lehetőség. 

 
Nem hagyományos tanórai keretben 
- A tanév során minden osztály számára intézmény- és múzeumlátogatásokat 

szervezünk a hagyományos nyári táborok mellett erdei iskolák szervezését is tervezzük a 
jövőben, ahol speciális órarend szerint folyik a tanítás. 

 
Tanórán kívüli programok: 
- Tanulóinkat olyan versenyekre is rendszeresen nevezzük, ahol a környezet- és 

természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Föld Napja körzeti 
verseny Szank). Ezeken a tanulmányi versenyeken mindig dobogós helyeket értek el 
tanulóink. 

- Különböző akciókban veszünk részt: 
 
Az iskolában rendszeresen papírgyűjtés akciót szervezünk. Kiállításokat rendezünk jeles 

alkalmakra: a Föld Napján rajz- és fotókiállítást, nyári táborokról bemutatkozó, kiállítást. 
-  Évente rendezünk diáknapot, amelynek témája és helyszíne évről-évre változik (Bugac, 

Kígyóspuszta, Bodoglár Ősgalagonyás Tájvédelmi terület, Szentkút stb.). Az egész iskola 
részvételével diákjaink megismerik a közvetlen környezetüket (természeti és épített), 
hagyományainkat, értékeinket (Dél-alföldi Napok). 

 

10.1.3 Erőforrások 
 
A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 

iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 
munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 
együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erő forrása is. 

 
Nem anyagi erőforrások 

Iskolán belüli együttműködés 
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- Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 
munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, 
ill. oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább 
kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése 
igazgatóhelyettesi feladat, a koordinátori szerepet az iskolai szabadidő-szervező tanár látja el. 

- Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 
figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 
diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek. 

- Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a 
tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják 
el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában a természetjáró 
túráknak, hagyományőrző programoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári 
táboroknak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai 
környezet létrehozásában és megőrzésében is. 

- Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői 
ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 
gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. 
Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, 
ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési 
programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is 
biztosítják. 

- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai 
dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai 
adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást 
(pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális 
információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. 
Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, 
az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az 
iskolai gondnok feladata. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a 
takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van. 

 
Iskolán kívüli együttműködés 
 
- Fenntartó.  
Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legjobb helyzet megteremtését elérje. 
- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti 

programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. 
Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok (Helytörténeti 
Gyűjtemény, Tájház, Kiskunmajsa) az állatkertek (Vadaspark, Szeged) és a nemzeti parkok 
(Kiskunsági Nemzeti Park, Bugac, Bodoglár). Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük el. 
Iskolai tanulmányai során, minden tanulónak legalább egy környezeti témájú 
intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a szabadidő-
szervező tanár tartja. 

- Iskolai védőnő. Rendszeresen előadásokat tartanak az egészséges életmódról, és a 
környezeti ártalmakról. 

- Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 
Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. 
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 Anyagi erőforrások 

Saját erőforrások 
 
- Költségvetés. Az iskola az éves közoktatási normatívából tanulónként legalább ötszáz 

forintot biztosít környezeti nevelési feladatok ellátására. Ennek az összegnek a felét – 
rászorultsági alapon – belépőkre és utazási költségekre lehet fordítani. Az összeg másik 
feléből a környezeti nevelési munkához szükséges kisebb eszköz- és szakkönyvvásárlás, 
valamint iskolai környezeti témájú versenyek lebonyolítása, jutalmazása lehetséges. A 
pénzösszeg felhasználásáról minden tanév elején a nevelőtestület dönt. Az iskolai 
költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a környezetbarát és 
kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést szolgálják. 

- Alapítvány. Az iskolához kapcsolódó Keresztény Ifjúságért Alapítvány – rászorultsági 
alapon – támogatja a tanulók erdei iskolákban és a nyári táborokban való részvételét. 
Lehetőség van arra is, hogy a tábori munkához szükséges eszközök vásárlását az alapítvány 
anyagilag segítse. 

 
Külső erőforrások 
 
- Saját bevétel. Az iskolának teremkiadásból van saját bevétele, melynek összege változó. 

A továbbiakban is folytatni kívánjuk azt a gyakorlatot, hogy az iskolai beszerzési 
egyeztetések során határozzuk meg, mekkora összeg fordítható környezeti nevelési célokra. A 
tanárok kéréseit összegyűjtve munkaközösségek vezetői képviselik a vezetői 
megbeszéléseken a környezeti nevelési munka érdekeit. 

 
- Pályázat. A pályázat-megjelenések figyelése a pályázatfelelős feladata. Tájékoztatja a 

kollegákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok elkészítésében. Az elnyert 
összeget teljes egészében arra a területre kell fordítani, amire a kiírás szólt. 

 

10.2 Alapelvek, jövőkép, célok 
10.2.1  Alapelvek, jövőkép 

 
A környezeti nevelés alapelvei közül kiemelten kezeljük az alábbiakat 
.  
- a fenntartható fejlődés; 
- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; 
- alapvető emberi értékek és szükségletek; 
- emberi jogok; 
- demokrácia; 
- elővigyázatosság; 
 
Hosszú távú célunk, jövő képünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak 

tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani: 
 
- a környezettudatos magatartást és életvitelt; 
- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 
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- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 
megőrzésének igényét és akaratát; 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 
- a rendszerszemléletet; 
- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 
- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 
 
A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban.  
 
- problémaérzékenység 
- problémamegoldó gondolkodás; 
- kreativitás; 
- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 
- konfliktuskezelés és megoldás; 
- kommunikáció, média használat; 
- állampolgári részvétel és cselekvés; 
- értékelés és mérlegelés készsége. 
 

10.2.2 Az iskola környezeti nevelési szemlélete 
 
Isten tervei szerint a Föld különlegesen kedvező naprendszerbeli helyzete és mérete 

lehetővé tette, hogy rajta többmilliárd évvel ezelőtt élőlények jelenjenek meg. Az idők 
folyamán - Isten teremtő erejével - kialakult a természet lenyűgöző formagazdagsága. A 
növények az állatok és az ember benépesítette a Földet, s bonyolult kölcsönhatásokkal 
formálta, alakította azt. 

Az ember olyan technikai eszközöket hozott létre, amelyekkel birtokba vette az egész 
földi bioszférát. A természeti erők "leigázhatóságának" tudatától megittasult ember csupán a 
XX. sz. 2. felében döbbent rá arra, hogy tevékenységére a bioszféra válaszol: 

 - az erdőkből, mezőkből tucatjával tűnnek el a növény és állatfajok, 
 - a jó termőterületek terméketlenné válnak (sivatagosodás) 
 - a csapból folyó víz már nem mindig iható, 
 - a levegő szennyezettsége már - már elviselhetetlen méreteket ölt. 
Az ipari, mezőgazdasági tevékenység, az urbanizáció minden országot érint, tehát a Föld 

minden lakója közvetlenül, vagy közvetve felelős a kialakult helyzetért. De érintett is! 
 Bolygónk karbantartása az emberiség Istentől rendelt közös feladata, amely csak 

(nemzeti és nemzetközi) összefogással, de egyéni feladatazonosulással oldható meg. 
 
Iskolánkban kiemelten fontos feladatnak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, 

környezet- és természetszeretetüket formáljuk és megszilárdítsuk. Szemléletet csak úgy lehet 
formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy 
diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a 
természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt 
jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek 
majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 
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10.2.3 Konkrét célok 
 
Új tervek: 
- a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához; 
- tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása; 
 
Hagyományok ápolása: 
- iskolanap és témahét szervezése az egész iskolai közösség számára; 
- a kiskunság nevezetességeinek feltérképezése; 
- évfolyamonként tanulmányi kirándulások szervezése; 
- drog-prevenciós program folytatása; 
- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában; 
- nyári tematikus táborok szervezése. 
 
Szaktárgyi célok: 
 
- a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei); 
- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés 

hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre); 
- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 
problémamegoldó gondolkodást fejlesztőfeladatok); 
- tanórán kívüli szakórák szervezése; 
- természetvédelmi versenyekre felkészítés; 
- multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon; 
- a számítógép felhasználása a tanórákon. 
 

10.3 Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
10.3.1 Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 

 
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet 

közvetíteni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. Minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet 
alakítsunk ki az őket körülvevő világról.  

 
Lehetőségeink: 
a) terepi: 
- erdei iskola; 
- tanulmányi séta; 
- terepgyakorlat; 
- tábor; 
- kerékpártúra; 
- tanulmányi kirándulás; 
- akadályverseny; 
- városismereti játék; 
- iskolakert. 
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- temetőkert (alapítók és iskolanővérek sírja) 
b) játékok: 
- érzékelést fejlesztő; 
- szituációs; 
- stimulációs; 
- drámajáték. 
c) kézműves foglalkozások 
Főként természetes anyagokkal, építve a népi mesterségek hagyományaira. 
d) „akciók”: 
- vetélkedők; 
- pályázatok; 
- újságkészítés;  
- kiállítás rendezése; 
- interjú; 
- faültetés; 
- kutatómunka; 
- „nemzetközi akciók”(diákcsere - program) 
e) „látogatás”: 
- múzeum, testvérvárosok; 
- állatkert, vadaspark; 
- botanikus kert; 
- szeméttelep; 
- szennyvíztisztító; 
- nemzeti park; 
- tanya; 
- papírgyár, gumigyár, cipőgyár stb.; 
f) versenyek; 
g) szakkör( kézműves, hagyományőrző);  
h) iskolazöldítés; 
i) témanap, témahét (Dél-Alföldi, virág, ritmus, szivárvány, víz, kő stb.); 
j) „DÖK - nap”; 
k) „jeles napok” (Szent Gellért nap); 
l) projektek (pl. lekvárfőzés, futó homok, talajvíz) 
 

10.3.2  A városi környezeti nevelés komplex gondolata 
 
Természeti környezet vizsgálata az iskolakertben, a parkokban, a temetőben, az 

előkertekben, a vasútkertben stb. (pl. „háztűznéző ”, a városi fák örömei és bánatai, 
rejtőzködők felfedezése, galambnéző, hogy használják a lakosok a zöld területeket?) 

A városi környezet zöldterületei és természetes élő helyei segítségével ismerteti meg 
természetet és tanítja annak megbecsülését. 

Az épített környezet tanulmányozása (pl. milyen volt a városkép 50, 100 éve, milyenek az 
épületek,  a  város  fényei,  milyen  a  közlekedés,  hova  kerül  a  szemét,  honnan  érkezik  az  
energia?). A hangsúlyt arra kell helyezi, hogyan hat az ember a környezetre, beleértve a város 
építészetét, tervezését és infrastruktúráját. 

Környezetvédelmi akciók, közösségfejlesztő programok (játszóterek, parkok gondozása, 
védelme, tanulmány készítése a közlekedésről, ajánlás a problémák megszüntetésére stb.) 

Egyesíti a környezettudatos és öntudatos polgári ismereteket és készségeket. 
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10.4 Módszerek 
 
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. 
A környezeti nevelésben használható módszerek a következők. 
Játékok: 
- szituációs; 
- memóriafejlesztő; 
- kombinációs; 
- érzékelést fejlesztő; 
- ráhangolást segítő; 
- bizalomerősítő; 
- kapcsolatteremtést segítő; 
- drámapedagógia. 
Modellezés 
- hatásvizsgálatok; 
- rendszermodellezés; 
- előrejelző; 
- működő modellek készítése, elemzése. 
Riport módszer 
- kérdőíves felmérés; 
- direkt riportok; 
- fotóriport. 
Projekt módszer 
- analízis – akcióprojektek 
Terepgyakorlati módszerek 
- terepgyakorlatok; 
- térképkészítés; 
- egyszerű megfigyelések; 
- célzott megfigyelések, mérések. 
Aktív, kreatív munka 
- természetvédelmi és fenntartási munkák; 
- rekonstrukciós munkák; 
- madárvédelmi feladatok; 
- szelektív hulladékgyűjtés; 
- rend- és tisztasági verseny. 
Közösségépítés 
- csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében. 
Művészi kifejezés 
- vizuális művészet a környezeti nevelésben; 
- irodalmi alkotások; 
- zeneművészet; 
- fotóművészet; 
- táncművészet; 
- népművészet; 
- esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése; 
- a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 
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10.5 Taneszközök 
 
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, 

amelyek a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az 
elhasználódott vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket 
kell beszerezni. Biztosítani kell, hogy a környezeti nevelési tanórák és programok számára 
megfelelő audiovizuális, ill. multimédiás eszközök álljanak a tanárok és a tanulók 
rendelkezésére. 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye 
is. 

A fent említett feltételek kialakítására az anyagi fedezetet az „Anyagi erőforrások” című 
alfejezet (3.b fejet) tartalmazza. 

10.6 Iskolai környezet 
Lásd a helyzetelemzésnél  

10.7 Kommunikáció 
A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. 

Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a nagyszámú írott, hallott és látott média-
irodalomban kritikusan, a híreket okosan mérlegelve tudják feldolgozni. Fontos számunkra, 
hogy képesek legyenek a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tudják az 
értéktelentől különböztetni. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az 
előadások módszertanára. Végzett munkájukról számot kell adniuk írásban és szóban egyaránt 
ezen képesség napjainkban nélkülözhetetlen. 

10.7.1 Iskolán belüli kommunikáció formái 
- kiselőadások tartása megfelelő szemléltető eszközökkel; 
- házi dolgozat készítése; 
- faliújságon közölt információk készítése; 
- szórólapok készítése. 

10.7.2 Iskolán kívüli kommunikáció formái 
- környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból; 
- környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása; 
- környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése; 
- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése. 

10.8 Minőségfejlesztés 
Az iskolai környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az 

iskola életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a 
szakmai ismeretek mellett markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet az 
embernek a világban elfoglalt helyéről. 

A szakmai tartalmakat az egyes tantárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretében 
kerülnek mérésre is. Az alsós és felsős munkaközösség közösen minden tanév elején írásos 
formában elkészíti az iskola éves környezeti nevelési munkaprogramját. A félévi és az év végi 
értékelő nevelő testületi értekezleten az iskolai munkaterv ezen része is megvitatásra, illetve 
elfogadásra kerül. 
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10.9 Továbbképzés 
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Az iskola 

továbbképzési programjába beépítve, az ötéves továbbképzési idő alatt évente legalább egy 
tanár részt vesz a külső intézmények által szervezett környezeti nevelési tanár továbbképzési 
programokon. 
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11 Az óvodai élet megszervezésének sajátos elvei, tevékenységi formái 
Bevezetés 
Óvodásainkat családias légkörben neveljük. A gyermekeket Isten ajándékának 

tekintjük. A katolikus hit alapjainak lerakására vállalkozunk. A gyermekek többsége 
óvodánkban szerzi első vallásos élményeit. Életkori sajátosságaik figyelembevételével 
alakítjuk, formáljuk személyiségüket. A világ megismertetése mindannyiunk határozott célja 
(óvónők, dajkák) Az óvodás gyermek mindent megfigyel, lemásol, éppen ezért igyekszünk 
pozitív mintaként szolgálni. A szülői házzal közösen törekszünk értékek közvetítésére. 

11.1 Isten gyermekei, katolikus óvodakép 

11.1.1 Gyermekkép 
 
A gyermeki tevékenységnek csak annyiban szabunk gátat, amennyiben feltétlenül 

szükséges. Arra törekszünk, hogy önállóan gondolkodó, ha a körülmények meg kívánják 
dönteni tudó, egészséges önbizalommal rendelkező, vidám, boldog kiegyensúlyozott 
gyermekeket neveljünk. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink önként, örömmel vegyenek részt a 
tevékenységekben. Természetes kíváncsisággal forduljanak környezetük felé. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük, hogy minden területen bontakozzon ki kreativitásuk. 
Véleményüknek, érzelmeiknek bátran, őszintén adjanak hangot, de alakuljon ki bennük 
megfelelő önfegyelem, amint azt a tevékenységi formák megkívánják. Koruknak megfelelően 
alkalmazzák az udvariassági szabályokat. 

 Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akire a következők jellemzők: 
- Legyenek optimisták és reménnyel teltek, 
- Tudjanak a világ dolgaira rácsodálkozni, 
- Tudjanak kérni, megköszönni, hálát adni, 
- Tiszteljék, szeressék szüleiket, testvéreiket, nevelőiket, a felnőttek közösségét. 
- Legyenek toleránsak. 

 

11.1.2 Óvoda kép 
I 
A gyermekek nevelésében a felnőttek példája meghatározó. Éppen ezért megpróbáljuk 

megteremteni magunk körül a szeretet, a szabadság és a józanság légkörét, mert csak ebben 
tud kivirágozni a megértés, az egyetértés, a derű, a szorgalom és az eredmény. 

Az emberi szabadságról valljuk, hogy a szabadság belső tartalmát az értékek adják. 
Tisztába vagyunk szabadságunkkal, de annak korlátaival is. Tudjuk, hogy: A keresztény 
ember szabadsága „Isten ajándéka, amely lehetővé teszi, hogy felismerje és önként megtegye 
az Ő akaratát, és így eljusson az örök életbe. 

Az óvoda napirendje lehetővé teszi, hogy a gyerekek testi, érzelmi és értelmi 
szükségleteiket igényeik szerint bármikor kielégíthessék. Tág lehetőséget biztosítunk az 
érkezés és távozás idejét illetően. Szabadon alakíthatják baráti kapcsolataikat. A beszoktatás 
ideje egyéntől függően alakul, az egy hónapot is meghaladhatja. Ez idő alatt a szülő bárhol, 
bármikor gyermekével, a csoportban tartózkodhat. 
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Az alternatív pedagógiai irányzatokat figyelemmel kísérjük, de egészében nem 
azonosulunk velük. 

A nagy reformpedagógus Montessori Mária elvei közül viszont magunkénak valljuk, 
hogy a két legfőbb érték a  szeretet  és  a  kreativitás. Tiszteljük a gyermeket, de ez nem a 
teljes szabadság megadását jelenti, hanem az állandó készenlétet, figyelmet, megértést. 
Segítünk gyermekeinknek a szabályok megtartásában, észrevesszük, ha szükség van valamire. 
Tudják, hogy mindig számíthatnak ránk. A kreativitás, mint másik érték úgy valós meg, hogy 
nem a teljesítmény a cél, hanem maga a tevékenység, melynek hajtóereje a szeretet Ez az a 
terület melyet kiemelten kezelünk minden korcsoportban. Óvónőink is igen kreatívak, így a 
példaadás sem hiányzik. 

Mindezek mellett óvodánk legfőbb jellemzője a játékosság. Meggyőződésünk, hogy a 
3-7 éves gyermek képességei leghatékonyabban játéktevékenység közben fejlődnek. A 
szervezett foglalkozásokon sem mondhatunk le a játékosságról, mert az ismeretek melyeket 
közvetíteni szeretnénk, így jutnak el leghatékonyabban a gyermekekhez. 

Nevelőtestületünk azonos véleményen van, miszerint törekszünk a megközelítően 
azonos korúak együtt nevelésére. Így biztosítottabbnak látjuk az iskolára való előkészítést. A 
szülők is ezen a véleményen vannak 

Óvodánk napközi otthonos, napi 10,5 órát tart nyitva (6.30-17 óráig) Az 1 hónapos 
takarítási szünet kivételével egész évben fogadjuk a gyermekeket. 

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Az 
óvodában a gyermekek különleges védelem illeti meg. 

 
Célunk: hogy gyermekeink testi-lelki védettséget élvezzenek, az óvodai falai között 

mely lehetővé teszi, hogy mielőbb biztonságban érezzék magukat 
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11.2 Katolikus óvodai élet megszervezésének elvei  

11.2.1 Az óvoda személyi feltételei 
Az óvodában dolgozók példaképp állnak a gyermekek, és a szülők előtt. Meghatározó 

az itt alkalmazottak viszonya: nemzethez, hazához, neveléshez, óvodához, egymáshoz, 
szülőkhöz, családokhoz, gyermekekhez. 

Óvodánk családias légkörű, a gyermekek, a szülők is ismerik egymást. Az 
óvodapedagógusok, a vezető, és a dajkák is névről szólítanak minden gyermeket. Évente sok 
közös élménnyel, játékkal, énekléssel, ünnepléssel erősítjük kapcsolatainkat.  

Az óvoda dolgozói minden nap keresztény értékeket közvetítenek. Az együttdolgozó 
pedagógusok közösen dolgozzák ki nevelési-fejlesztési tervüket. Munkájukat összehangolják, 
a dajka néni is aktív segítője a nevelőmunkának. 

Az óvoda dolgozóinak száma 18 fő,  
Óvodapedagógus: 10 fő, 
Dajka: 6 fő egész és 1 fő félállású, (mindannyian szakképzettek) 
Adminisztrátor: 1 fő félállású 
A nevelőtestület tagjainak iskolai végzettsége: 
Szakvizsgázott: 5 fő 
A nevelőmunka színvonalát emeli az alábbi szakmai beállítódás, illetve kiegészítő 

szakképesítések:  
- Hitoktató 
- Fejlesztő pedagógia 
- Hangszeres játék (furulya, gitár, hegedű) 
- Minőségfejlesztés 
- Gyógypedagógus  
- Kreativitás-fejlesztés 
- Tehetséggondozás 
- Játékkészítő 
- Kézműves alapismeretek 
- Családi életre nevelés 
- Informatikai ismeretek 

 

11.2.2 Tárgyi feltételek 
 
Az óvoda két épületben működik. Az A épület önkormányzati tulajdonú. Használatára 

vonatkozóan 1998 nyarán megállapodás született, mely szerint, amíg szükségünk van rá, 
használó lehetünk. Alapterülete 289 m2 2 db csoportszobát, egy tornaszobát, egy melegítő 
konyhát, kiszolgáló helyiségeket és irodákat foglal magába. Az épületen 1999-ben, 2005-ben 
és 2007-ben történt nagyobb felújítás. A szobák megfelelően felszereltek bútorokkal, 
tornaszerekkel. A játék és eszközállomány bővítésre szorul. 

A B épület egyházközségi tulajdonú, felújítása a vásárlás éve után 1995-ben 
megtörtént, illetve 2007-ben az irodák és a raktár helyén egy új csoportszoba kialakítására 
került sor. Az alapterület, 243 m2 nem változott. Ebben az épületben három csoportszoba, 
melegítő konyha, és kiszolgáló helyiségek találhatók.  A két épületben összesen öt 
csoportszoba van, ebből egy szükségszoba.  
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U alakú udvar áll a gyerekek rendelkezésére, a játékok nagy része cserére szorul. A 
betonszegélyes homokozókat és a pancsoló medencét 2006-ban megszüntettük. 

Pályázatok útján évről évre kisebb, nagyobb összegeket nyertünk, a lehetőségekkel 
rendszeresen próbálkozunk. 

1997-ben 102 ezer forintot, 1998-ban 80 ezer forintot, 2000-ben kétszer 150 ezer 
forintot, 2001-ben 3 millió forintot, 2002-ben 2001 ezer forintot, 2006-ban 500 ezer forintot 
nyertünk különböző alapítványoktól. 

Ennek ellenére az eszközellátottság területén még vannak hiányosságaink. 
 

Területei Hiánypótlás 2008-tól 
Tárgyi feltételek Folyamatos karbantartásra, 

állagmegóvásra szorul, 
csoportszobák festése 

Inflációt követő 
költségvetésből, pályázatok 
segítségével szintentartás 

Játékkészlet közepes Inflációt követő 
költségvetésből, pályázatok 
segítségével szintentartás 

Mozgásfejlesztő eszközök Jó Inflációt követő 
költségvetésből, pályázatok 
segítségével szintentartás 

Felnőttek munkafeltételei Közepes Inflációt követő 
költségvetésből, pályázatok 
segítségével szintentartás 

Udvar állapota Részleges felújítás, folyamatos 
karbantartás 

Preferált költségvetési 
támogatással, pályázatokkal 

Egészségvédelem Megfelelő Költségvetési támogatás, 
pályázatok 
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11.2.3 Az óvodai élet megszervezése 
1. sz. táblázat 
 

Tevékenység szervezeti formája 
 

Életkor és 
fejlettség 

szerint 

Kötetlen 
tevékenység 

Kötött 
tevékenység 

Kötetlen vagy 
kötött 

tevékenység 

Tevékeny- 
ségek 

szervezése a 
nevelési év 
folyamán 

Tevékeny- 
ségek 
formái 

3-4 évesek • Külső világ 
tevékeny 

megismerése 
Vers, mese 

• Ének-zene, 
énekes játék 
• Rajzolás, 

mintázás, 
kézimunka 

Mozgás, 
Mozgásos játék 
(mindennapos 

testnevelés) 

Hitre nevelés 
 

november 1- 
május 31 

egyéni, 
mikro- 

csoportos, 

a témakörnek 
és a 

fejlesztésnek 
megfelelően 

frontális 

4-5 évesek Vers, mese Hitre nevelés 
Mozgás, 

Mozgásos játék 
(mindennapos 

testnevelés) 

•Külsővilág 
Tevékeny 

megismerése,be
nne környezet 

formai, 
mennyiségi, téri 

viszonyai 
• Vers, mese 
Ének-zene, 
énekes játék 

• Rajzolás, 
mintázás, 

kézimunka 

október 1- 
május 31 

5-6-7-8 Vers, mese Hitre nevelés • Külsővilág  

évesek  Mozgás, 
Mozgásos játék 
(mindennapos 

tevékeny 
megismerése, 

benne 

szeptember 15- 
május 31 

  testnevelés) környezet 
formai, 

 

   mennyiségi, 
téri viszonyai 

 

   • Vers mese- 
Ének-zene, 

Énekes,játék 
•Rajzolás, 
mintázás, 

kézimunka 

 

12 
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2. sz. táblázat 
HETIREND 

 
Szeptember 1-jétől május 31-ig 

Kötött tevékenység Kötött vagy kötetlen tevékenység 
(Szabadon választható tevékenység) 

Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
ideje 

Tevékenység megnevezése Tevékenység ideje 

Hitre nevelés 

Mozgásos 
játékok 

A hét 
meg- 
határo 
-zott 

napján 

heti 
egy- 
egy 

alku- 
lom 

• Játék 
• Munka jellegű 
tevékenységek 

A hét minden napján 

Mindennapi 
testnevelés 

Azokon a 
napokon, 

amikor nincs 
mozgás- 

tevékenység 

• Vers, mese 
 Ének, zene énekes játék 
• Külső világ tevékeny 

megismerése, 
 Környezet formai, 

mennyiségi, téri 
viszonyai 

• Rajzolás, mintázás, 
kézimunka 

Nincs meghatározott 
napja 

(a gyermekek spontán 
érdeklődése alapján, 
gyermek vagy az egy 
csoportban dolgozó 
óvodapedagógusok 
megbeszélése szerint) 
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3. sz. táblázat 

HETIREND 
Június 1-től augusztus 31-ig 

Kötött tevékenység Kötött vagy kötetlen tevékenység 

 Szabadon választható t 

Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
ideje 

Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység ideje 

Hitre nevelés 

Mozgás, 
mozgásos 
játékok 

A hét minden 
napján 

I. Játék 
2. Vers, mese 

3. Ének-zene énekes játék 
4. A külső világ tevékeny 

megismerése 
5. Rajzolás-mintázás- 

kézimunka 
Munka jellegű tevékenység 

1. nincs meghatározott 
napja 

2. a gyermekek spon- 

tán érdeklődése 
alapján 

gyermek vagy 
óvodapedagógus 

kezdeményezésére 
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4. sz. táblázat  
 

Tevékenység szervezeti formája június 1-jétől augusztus 31-ig 

Életkor és 
fejlettség szerint Kötött Kötetlen Tevékenységek 

formái 
  Hitre nevelés  
  A többi tevékenységek  

3-4-5-6-7 -8 Mozgás, szervezéseit a Egyéni, mikro- 
évesek mozgásos játék gyermekek csoportos, 

 (mindennapos érdeklődéséhez, és a a témakörnek és a 

 testnevelés) napi időkerethez fejlesztésnek 

 a gyermekek igazítjuk. Az megfelelően 

 által ismert óvodapedagógus frontális 
 mozgásanyagra feladata a feltételek mozgás 

 alapozva megteremtésével a és óvodapedagógus 
  szabad választási megítélése alapján 
  lehetőségek más tevékenyég is 
  motiválása.  

  A gyermekek  

  tevékenységeik során  

  megszerzett  

  ismereteiket spontán  

  érdeklődésük alapján  

  gyakorolhatják,  

  gazdagíthatják.  
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11.3 A katolikus óvodai nevelés általános feladatai 
(A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése) 
 

11.3.1 Anyanyelvi nevelés 
 
Nevelésünk lényeges része, az anyanyelven történő beszéd, és kommunikáció 

fejlesztése. A szép anyanyelvi beszéd, a verbális képességek fejlesztése, a gyermek lelki, 
szellemi fejlődésének alapját biztosítják. Az anyanyelvi nevelés, mint az értelmi nevelés része 
kiemelt jelentőségű. Óvónőink sokat és szívesen beszélgetnek a gyerekekkel. Csakis így 
tudják fenntartani a beszédkedvet. Tudjuk, hogy ha a választ mindig megkapja, szívesen 
kérdez a gyermek. Ha megszokja a társak előtti szereplést, örömmel, szívesen válaszol a 
kérdésekre. 

A gyermeki beszédre egészen odafigyelő óvónő meghallja, amit a gyermek még 
szókincs hiányában megosztani kíván. A logikai sorrend és időbeliség még az óvónő segítő, 
rávezető beszédével, együttgondolkodásával alakul. 

 
A nevelés-fejlesztés feladatai 

- Belső képalkotás folyamatának elősegítése 
- Oldott, derűs légkör megteremtése 

Egyéni anyanyelvi nevelés 
- Játékos beszédindítás 
- Szókincsbővítés 
- Helyes ejtésre szoktatás 
- Beszéd és mozgás koordinálása 

A logopédussal rendszeres kapcsolattartás lényeges. 
 

11.3.2 Az egészséges életmód kialakítása 
 
(A gyermek testi egészségének erősítése, komfortérzetének megteremtése) 

- Az egészséges életmódra és életvitelre nevelés 
- Megfelelő egészségügyi szokások elsajátítatása 
- Folyamatos testedzés, testi nevelés, prevenció 
- Étkezési kultúra alakítása, erősítése 
- Pihenés feltételeinek megteremtése igény szerint 
- Higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása 

Az óvoda feladata a biztonságot adó környezet megteremtése. .Az egészséges életmód 
alakítása magába foglalja a gondozást, melyet a gyermekek életkorától, egyéni fejlettségétől 
függően  végzünk,  ügyelve  arra,  hogy  ne  essünk  sem  a  túl  kevés,  sem  a  túl  sok  segítés  
hibájába, mert mindkettő a fejlődés gátja lehet. 

A testi szükségletek hiánya vagy hiányának fel nem ismerése, esetleg a hiány 
állandósulása, gyakori ismétlődése nagy veszélyt rejt magában. Ha szokatlanul viselkedik egy 
kisgyerek, először erre kell gondolni. Ide tartozik a mozgásigény kielégítése is. Jól látható, 
elérhető helyen állandóan van ivóvíz, ezzel is a bőséges folyadékfogyasztásra szoktatjuk 
óvodásainkat. 
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Az eredményes gondozás érdekében az óvónők együttműködnek a családdal. Az egyes 
gyermekekre vonatkozó problémákat megbeszélik a szülőkkel. 

A légzőszervi megbetegedések elkerülése érdekében megtanítjuk a gyerekeket a 
helyes orrfúvásra, a zsebkendő helyes használatára . A játékok szájba vételét az 
egészségmegóvás érdekében igyekszünk csökkenteni. 

3-4 éves korban a gondozási feladatoknál a megmutatás és a segítés dominál. 
4-5 éves korban és a későbbiekben differenciáltan ki-ki fejlettségi szintjének 

megfelelően kapja a segítséget a gondozási feladatoknál, p1: öltözködésnél. 
A kulturált étkezés tárgyi feltételei biztosítottak Az egyéni bánásmódnak itt is nagy 

jelentősége van. Segítséget kap az arra rászoruló. Az étel elfogyasztását sohasem erőltetjük, 
de akinek arra szüksége van, biztatást kap. A felnőttek példaadását fontosnak tartjuk. 

A testi képességek fejlesztése a kötött testnevelés foglalkozásokon, valamint a 
délelőtti és a délutáni mindennapos testmozgás kapcsán valósul meg, mely ha az időjárás 
engedi szabad levegőn történik. A Lábboltozat fejlesztése érdekében a gyerekek gyakran 
tornásznak mezítláb. A tárgyi feltételek adottak, a tornaszoba jól felszerelt, bár vannak még 
hiányosságok Az udvaron változatosabb mozgáslehetőségek érdekében bővíteni kell az 
eszközkészletet. 

Az egészségvédelem, edzés érdekében télen is biztosított a csoportszobák 
levegőcseréje. A túlöltöztetést a váltóruhák, váltócipők használatával kerüljük el. Tavasztól 
őszig, a déli órák kivételével szabad levegőn tartózkodnak a gyerekek. A napozás az 
előírásnak megfelelően történik. 

 
Óvodásaink már középső csoporttól kezdődően, néha már korábban is ebéd után fogat 

mosnak, a legkisebbek szájat öblítenek Csak saját poharat használnak A nagyoknál is, de a 
kicsiknél még gyakoribb a játékok fertőtlenítő lemosása Az étkezésnél használt edényeket 
előírásszerűen 3 fázisban mosogatják a dajka nénik. Járványszerű megbetegedés az utóbbi 
években nem fordult elő. 2002-ben bekapcsolódtunk az Egészségesebb Óvodák Nemzetközi 
Hálózatába Rendszeresen szervezünk egészség hetet évente két alkalommal. 

 
Óvodánk mindig is család és gyermek centrikus volt, ezért nem halogathattuk tovább 

annak a kezdeményezésnek az életre hívását mely megoldja azon gyermekek és szülők nagy 
gondját, akik hozzánk fordultak segítségért. Évek óta kérik, hogy találjunk megoldást, 
melynek következtében gyermekeiknek nem kellene ebéd után lefeküdni. 

Így 2001 szeptemberétől kísérleti jelleggel 16 gyermeket érintően szerveztünk egy 
„nem alvó” csoportot Mivel ezt a kezdeményezést a szülők nagy megelégedéssel, a gyerekek 
megkönnyebbüléssel fogadták állandósult ez a forma. 

Pihenés, alvás rendszere az óvodában: 
Délutáni pihenéshez pizsamába öltöznek a gyerekek a kényelmes pihenés érdekében. 

A levegőcserét úgy biztosítjuk, hogy közvetlenül a gyermeket nem éri hideg levegő. 
Általában saját csoportszobájukban pihennek a gyerekek. Mindig azonos teremben, 

ugyanazzal az óvónővel, óvónőkkel vannak, és a programban kor szerint meghatározott időt 
töltenek pihenéssel. A délutáni napirend rugalmas, ha a fiatalabbak még aludnának, hagyjuk 
őket. A kisebb alvásigénnyel rendelkező gyermekek mesekönyvet nézegethetnek ébredés 
után. A kicsik ágyukba vihetik otthoni vagy óvodai kedvenc játékukat, ezzel is elősegítve 
nyugalmukat. 

11.3.3 Érzelmi nevelés és szocializáció 
(közösségi életre nevelés, egyéni bánásmód) 
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A nevelés fejlesztés céljai 
- A gyermekek biztonságérzetének megalapozása 
- Az együttéléshez szükséges készségek , jártasságok formálása, 
- A gyermeki jellem alakítása, 
- Kortárs gyermekcsoportok értékeinek észrevétele 
- Türelem, szolidaritás, igazságosság formálása,, 
- Érzelmek megjelenítésének formái, 
- Szeretet, féltés, félelem kifejezése, 
- Önfegyelem, fegyelem, udvariasság elsajátítása, 
- Szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, 
- Szerepazonosulások megélése, 
- Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása, 
- Egyházi ünnepek megélése. 

 
Feladataink: biztonságos, szeretetteljes óvodai és csoportlégkörben személyes 

példánkkal, gondos kézzel való nyesegetéssel jellemalakítás, magatartásformálás. 
Az érzelmi nevelés területén különösen fontos elsősorban az óvodapedagógusok, de az 

óvodákban dolgozó összes felnőtt magatartása, viselkedése is, hiszen minden gesztus, szó 
mozdulat minta a gyermek számára. Mindannyian érintettek vagyunk. A szülő mellett a 
pedagógusnak is óriási a felelőssége. Csak az tud hatni, maga körül derűt sugározni, aki 
érzelmileg jól van önmagával, kiegyensúlyozott egyéniség. Csak így tudunk magunk körül 
meleg, családias légkört kialakítani. 

Az érzelmi nevelésnél abból indulunk ki, hogy tudjuk az óvodáskorú gyermek 
magatartását érzelmei vezérlik Ezt előkészítendő, már az óvodába lépés előtt az óvónők 
kapcsolatba lépnek a családdal, otthonában meglátogatják az új óvodást 

Így már első nap úgy érkezik az óvodába, hogy ismeri az óvó nénit, beszélgetett is 
vele, megmutathatta otthoni környezetét, játékait Ennek folytatásaként következik a fokozatos 
beszoktatás. Vele maradhat az anyuka ameddig azt jónak látja, természetesen a tapasztalatokat 
megbeszélik az óvónővel, aki fokozatosan megpróbálja pótolni őt A szeretetteljes egyéni 
bánásmód előbb-utóbb pozitív érzelmi töltést eredményez a kisgyermek - óvónő és a gyermek 
- gyermek kapcsolatokban is. A katolikus pedagógia példaképe Jézus Krisztus, aki életének 
példájával, tetteivel és szavaival győzte meg az embert arról, hogy minden körülmények 
között szereti őt: 

A mindennapokban adódó alkalmak kapcsán az általános és keresztény értékekre 
nevelünk. Ilyenek az együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség, türelem, 
őszinteség, megbocsátás, felebaráti szeretet A felebaráti szeretetet, a testvéri összetartozást 
erősíti a közös ima is. A beteg társért imád rövid fohászt mondunk. Ha kórházban van, vagy 
tartósan beteg, levelet írunk, a gyerekekkel közösen ajándékot készítünk számára. 
Visszatértekor együtt örülünk gyógyulásának. Elmondjuk, hogy hiányzott, mert szeretjük 
Ezért Istennek is hálát adunk, amit az óvónő példája nyomán a gyerekek is megtehetnek 
önként, sohasem kényszer hatására. 

11.3.4 Közösségi életre nevelés, egyéni bánásmód 
A közösségi életre nevelést érvényestjük az összes nevelési feladat megoldásában. A 

családban, a bölcsődében megindult folyamatot fejlesztjük tovább. Mindent megteszünk azért, 
hogy az új életforma érdekes, örömteli élményeket nyújtson. Arra törekszünk, hogy a 
szokásokhoz, melyekkel kezdettől fogva találkozik a kis óvodás, pozitív érzelmek társuljanak, 
így hamarább megérti, felismeri azok értelmét Egy hosszú, a fokozatosság elvét, szem előtt 
tartó folyamat eredményeként tudnak a gyerekek önállóan, figyelmeztetés nélkül a közösségi 
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normáknak megfelelően viselkedni. Az óvónői elvárások, a társaktól kapott visszajelzések, a 
közös élmények elősegítik, hogy a pozitív magatartásformákat a gyerekek magukévá tegyék 
egyéni fejlettségüknek megfelelően. A sikeresen elvégzett közös feladatoknak együtt örülünk 
a gyerekekkel. Ez további, hasznos tevékenységek elvégzésére ösztönöz. Abból, ha a 
gyerekek már kiscsoportos koruktól egymás segítségére vannak, megértik, szerelik egymást, 
szinte törvényszerűen következik, hogy nagycsoportos korukra már igazi együttműködés jön 
létre közöttük. 

Az óvónő igaz jelenléte, gyermekekre figyelő lénye, öröme, bánata, vidámsága mind-
mind  preventív  valóság  a  gyermek  számára.  A  szerető nyitottság  vonzza  a  valami  miatt  
szomorkodó kisgyermeket, és megnyugvást talál az őt megvigasztalni akaró felnőttnél, 
csoporttársnál. Olyan csoportlégkört igyekszünk kialakítani /ez többnyire sikerül is/ melyben 
a gyermek megérzi, hogy ő fontos a közösségnek őt elfogadják olyannak, amilyennek a 
Teremtő megalkotta. 

 
Óvodánk összes gyermekének összetartozását erősítik az udvari közös játékok, 

melynek során a nagyobbak figyelmes segítői, irányítói, esetleg védelmezői a kisebbeknek A 
közös ünneplések, kirándulások de még az esetenkénti előforduló csoportösszevonások is az 
együvé tartozás érzését erősítik, mint például a karácsonyi egész délelőttöt betöltő együtt 
ünneplés, vagy a farsang, ami hagyományosan családi rendezvény a gyermekek, és óvodai 
dolgozók műsorával. Bízunk abban, hogy a pozitív tulajdonságok kialakulása során háttérbe 
szorulnak a káros, nem kívánatos tulajdonságok. 

Mi óvónők tudjuk, hogy gyermekeinket nem óvhatjuk meg a felfedező kedve útján 
átélt kudarcoktól, személyes fájdalomtól, bánattól, de derűs segíteni akarásunk segíti őt ezek 
feldolgozásában. 

A felé sugárzó szeretet, bizalom. és remény sokszori átélése alapja lesz későbbi 
hitének. 

Óvónőinknek a példamutató magatartás mellett más eszközeik is vannak. Közülük 
legfontosabb az egyéni bánásmód, melyre minden gyermeknek szüksége van. Leggyakrabban 
alkalmazzuk a kiscsoportosok, az új gyermekek, a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 
gyermekek esetében. 

11.3.5 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése 
(Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja) 
A kapcsolatteremtés és kapcsolattartás: 

- A csoport felkészítése, a másság elfogadására 
- Motiválás játékkal 
- Tanulási zavarok kiszűrése, korrekció 

 
A Menedék Alapítvány kiskunmajsai részlege a Menedékváros néven ismert befogadó 

hely sok nehéz helyzetben levő családot fogad be. Óvodáskorú gyermekeiket a mi óvodánkba 
járatják. Vannak közöttük a cigány etnikumhoz tartozó családok, valamint 3 és 
többgyermekesek. Ők nagy segítségre szorulnak, mert a nehéz helyzetű, káros szenvedéllyel 
élő szülők gyermekei, kik általában pszichésen sérültekké váltak. Közülük minden csoportban 
2-3 fő jár. A nehezen beilleszkedő, önuralom és kitartás hiányával küszködő gyermekek csak 
nagyon lassan tudnak pozitív eredményt produkálni.  

Nevelőmunkák célja: 
- Cigány kisgyermekek 3 éves korban történő beóvodázása, a gyermeki jogok betartása 

és betartatása, a tudatos rájuk figyelés. 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

119 
 

- A hátrányos és veszélyeztetett cigánygyerekek segítése, a lassabban fejlődő normál 
képességű gyerekek kompenzálása, felzárkóztatása, képességeik egyéni fejlesztése 
játék közben, s a kiscsoportos foglalkoztatási forma keretében is. Érzelmi kötődésük 
kiszélesítése óvónőikre, társaikra. Társas kapcsolataik pozitív alakulásának segítése. 
Biztonságérzetük maximális biztosítása, elfogadtatása a gyerekekkel. 

- Kiscsoportos egyéni manipulációra alkalmas eszközökkel ellátni, amellyel 
képességük, hátrányuk, mozgásuk és beszédbiztonságuk fejlődik óvodai 
szokásrendszerük kialakítása, a meglévő formálása 

- Kulturált étkezés 
- önkiszolgáló, naposi tevékenység 
- munkajellegű feladatok elvégzése 

- Minden tevékenység során a beilleszkedés segítése 
A magyar nyelv, szókincs, a hangok kiejtésének tisztasága, példaadás. 

- Önmaguk képességeihez való felzárkóztatás, egyéni bánásmód alkalmazásával. A 
gyermekek alkalmassá tétele az iskolai életre, tanulásra. 
Városunkban levő cigánykultúra, hagyomány ápolása. Cigánysághoz tartozó értékek 
bemutatása irodalmi, zenei művek, képzőművészet megismertetése. 

- A szülők szemléletformálása, meggyőzése arról, hogy a rendszeres óvodába járás 3-4 
év nagyon fontos az óvodában ahhoz, hogy a gyermekeik egyenlő eséllyel kezdjék az 
iskolás éveiket. 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket az Alapító Okiratban felsoroltak szerint 

fogadjuk. Sérülésük fokától függően mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól érezzék 
magukat közöttünk. Segítjük őket abban, hogy a számukra megfelelő iskolatípusba eljutva 
megállják a helyüket. A Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság javaslatait figyelembe véve számukra megfelelő szakembert 
igyekszünk biztosítani. 

11.3.6 A hitre nevelés erősítése 
A keresztény neveléssel kapcsolatos általános feladataink: 

- A keresztény családi nevelés folytatásaként a keresztény értékek erősítése és 
kiteljesítése. 

- Isten szeretetének megsejtetése a gyermekekkel. 
- A teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése. /Öröm, 

hála, megbecsülés, természetvédelem) 
- A keresztény élet megtapasztaltatása az óvodai élet során: felebaráti szeretet, 

megbocsátás, ünnepi áhítat. 

11.3.7 Értelmi nevelés, differenciált fejlesztés megvalósítása 
Kognitív képesség: 

- Vizuális észlelés, alaklátás és formaállandóság 
- Téri tájékozódás 
- Keresztcsatornák fejlődése  
- Feladatmegoldó képesség 
- Divergens gondolkodás 
- Verbális, vizuális memória 

A keresztény óvónő csodálattal és tisztelettel segíti ezt a gyönyörű folyamatot, 
melyből  egyre  jobban  felragyog  az  Isten  ajándéka,  a  kreatív  értelem  és  akarat,  melynek  
mozgatórugója a bontakozó érdeklődés és kíváncsiság. Az értelmi nevelés alapja a 
gondolkodás és annak anyanyelven történő kifejezése. Az értelmi fejlesztés, nevelés 
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megvalósításánál a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre alapozva biztosítunk lehetőséget a 
változatos tevékenységre, melyek során gyermekek tapasztalatot szerezhetnek a természeti. és 
társadalmi környezetről. Az értelmi nevelés feladata még, a gyermek által spontán szerzett 
tapasztalatok bővítése, rendszerezése. Erre szabadidőben, játékidőben, foglalkozás alatt, 
szinte a nap bármely szakában nyílik lehetőség. Ezzel az értelmi képességeket /érzékelés, 
észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás, képzelet fejlesztjük, közben arra törekszünk, 
hogy az akarati tulajdonságok, mint önállóság, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat, 
kitartás, szándékos figyelem is fejlődjenek, hiszen ezek az iskolaérettség fontos kritériumai. 

 

11.4 A katolikus óvoda tevékenységi formái 
 

11.4.1 Hitre nevelés 
 
„Kicsi vagyok én, mégse félek én, 
Semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret." 
Célunk és feladataink: 
Szeretnénk leszögezni, hogy a vallásos nevelést nem helyezzük a nevelési program 

fölé, sem alá, hanem mellé illesztjük Jézus szellemiségét és a keresztény erkölcsiséget. 
Kezdettől fogva határozott célkitűzésünk a családi neveléssel együtt kivédeni a gyermekeket 
érő káros hatásokat. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik apró dolgoknak is örülnek, 
nemcsak kapni, hanem adni is megtanulnak. Lényegesnek tartjuk, hogy dolgozóink egyazon 
katolikus keresztény világnézetet valljanak és éljenek. Lehetőséget adunk a nem vallásos 
családoknak is megismerkedni óvodánk légkörével, munkájával, módszereivel, sőt a más 
vallásúaknak is. 

Óvodánk segíteni kívánja a családok vallásos nevelését azáltal, hogy vallási 
élményeket nyújt a gyerekeknek, megismerteti őket az ünnepek vallási tartalmával, lehetővé 
teszi azok átélését és megfelelő válaszokat ad a gyermekek kérdéseire. A keresztény 
szellemiség értékeinek hirdetése a nevelési folyamat egészén belül valósul meg. A keresztény 
ember az élet értelmének kérdéseire akkor kap válaszokat, ha nyitott a hit felé. 

Távolabbi célunk tehát a hitre segítés. A hitre segítés érdekében mi "csak alapozunk". 
Ehhez figyelembe kell vennünk a gyermekek élményvilágát, befogadóképességét, családi 
hátteret stb. A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a keresztény nevelésből. Ezért nem 
lehet elég korán kezdeni ennek a nagyszemi értékrendnek a kialakítását. A keresztény nevelés 
magába foglalja minden emberi cselekedet, érzelmi és társadalmi élet tevékenységének 
összességét. 

 
Mit jelent tehát nekünk a keresztény nevelés 3-7 éves korban? 
A gyermek valóságismeretét bővítjük vallási szemszögből. Megtanítjuk a gyerekeket 

csodálkozni. pl.: természet szépségei /séták kirándulások alkalmával, jelenségek 
megfigyelésének kapcsán/ 

Igyekszünk bizalmat  adni,  hogy Isten  ismer  és  szeret  pl.:  /Isten,  mint  egy  jó  apa  óv,  
véd, tanít/ 

Fontos eseményeket ismertetünk meg Jézus életéből. pl.: Jézus születése, 
gyermekkora, tanítása, gyógyítása, halála, feltámadása 

Nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi nevelésre. Olyan óvodai atmoszférára 
törekszünk, amelyben a pozitív élmények hatására egymás megértéséhez, szeretetéhez jutunk 
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el. A névnapok, születésnapok közös ünneplése, beteg pajtásért mondott fohász, rajzkészítés 
stb./ 

A helyes szociális viselkedésre nevelés nagyon lényeges szerepet kap az óvodai 
munkában. Megérzésének színtere a csoportközösség. A felnőtt és a gyermek között 
demokratikus partnerviszony kialakítása a cél. Ez azt jelenti, hogy a gyermek jogos 
kívánságait és igényeit ügyelembe vesszük, de elvárjuk a szokások és szabályok betartását is. 

Értékek megismerésére, elfogadására, megőrzésére nevelünk. Alapvető 
magatartásmódok gyakorlását szorgalmazzuk pl.: környezetvédelem, takarékosság, felnőttek 
és egymás munkájának megbecsülése. 

Kreativitást fejlesztünk, ahol csak lehet. Az óvodás kor rendkívül alkalmas a kreatív 
képességek kibontakoztatására. Oldott légkör, nagy szellemi szab. A szabadság és a megfelelő 
eszközök biztosítása szükséges. 

A katolikus keresztény hitre nevelés gyakorlata óvodánkban 
Igyekszünk velük megismertetni és megszerettetni Jézust. Ez a szeretet azonban nem 

jelent imádságsorozatot; kényszert és merevséget A 3-7 éves gyermek ezt a szellemiséget 
intellektuálisan kevésbé képes felfogni, ezért nem is ez a cél, hanem az érzelmeken keresztül 
közel hozni a gyermekekhez a keresztény vallás tartalmának számára is érthető és felfogható 
részeit. Mi változatlanul azon fáradozunk, hogy a 3-7 éves gyermek érzelmeit megőrizve 
fejlesszük Nem könnyű feladat, mert a gyermekek érzelemvilága sokkal nehezebben 
közelíthető meg, érzelmeik ingadozása, érzelmi és akarati szférájának fokozatos 
alkalmazkodása a valóság követelményeihez sokkal nehezebben regisztrálható, mint p1: az 
értelmi fejlődés. 

Az érzelem, gazdag, változatos jelenség. Cselekvést irányító szerepe van mind pozitív, 
mind negatív irányba Feladatunk tehát az érzelmek magasabb szinten történő kifejlesztése és 
így pl.: az örömnek, mint érzelemnek a megalapozása Az örömszerzéshez feltétlenül 
szükséges a siker. Ez nagymértékben meghatározza a gyermek önbizalmát, az önbizalom, 
pedig az akaraterőt 

Programunkat heterogén (két korcsoport együtt) és homogén csoportokban valósítjuk 
meg. A napirendet úgy állítjuk össze, hogy a különböző tevékenységformák ne legyenek 
fárasztóak a gyermekek számára. Vallásos foglalkozást hetente egy alkalommal tartunk, 
melyek általában kötetlen formába történnek és 5 - 25 percnél nem hosszabbak. Ezek a 
foglalkozások nem megterhelők.. 

Minél fiatalabb a gyerek annál inkább figyelembe vesszük a játék és mozgásigényét s 
az életkori sajátosságot, hogy elsősorban az érzelmileg is alátámasztott ismereteket képes 
megragadni. Ezeken a foglalkozásokon sokat énekelünk, bábozunk, dramatizálunk. 
Gyermekeinket vallásos szimbólumokkal ismertetjük meg. pl.: hamu = elmúlás, gyertya = 
fény - melegség - Jézus jelenléte, piros szín = öröm-pünkösd stb. Vallásos élményekkel 
gazdagodhatnak gyermekeink. pl.: orgona megtekintése és hallgatása a templomban. 
Festmények, szobrok megfigyelése. Karácsony közös /óvodai/ megünneplése. Betlehem-
készítés, rajzolás stb. 

 
A csoportok összetétele is befolyásolja, mennyit nyújthatunk a gyerekeknek, hiszen 

nem mindenki jön vallásos közegből. Minden élményt és ismeretanyagot, szokást ehhez kell 
illeszteni. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos ciklikus ismétlődés tapasztalható az életkortól 
függően, más - más feldolgozásban. A katolikus jelképrendszert körültekintően kell 
"adagolni". 

A legkisebbek önkéntesen vesznek részt a vallásos foglalkozásokon is. Ezek 
időtartama érdeklődéstől függ. Általában más foglalkozási ágakhoz kapcsoltan, azzal 
egybeolvadva közlünk vallásos ismereteket és erkölcsi igazságokat. pl.: a környezet 
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megismerésére neveléssel párhuzamba állítható: A mi családunk Jézus családja. Az orvos 
munkája - Jézus a gyógyító. Lakásunk - Az Isten háza Gyümölcsök - Ajándék a Mennyei 
Atyától stb. 

A játékszituációk is adnak alkalmat az igazságosság, a barátság, békesség, jószívűség 
stb. tulajdonságok megismertetésére. Rövid imákat, fohászokat és 1-2 soros dalokat 
ismertetünk meg a kicsikkel. Ünnepeken figyelik a nagyobbak előadását. Templomba is 
ellátogatunk, de nem veszünk részt szentmisén, csak ismerkedtünk a képekkel, szokásokkal, 
atyákkal stb. Étkezés előtt rövid imát mondanak. 

Középső és nagycsoportban már igyekszünk kialakítani egy meghitt csendes helyet a 
beszélgetésekhez. A gyerekek egy idő után megszokjak, hogy gyertya gyújtás Jézus jelenlétét 
jelképezi. Maguktól elcsendesednek, figyelnek az óvó nénikre. Ezeken a foglalkozásokon 
elmondhatják örömüket, bánatukat is. Kézbe vehetik a Bibliát, applikációs képeket, bábokat, 
vonzó történeteket maguk is előadhatnak 

Mindhárom csoportban a nap bármelyik szakában adódhat alkalom a rácsodálkozásra, 
az utalás lehetősége megvan. pl.: Látod ez is az Isten műve, ajándéka stb. 

Nem ragaszkodunk mereven a terveinkhez, ha pl.: konfliktus történt a csoportban, 
akkor olyan történetet helyezünk előtérbe, ami aktuális. A nagyobbakkal 

temetőbe is ellátogatunk Az atyák rendszeresen tartják a kapcsolatot a gyerekekkel is 
és a szülőkkel is. /foglalkozás, játék, előadás, szülői értekezlet, ünnepek alkalmával/ 
Nevelőközösségünk nagyon lelkes, szívesen képezi magát tovább, és ismereteit önzetlenül 
igyekszik átadni társainak Közös hitvallásunk, hogy a gyermekeinknek szükségük van a 
következőkre: 

- biztonságérzetre 
- fenntartás nélküli szeretetre 
- példaadó magatartásra 
- kérdéseikre megfelelő válaszokra 
- vele töltött időre 
- csöndre, hogy belül is növekedhessék 
- elismerésre 

Alkalmazott vers, ének és zenehallgatási anyag: 
- Versek: Az esztendő nevelő munkája c. könyv 
- Elek István: Karácsony 133 o. 
- Karácsonyra 134 o. 
- Szállást keres a szent család 138 o. 
- Palotai Gyöngyvér: Édesanyám 158 o. 
- Soltész Ede: Anyák napján nagyanyónak 163 o. 
- Áldd meg Uram tetteimet... 
- Égi atyám úgy szeretlek.. 
- Jó Mikulás bácsi... 
- Halld a csengő szép szavát... 

Imák, fohászok: 
- Jó reggelt Jézusom..., 
- Mi Atyánk.., 
- Szívből kérlek Istenem..., 
- Üdvözlégy Mária 
- Aki ételt italt adott..., 
- Meglepem az édes Jézust ..., 
- Bodás János: Karácsonyi gyertyaláng 

Vallásos dalok: 
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- Jézus kopogtat...., 
- Harmatos ág..., 
- A Biblia..., 
- Jézus Isten fia.. 
- Templomunk az Isten háza..., 
- Karácsony, karácsony..., 
- Éjszaka árnya ..., 
- A kis Jézus arany alma... 
- Ég a gyertya, ég 

Zenehallgatásra alkalmazott dalok: 
- Kis telefonom ... 
- Add a kezed, hogy .., 
- Aranyat, tömjént ..., 
- Árpádháza Szent Erzsébet.., 
- Jó az Úrban bizakodni ... 
- Szólnak a harangok.. 
- Kicsi katicabogár... 
- Midőn a Szűz... 
- Rossz a Jézus kiscsizmája.., 
- A mennyei Atya…, 
- Pásztorok keljünk fel..., 
- Miklós püspök., 
- Karácsonynak éjszakáján..., 
- Mennyből az angyal..., 
- Kis karácsony, nagy karácsony. 
- Jól vigyázz kicsi kéz..., 
- Kicsi vagyok én... 

A hitre nevelés gyakorlatában alkalmazott irodalom: 
- S. Gyurkovics Mária - Eisenbarth Kriszte: Isten gyermekei vagyunk, 
- Egyházunk ünnepei, 
- Képes Evangélium, 
- Biblia 
- A KPSZTI vallásos munkaközösségének összeállításai 

Egyházi ünnepeink: 
Az egész év szerkezete az egyházi ünnepköréhez igazodva épül fel. Óvodánk, 

gyermekeink életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, hagyományok. Minden ünnepet 
hosszas előkészület vezet be. Fontosnak tartjuk a tevékeny várakozást, a tevékenységen 
keresztüli érzelmi átélést, ráhangolódást.  

Feladat: ismerkedjenek meg óvodásaink életkoruknak megfelelően a magyar nép népi 
és keresztény ünnepei közül a legfontosabb, az általuk leginkább felfogható ünnepek 
tartalmával. 

Érezzék meg az ünnepek közösség és hagyományerősítő hatását.  
Szeptember 24. Szent Gellért, 
November 01. Mindenszentek, 
November 02. Halottak napja, 
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet, 
December 06. Szent Miklós 
December-január adventi időszak 
Január 06. Vízkereszt (Házszentelés) 
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Február 02. Gyertyaszentelő boldogasszony, 
Február 03. Szent Balázs (Balázs-áldás) 
Február, március, április nagyböjti időszak, 
Március-április Húsvét, 
Május Anyák napja (Szűz Mária) 
Május - Június Pünkösd 
Nemzeti ünnep március 15. 
A gyermekközösség ünnepei. 
Hálaadó-terményáldó nap 
Mikulásvárás 
Betlehemezés 
Név- és születésnapok ünneplése 
Farsang 
Víz Világ Napja 
Anyák napja 
Évzáró 
Pünkösdölés 
 
A Szent Miklós napi ünnep a szent legendájára épül, melyet már a felkészítés során 

elmondunk a gyerekeknek Az sem titok, főleg a nagyoknál, hogy egy felnőtt öltözik fel 
Mikulásnak és minden csoportban, minden kisgyereknek gyakran a behozott kistestvérek is 
csomagot ad. Szép hagyomány, hogy a helyi egyházközség ajándékaként minden óvodásunk 
100 Ft hozzájárulást kap csomagjához, ezzel is könnyítve a szülők terheit. 

A karácsony közös ünnep. A nagycsoportosok előadják a betlehemi történetet, majd 
az óvónők énekes-hangszeres előadásában karácsonyi verseket, dalokat hallhatunk. 

Ezután a csoport karácsonyfák alatt megnézik az ajándékokat, (egyéni és csoport) 
majd a terített asztal várja a gyerekekkel együtt a velük örülő vendégeket, szülőket. A 
mézeskalácssütés, mint népi hagyomány nem maradhat el. 

A farsang nagy előkészületet igényel, ugyanis itt az egész család, sőt a nagyszülők is 
jelen vannak. A helyi Művelődési Központ ad otthont ennek a rendezvényünknek. A 
csoportok kis műsort adnak elő az év során tanult anyagukból. Az óvoda dolgozói zenés 
jelmezes műsorral kedveskednek a jelenlevőknek. A süteményt és italt a családok hozzák 
Mindig szó, esik az ünnep húsvétot megelőző, télbúcsúztató, tavaszváró szerepéről. 

Húsvét idején a kisebb gyerekeket leginkább a hagyománynak megfelelő locsolkodás 
tervezgetése, véghezvitele köti le. A tojásfestés, mint hagyomány maradandó élmény. 
Középső és nagycsoportban az ünnep vallási tartalma is előtérbe kerül. Jézus bevonulása, 
kereszthalála a feltámadás örömhírének kiemelésével zárul. 

Minden csoportban tartunk anyák napi ünnepséget, és ilyenkor emlékezünk meg égi 
édesanyánkról is, Szűz Máriáról. Templomlátogatás keretében virágot viszünk a szobrához. 

Tanévzáró ünnepélyt csak az iskolába menő csoportok tartanak mintegy az óvodai 
évek bezárásaként. Gyakran mindkét szülő jelen van az ünnepségen, ahol a csoport egyik 
kedvenc meséjét is eljátsszák. 

A Szentlélek eljöveteléről is megemlékezünk 
Hagyományainkhoz tartozik a születésnapok megünneplése. Az ünnepelt, minden 

esetben az óvónő által barkácsolt kis ajándékot kap. 
Megemlékezések: 
Halottak napján a nagyobbak ill. azok a csoportok ahol valaki érintett egy közeli 

haláleset kapcsán kisétálnak a temetőbe. Ilyenkor hitünknek megfelelően adunk választ a 
gyermekek kérdéseire. 
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Szent Gellértet, mint jó tanítót állítjuk példaképül a gyermekek elé. 
Szent Erzsébet ünnepén megragadjuk az alkalmat, hogy a szentekről általában 

beszéljünk az óvodásoknak. Itt ki tudjuk domborítani a legnagyobb érték a szeretet és a jóság, 
az embertársakhoz való viszony fontosságát. 

Márc. 15-ét megelőzően, amikor kitűzzük óvodánkra is a nemzetiszínű zászlót, 
próbáljuk megfogalmazni az ünnep lényegét Hazafias érzéseket, próbálunk kelteni, ezzel is 
alakítjuk gyermekeink magyarságtudatát. 

 

11.4.2 Játék 
 
A játék az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, a kisgyermek elemi pszichikus 

szükséglete, melynek minden nap maradéktalanul ki kell elégülnie. A kisgyermek első 
játszótársa a családban a szülő, az óvodában az óvónő, aki utánozható mintát ad a 
játéktevékenységre. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatot 

Személyi feltételek: 
Óvónőink mindegyikének jellemzője az őszinte gyermekszeretet Szeretik a nehezen 

kezelhetőeket, a félénkeket, az agresszíveket még egy kicsit jobban, is mint a 
problémamenteseket, mert ők kedvezőtlen alkati, adottságaik vagy szociális tényező 
következtében lettek ilyenek amilyenek Nagyobb odafigyelést igényelnek. 

Az óvónőink szeretnek játszani, így képesek átérezni azt az örömet, amit a játék az 
óvodásnak nyújthat. Fejlett empátiaérzékkel rendelkeznek, indokolatlanul nem avatkoznak be 
a játékba 

 
Az alig 3 éves kisgyerek még nem tud mindent szavakkal kifejezni, ezt sok esetben 

éppen a játék helyettesíti. Nem elég az empátia, az is szükséges, hogy az óvodásunk erről 
folyamatosan tudomást szerezzen. Ennek érdekében sokszor teszünk fel érdeklődő kérdéseket, 
elismerő, lelkesítő, buzdító megjegyzésekkel bátorítjuk a gyermeket. 

Ennél még többet jelentenek gesztusaink, pillantásaink, mosolyunk, hanglejtésünk, 
simogatásunk. Az állandó kapcsolat az óvónővel, az állandó törődés érzése egyik 
legfontosabb szubjektív előfeltétele az óvodában a játék "spontán" kibontakozásának a 
keresztény értékeknek a játékban is felszínre kell jutniuk Személyes példánkkal, kimondott 
szavainkkal, cselekedeteinkkel állandóan alakítjuk gyermekeink lelkét. Ügyelünk arra, hogy 
aktivitásunk úgy érvényesüljön a játékban, hogy általa a gyerekek kreativitása fejlődjön. 
Igyekszünk kiküszöbölni a jó játéklégkört, veszélyeztető tényeket. Pl.: anyagi feltételek 
hiánya, túl sokproblémás gyermek egy csoportban. Olyan játékfegyelem megteremtésére 
törekszünk, amelyben a gyermekek adottságai, képességeik kedvezően kibontakozhatnak 

 
Hely, idő: 
A játékhoz megfelelő helyre és egyszerű, jól alakítható anyagokra van szükség, mely 

fejleszti a gyermeki fantáziát. Az óvoda napirendje lehetőséget ad az egyes játékfajták 
mindennapi megvalósulására. 

Reggeli gyülekezés alatt a közös teremben a gyerekek a játékokat a polcokról 
szabadon levehetik és azokkal kedvük szerint, játszhatnak. Az ügyeletes óvónőnek komolyan 
kell vennie minden egyes ott levő óvódás játékát. Amikor mindenki a saját termébe mehet, a 
játékot nem kell neki rögtön abbahagynia, hanem engedjük azt valamiképpen befejezni. Ha 
nehéz megválni a játéktól, átviheti saját termébe. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne megbeszélés nélkül, érzéketlenül szakítsuk meg a 
játékot, mert azzal olyan sérelmet okozhatunk, amely a gyerek kreativitását, aktivitását 
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csökkentheti. Fontosnak tartjuk, hogy minél hosszabb, zavartalanabb legyen a játékidő. Ne 
legyen sok várakozási idő. 

Kiscsoportban többnyire a játékidő végére hagyjuk a kezdeményezést, hogy ezzel ne 
vágjuk ketté, és ne szakítsuk meg a játékfolyamatokat. A játékidő vége előtt 15-20 perccel 
igyekszünk a játékot nyugvópontra juttatni. Próbálunk olyan játékhelyzeteket teremteni, 
amelyekbe a kezdeményezés beleillik Miután kellően motiváltuk a játék befejezését, 
igyekszünk az érdeklődést a foglalkozás iránt felkelteni. Akinek nincs kedve részt venni a 
kezdeményezésen, továbbra is nyugodtan játszhat. Esetenként tízórai utáni kezdeményezés is 
előfordul a körülmények függvényében. 

A délután szervezés úgy történik, hogy alvás - mozgás után uzsonna és uzsonna után 
folyamatosan játszhatnak távozásig. Az udvaron is biztosítjuk a folyamatos játékot 

A csoportszobákban a játékokhoz, játékfajtákhoz, a lehetőségekhez mérten megfelelő 
hely biztosított Vannak kisebb, meghitt szögletek, sarkok Asztalok, padok elmozdításával ők 
maguk is létrehozhatnak kisebb kuckókat, Szeretnek belebújni valamibe, és ott játszani. 

Mindenképpen meg kell engednünk, hogy játék közben a gyerekek maguk is 
kialakíthassanak játéksarkokat. A hely kihasználásához tartozik, hogy a nyitott polcokon a 
játékszereket, játékeszközöket a játékok logikája és összetartozása szerint helyezzük el. 

Játékeszközök, játékvásárlás szempontjai: 
Játékeszközeink a lehetőségekhez mérten tartósak, esztétikusak. Igyekszünk kedvtevő, 

érdeklődést, felkeltő játékokat vásárolni. Feleljen meg az adott korcsoportban a játék 
funkciójának, pld: vonat, traktor legyen jól tologatható vagy húzható, a játékállat legyen jól 
fogható, simogatható, babusgatható. Keresztény óvoda lévén, miden csoportban 
megtalálhatók a keresztény jelképek, tárgyak, melyeket szabadon alkalmaznak játékaikban. 
Fontos, hogy a játéktémákhoz legyenek megfelelő játékszerek, de nem kívánatos, hogy 
minden meglegyen. Elkészítésükkel nagyobb tér nyílik a kreativitásra. A gyerekek jöjjenek rá 
a tárgy hiányára, kerüljenek szembe azzal a problémával, hogy miként lehet azt előteremteni. 
Óvónői segítséggel, közösen, de akár egyedül is (nagycsoportban). 

Játékfajták: 
Gyakorlójáték: A kiscsoportban jellemző, de a középső és nagycsoportban is gyakran 

észlelhetjük a konstrukciós vagy szerepjáték részmozzanataként. Kiscsoportban gyakori a 
hang és a Beszéd játékos utánzása is. A játék addig szerez örömet, ameddig a valamilyen 
nehézséget okoz a gyerekek számára. Sok szabad mozgást biztosítunk 

Konstrukciós játék: óvodánkban minden korcsoportban. Megtalálhatók a különböző 
játékfajták. Nagyon kell vigyáznunk, hogy a gyermekek saját elképzeléseit ne gátoljuk, 
hanem inkább indítsuk meg a gyerekek alkotó fantáziájának kibontakozását. Egyre inkább 
törekszünk a kreativitásra, a kreatív Légkörre. Így a gyerekek konstrukciós játékukban 
eljutnak az előre megtervezés és a feladatok szétosztásának szintjéig, a legkülönbözőbb 
ötletek segítségével hozzák létre alkotásaikat. 

Barkácsolás: a gyerekek akkor barkácsolnak szívesen sokat és jól, ha az óvónő szeret 
és tud is barkácsolni. A csoportszobákban állandó helye van az eszközöknek. Barkácsolás 
közben erősödnek a társas kapcsolatok, lehetőség adódik az együttműködésre, a kölcsönös 
segítségnyújtásra, amely óvodai elveinknek is nagyon megfelel. 

Sokféle fajta anyagok állnak rendelkezésünkre /papírfélék, műanyagok, fahulladékok, 
termények, gyurma, hurkapálca, fogpiszkáló, amelyeket nap mint nap fel tudunk használni 
barkácsolás céljából. Amennyire lehet a természetes anyagokkal dolgozunk, és azokat 
igyekszünk beszerezni. 

Szerepjáték: élményekre és az utánzásra épül. Lehetőséget nyújt a személyiség minden 
vonásának, minden készségének fejlesztésére, a legkülönbözőbb ismeretek elsajátítására, 
gyakorlására. A. szerepjáték számunkra visszajelzés a gyerekek fejlettségi szintjéről 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

127 
 

/gondolkodásról, beszédkészségről, társas kapcsolatainak alakulásáról, sérelmeiről, vágyairól, 
érdeklődésérő. 

Segítenünk kell a peremhelyzetben levő gyerekek kapcsolatainak, szociális 
helyzetének javításában. a csoporton belül. (Menedékvárosból érkezett gyermekek) 

Szabályjátékok: is fellelhetők a csoportokban, elsősorban középső és 
nagycsoportban. A 4-5 éveseket már fokozatosan próbáljuk bevonni a játékvezetésbe is. 

Olyan szabályjátékokat választunk, amelyek megkívánják, hogy a győzelem elérése 
érdekében a gyerekek egyéni kívánságaikat egyeztessék, közösen őrködjenek a szabályok 
betartása felett 

5-6-7éves gyermekeink szívesen választanak nagyobb ügyességet, szellemi 
erőfeszítést igénylő játékokat, az egészséges versengés is jelen van. 

Bábozás, dramatizálás: megengedjük, hogy a gyerekek saját elgondolásaik alapján 
játsszák el a mesék hőseinek tetteit, a cselekmény menetét, a szereplők mondanivalóját, 
hangját, mozdulatait. Gondoskodunk a különféle eszközökről, szerepeket jelző kellékekről. 

Játékidőben van lehetőség bábozásra akár paraván mögött, vagy a nélkül is, oldott 
légkörben, fölösleges kötöttségek nélkül. 3-4 éves korban mini-kiscsoportosoknál elsősorban 
a báb mozgatása kelti fel a gyerekek érdeklődését. Van néhány báb, amit jól ismernek és 
azokkal együtt "élnek", közöttük vannak, mozgathatják őket, kedvükre énekelhetnek, 
verselhetnek velük. 

4-6-7 éves korban már paraván. mögé bújva, ülve báboznak A mesék mellett a saját 
élményeiket is eljátsszák. Itt már a gyerekekkel közösen egyszerűbb bábokat készítünk 
fakanál, terményből, síkbábokat/. Esetleg félkész bábokat, amit a gyerek önállóan be tud 
fejezni. 

Játék a szabadban: 
Az udvarunk nagysága a gyerekek létszámához viszonyítva optimálisnak mondható. 

Az udvart közösen használjuk, minden csoport az egész udvart és annak felszerelését 
(homokozó, a mászóka, kerékpárpálya rugós hinta, stb.) Az udvaron az óvónőnek van kijelölt 
helye, /udvarrész/ és azon a részen ő felel a gyerekekért, így a figyelmét az ő kijelölt részére 
összpontosíthatja Természetesen mindez létszámtól, és a helytől függően módosítható.  

 

11.4.3 Vers, mese 
 
Az irodalmi nevelés szorosan összefonódik az anyanyelvi neveléssel, a zenével, az 

énekkel, a mozgásos játékokkal. Ehhez kapcsolódik természetes módon a mese és a vers. 
Az anyanyelv használata szerves része az óvodai élet minden mozzanatának. A beszéd 

által erősödik a kisgyermek biztonságérzete, növekszik tájékozottsága, gazdagodnak 
ismeretei. A beszédkapcsolatok kialakulásának alapja a szeretetteljes jó csoportlégkör. 

Óvónőink szívesen és sokat beszélnek a gyerekekkel. Ügyelünk saját 
beszédkultúránkra, mert tudjuk, hogy példaként állunk a gyermekek előtt. Mindannyian 
szeretünk énekelni, mondókázni, mesélni. Különösen a beszoktatás idején van ennek nagy 
jelentősége. A mozgással kísért énekelt szöveget ismételgetjük Állathangutánzók, felelgetős 
mesék, verses mesék ilyenkor a kedvencek A sokszor hallott ritmusos mondókát hamarosan 
mondogatják a gyerekek is. A könyvek lapozgatására is szükség van. A képek vonzzák a 
tekintetet. Hamarosan kérik is újra meg újra, hogy mondjuk, meséljük el. A versmondásban a 
ritmus, a hangzás az elsődleges. Ilyenkor egyszerű, egy központi cselekményszálra épülő 
meséket mondunk. 
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Később az arány eltolódik a mesék javára. Többször mondunk mesét, mint verset 
Kevesebb új anyagot veszünk, hogy legyen idő elmélyíteni, megkedveltetni egy-egy mesét. A 
kedvenceket újra meg újra kérik. A kívánságok teljesítésére mindig jut idő. 

A 4-5 éveseknél úgy válogatjuk a verseket, meséket, hogy év elején még közel álljon a 
kiscsoportos szinthez a szöveg hosszúsága és a cselekmény bonyolultsága tekintetében. Majd 
fokozatosan választhatunk hosszabbat, kicsit bonyolultabbat. Bőven szánunk időt a mesélésre. 
A verstanulást a játékos kiolvasókkal kezdjük majd fokozatosan, áttérünk a többsoros versek 
megtanulására. Elhangzanak nem megtanulásra szánt, csak élménynyújtásként mondott, vagy 
olvasott versek is. 

5-6 éveseknél sem lesz több az új mesék száma, inkább terjedelmesebb, bonyolultabb 
fordulatokkal átszőtt meséket választunk. 

Ilyenkor már elbeszéléseket, folytatásos meséket is szívesen hallgatnak a gyerekek. Ha 
olvasunk a mesét, mindig nagyon ügyelünk a kapcsolattartásra. A mesékhez egyszerű kelléket 
készítünk, (gyakran együtt a gyerekekkel) hogy el is játszhassák bármikor kedvük szerint A 
bábozásra alkalmas meséket, szintén előadhatják Az óvónői példának itt is kiemelt 
jelentősége van. Hangsúlyozásnál, mozgásutánzásnál, munkánkkal az óvónői példa "ragadós". 

A versek vonatkozásában. óvatosabban lépünk, előbb a már tanult verseket ismételjük, 
és csak utána ismerkedünk újabb művekkel, melyeknek íróját is megnevezzük. Növekszik a 
vers emlékezetbe vésésének jelentősége. Tiszta kiejtésre, szép hangsúlyra törekszünk. Az 
intézmény  sajátos  jellegéből  adódóan  ide  tartozik  az  ima  is,  melyet  gyakran  az  óvónő saját  
szavaival fogalmaz meg. 

Az étkezés előtti vagy a vallásos elcsendesedés alkalmával mondott imába való 
bekapcsolódás mindig önkéntes. Nem muszáj mondani, de a szándékos zavarást nem 
engedjük meg. Itt is inkább a jó példa kiemelésével ösztönözzük a gyerekeket 

Fontosnak tartjuk, és megbeszéljük a szülőkkel, hogy odahaza is rendszeresen 
énekeljenek, meséljenek és verseket is olvassanak gyermekeiknek A rendszeres együttlét és 
az élőszóban történő mesélés létfontosságú a gyermek számára. 

Odahaza is legyenek képes és meséskönyveik, amit kedvük szerint nézegethetnek. 
Tegyék lehetővé, hogy mese élményeiket játékkal, rajzzal otthon is kifejezhessék. 

Itt az óvodában rendelkezésünkre állnak mesés és verses könyvek, de nem elegendő 
mennyiségben. Bábozható, dramatizálható művek is megtalálhatók Vannak ujjbábjaink, 
síkbábjaink és kesztyűbábok is, valamint fejdíszek és egyéb kellékek, melyeket nap mint nap 
használunk is a csoportokban. Gyakran és sok mindent elkészítünk saját kezűleg is. 

Szervezés: vers, mese kezdeményezések beépítése a napirendbe. 
Általában mi óvónők kezdeményezünk, természetesen játékidőben, de gyakran az is 

előfordul, hogy maguk a gyerekek spontán indítanak, csak irányítani kell. Minden 
csoportszobában van megszokott, nyugodt hely a meséléshez, verseléshez, bábozáshoz. Aki 
meg akarja hallgatni vagy be szeretne kapcsolódni, odajön és helyet foglal. Aki nem jön, az 
tovább játszik, esetleg passzív részese az új mesét mindig illusztrációk használata nélkül 
mesélünk, hagyva, hogy a gyerekek saját fantáziájuknak megfelelően képzeljék el az egyes 
szereplőket, a helyzeteket stb. 

Meggyőződésünk, hogy óriási nevelő értéke van a mesének és a versnek Ezt 
kiválasztáskor  szem  előtt  is  tartjuk.  Fejlesztik  a  gyermek  erkölcsi  érzékét,  ítéleteit,  
magatartását, esztétikai fogékonyságát. Fejlesztik a gyermekek kifejező készségét, a helyes és 
szép kiejtést, a helyes hangsúlyozást és ritmusérzéket Bővül szókincsűk. A mese, vers, 
hatással lesz közösségi érzelmeik és magatartásuk alakulására is. 

Az anyagkiválasztásnál szem előtt tartjuk azt is, hogy katolikus óvoda lévén a 
keresztény értékekre nevelünk. Próbálunk olyan, műveket választani, melyekben ezen értékek 
megerősítést kapnak pl.; Fésűs Éva Ezüst hegedű 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

129 
 

Helyi programunk lehetőséget ad arra, hogy naponta két alkalommal jussanak 
meseélményhez gyermekeink. Délelőtt és a délutáni pihenő előtt, hiszen tudjuk, hogy a 
mesehallgatás által a gyermek egész személyisége pozitív irányba fejlődik A pozitív emberi 
tulajdonságok a rendszeres mesehallgatás során beépülnek a gyermek személyiségébe. Ezért 
is olyan fontos, hogy csak nyelvileg tiszta és értékes mesét, verset halljanak gyermekeink. 

A szülők figyelmét felhívjuk, hogy a Tv-ben egyedül még mesét se nézzen a gyermek, 
ugyanis sajnos gyakori, hogy korrekcióra szorulnak a látottak Ilyenkor jó, ha közelben van az 
egyik szülő és figyelemmel kíséri a látottakat, esetleg közbelép, vagy megmagyaráz valamit 

 

11.4.4 Ének, zene 
" Minden embernek a lelkében dal van, 
És saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja a másokét is szépnek „ 
„Babits Mihály” 
Az ének-zenei nevelés első színtere a család. A gyerekek már 3 éves koruk előtt 

érzékennyé válnak a zenére. Ha kimarad a családi zenei élmény, akkor legalább az óvodában 
biztosítani kell az első meghatározó élményeket Nagyon fontos, hogy mi itt az óvodában e 
téren is a legszebbet, legjobbat nyújtsuk, mert mi alapozzuk meg az óvodásaink zenei ízlését, 
ugyanis a 3-7 éves kor sokkal meghatározóbb a későbbieknél. 

Ezért  is  nagyon  jó,  hogy  mindegyik  óvónőnk  szeret  énekelni.  Nagy  előny  ez  már  a  
beszoktatás idején is, hiszen alig van olyan kisgyerek, aki nem figyel fel, ha az óvó néni 
kellemes szép hangon énekelgetni kezd, főleg ha ölben ülve lehet azt hallgatni. Ugyanilyen 
jelentőséggel bírnak a ritmikus mozgással kísért mondókák Egy idő után a kisgyerek is elkezd 
a mondóka ütemére, lüktetésére mozogni. Így ritmusérzéke és mozgáskoordinációja is 
fejlődik. 

Forrai Katalin szerint a nevelés célja a teljes ember. E cél a népi - nemzeti műveltség 
elsajátítása útján érhető el. Ezt az óvodában. kell megalapoznunk. Végcél: a zenei képességek 
fejlesztésén tál zenét értő, és szerető, egészséges lelkű, kulturált, boldog emberré nevelés. 

Mivel minden népzenei nevelésnek a saját néphagyományából kell kiindulnia, mi is a 
népi mondókákból, népi gyermekversekből válogatunk. A gyermekmondókák a népköltészet 
legszínesebb alkotói. Növelik a kicsik biztonságérzetét, mert az óvónő közvetlen közelében 
hallják, érzik a dédelgető, babusgató, simogató mozdulatokkal együtt 

A zenei nevelés alapja az énekes játék (népi gyermekdal), mert általa nemcsak a zenei 
képességek fejődnek, hanem a gyermek teljes személyisége. A szabályokat a gyerekek 
örömmel, önként. és szívesen vállalják, hiszen csak azok betartása nyomán igazán élvezetes a 
játék 

Az ének-zene területén sem szabad 1-1 foglalkozásra összpontosítani, hiszen az 
egységes fejlesztő szemlélet megkívánja, hogy az egész napot áthassa a zenei nevelés, mely 
egyben esztétikai és művészeti nevelés is. 

A foglalkozások akár kötöttek, akár kötetlenek mindig játékosak, oldottak, 
élményszerűek Óvónőink annyi fegyelmet kívánnak amennyi szükséges az együttes 
tevékenységhez és segíti azt. 

A mondókák, kiolvasók tanulását, sem hanyagolhatjuk el, mert zenei értéke azonos a 
gyermekdalokéval. A mozgás és a mondóka szövege nem választható szét. Ugyan az érvényes 
a dalokra is. A dalok kiválasztásának szempontjai szerepelnek az Óvodai Nevelés 
Programjában, ezt szigorúan be kell tartanunk, ha Kodály intelmeit megszívleljük, emellett 
szabadon megválaszthatjuk a tanításra szánt mondókákat, dalokat 
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A fejlesztés területei 
- ritmusérzék fejlesztés, 
- zenei hallásfejlesztés, 
- zenei formaérzék fejlesztés, 
- zönge hallgatásra nevelés 

A zenei nevelést tervszerűség, tudatosság kell, hogy jellemezze. A három, esetleg 
négy év anyagának egymásra kell épülnie. 

Óvodánkra jellemző a zene, az ének szeretete. Minden óvónőnk tisztán, élvezhetően 
énekel. Az énekelgetés, mondókázás, zenehallgatás nem korlátozódik: a foglalkozások 
idejére. A nap bármely szakában, más foglalkozásokon is gyakran felhangzik egy-egy dal. 
Ami a legnagyobb öröm, hogy a gyerekek spontán maguk is kezdeményeznek dalos játékot, 
mondókázást Ez meghatározó egy-egy csoport és az óvoda légkörét tekintve is. Az ebéd utáni 
pihenő előtt rendszeresen nem csak egy-egy mese hangzik el, szinte mindig követi vagy a 
mese cselekményéhez illő dal, vagy egy-két elringató altató. 

 Mindannyian furulyázunk, 2 óvónő gitározik ill. hegedül is. Az ütős hangszerekkel 
egyszerűbb dalok eljátszására vállalkozunk. Gyerekek által is használt hangszerek: csörgődob, 
kézi dob, triangulum, réztányér, rumbatök, különböző csörgők. Saját kezűleg barkácsolunk: 
gyufásdoboz vagy dióhéj + gumigyűrűből pengetős hangszert, sajtos dobozból dobot. 

A zenehallgatás céljai: Zenei ízlés megalapozása, gondosan válogatott zeneművekkel 
felkelteni a kisgyermek érdeklődését a nemes zene iránt.  

Az óvodai zenehallgatás gerince a népdalkincs. A gyerekekhez legközelebb álló 
témákat virágokról, állatokról, természetről szólókat válogatjuk ki. Szívesen alkalmazzák 
óvónőink: a tréfás népdalokat, a párosító és virágénekeket is. Tudjuk, hogy nem a gépi zene, 
hanem az emberi hang az, amely legmélyebben ragadja meg a gyermeket. Mert a gyermek 
igényli, hogy a dalt előadó személyt lássa, hallja, ismerje, szeresse. Ugyanez vonatkozik a 
hangszeres zenehallgatásra is. A gépi zenét csak a nagyobbaknál alkalmazzuk 

„Igazán csak a művészi értékű anyag nevel, mert fogékony korban terjesztett zenei 
gyomot később nehéz kiirtani:” 

/Kodály Zoltán/ 
Zenét bármikor lehet hallgatni, elalvás előtt, kézimunka, ábrázolás közben. Fontos 

szempont, hogy a hangulathoz illő, ne túl hangos legyen, mert akkor nem a gyógyszer, inkább 
a zenei méreg szerepét tölti be. Mozart, Beethoven, Albinon, Chopin és Vivaldi műveket 
szólaltatunk meg leggyakrabban. Meghallgatjuk a gyerekek véleményét, a nagyobbakra 
rábízzuk a választást. Az igényes vallási jellegű zenének - éneknek is helye van óvodánkban. 
Természetesen nagy gonddal kell válogatni. Az itt-ott megvásárolt hangkazetták 
hangminőségét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A zenehallgatás anyagában; más népek dalai 
és műzenei-részletek is megtalálhatók. 

Alkalmazzuk: 
 

- Forrai Katalin: Jár a baba, jár ... 
- Ének az óvodában. 
- Ének a bölcsödében 
- Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 
- Tulipánfa 
- Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 
- Borsai Ilona - Kovács Ágnes: Cinege, cinege kismadár 
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11.4.5 Rajzolás, mintázás, kézimunka 
 
"A gyermekrajzok olyan farmán szépek és értelmesek, mint a csillagos ég. A 

gyermekrajz tele van a Göncölszekérrel, színtelen csillagokkal, látni lehet, ahogy botorkált a 
ceruzája.. A botorkáló ceruza tévedései, reménységei a névtelen csillagok és az éppen hogy, 
sikerülő jelek a felismerhető csillagképek" 

/Melocco Miklós/ 
A vizuális nevelés az óvodai életet számtalan szállal szövi át. Olyan a látásra és 

manualitásra épülő képességcsoportok fejlesztését kezdi meg, amelyekre később az iskolai 
vizuális és technikai nevelés, teremtett közös alapra egyaránt épülhet. A vizuális nevelés a 
személyiségfejlesztés eszköze. Személyiségük fejlődését elsősorban a cselekvés útján, az 
egyéni tapasztalatszerzés által, játékos tevékenységekbe ágyazva kívánjuk segíteni. Az ép 
egészséges gyermekek, ha alkalmas anyagot, eszközt találnak, akkor is rajzolnak, fabrikálnak, 
ha erre őket senki sem biztatja Mint már említettem a szeretettel, szeretetre nevelés mellet a 
kreativitásra nevelést is nagyon fontosnak tartjuk, mert hisszük, hogy a 3-7 éves kor a 
gyermekek számára az ábrázolás aranykora. Az egyéni fejlődés egy-egy életkori csoporton 
belől nagy eltéréseket mutat Megítéléséhez az életkori sajátosságok ismerete nélkülözhetetlen. 
Alapos tervezőmunkát kell tehát végeznünk. A könnyen felébreszthető alkotókedvből 
igyekszünk fokozatosan kibontakoztatni a vizuális - esztétikai alkotókészséget, kerülve 
minden ráerőszakolást Ábrázolás előtt a gyermekeket fel kell szabadítanunk Ez a gátlások 
feloldását - közvetlen légkört - önbizalmat eredményez. "A kreativitáshoz megfelelő légkör 
szükséges – melyben jelen van az adottság, bátorság és kezdeményezés." /Erika Landau/ 

Meggyőződésünk, hogy óvodánknak kellő hangsúlyt kell fektetnie a vizuális 
nevelésre. Csak így lehet esztétikus a környezetünk. Felnőtt és gyermekmunkák egyaránt 
díszítik folyosóinkat, a termeket, sőt az utca embere is felfigyelhet a falakon belül folyó 
munkákra egy-egy festett vagy más technikával dekorált ablak láttán. 

Témáink kibővülnek a vallásos elemekkel, jelképekkel. Óvónőink szívesen, belső 
késztetésből alkotnak, a kész munka örömmel tölti el őket, ezt az érzést sugározzák a 
gyermekekre is. Úgy gondoljuk, ennél nagyobb motiváló erő, nem lehet a gyerekek részére. 

Időt szánunk arra, hogy képezzük magunkat, hogy tudásunkat, ötleteinket átadjuk 
egymásnak A regionális és vallásos továbbképzéseken felül, szükségét érezzük olyan 
munkaközösség létrehozásának, amelyen a kreativitásfejlesztéssel igen behatóan 
foglalkozunk. Ez a nevelési terület az, amely kapcsán legjobban tudjuk fejleszteni az 
alkotókedvet. Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk változatos nyersanyagokat 
biztosítani. Az anyagok kiválasztásakor fő szempontunk a természetesség mellett a 
variálhatóság, képlékenység és a megmunkálhatóság. Kezdettől fogva arra neveljük 
gyermekeinket, sőt a szülőket is, hogy a semminek tűnő dolgokból is lehet valamit fabrikálni. 
Természetesen a vizuális, művészeti alkotásokkal /vallásos is/, a környezet és a természet adta 
esztétikummal való találkozás élményétől sem fosztjuk meg a kicsinyeket, mindezt közvetlen 
tapasztalatszerzéssel és különféle médiák (diakép, videó, fotó, film) által közvetett módon 
tesszük A gyermekek valamennyi alkotását értékként kezeljük. Jól látható helyen 
megcsodálhatják egymás munkáját is. Kis műveket összegyűjtjük, és év végén hazavihetik 
Miután a kisgyermeknek még csak kevés vizuális élménye van, ezért eleinte képzetei nagyon 
egyszerűek, csak nagyon kevés jegyet tartalmaznak. Vizuális nevelésünk egyik legfontosabb 
területe a tapasztalatgyűjtés, a megfigyelés fejlesztése. A gyermek a látványt rajzolja, vagy 
mintázza - mintha néző lenne - maga kívül marad a látványon. 

A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a rajzolást, 
festést, mintázást, építést, képalkotást, konstruálást, kézimunkát, a műalkotásokkal való 
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ismerkedést és a környezetalakítást A vizuális nevelés a látható világra való rácsodálkozással, 
megfigyeltetéssel, az alkotó képzelet működtetésével a látás és a láttatás, képességét fejleszti. 
Az ábrázolás: láttatás, kép útján való kifejezés, közlés, kommunikációs mód, a képi nyelv 
által közvetített információ. Nagyon sok rejtett sérelmet, feszültséget illetve örömet rejtenek 
ezek a képek, melyeket mi próbálunk megfejteni. A kisgyermekek a dolgokat jelekkel 
helyettesítik ez a vizuális nyelv alapja. 

Az ábrázolási sémák azonban könnyen csúsznak át üres, élménytartalmat alig hordozó 
sablonokba. A sok sablonnal készült ábrázolás érdektelen, jellegtelen, minősége a gyerekek 
gondolkodásbeli stagnálására, élményszegénységre, élmény hiányra utal. 

Arra törekszünk, hogy elkerüljük a sémák megmerevedését. Tudjuk, hogy az óvónő 
képalakító, kedvcsináló, biztató szerepe nélkülözhetetlen, de vigyázunk, hogy ne nyomjuk el a 
gyerekek képalakító eredetiségét Hisszük, hogy a problémamegoldó képességek olyan 
hatékonyan, mint az ábrázoló - alakító cselekvésben semmilyen más tevékenységben nem 
fejlődnek. Alkalmat adunk a próbálkozásokra, pepecselésre, saját ötleteik kipróbálására. 

Az alternatív pedagógiákat is figyelemmel kísérjük, és ahogy a Freinet - óvodákban, 
nálunk sem jelenik meg az ábrázolás mindig kifejezett ábrázolási szándékkal. Például 
jellemző a gyöngyfűzés, bababútor készítés, színházi előadások díszleteinek elkészítése. 
Választási lehetőségük mindig adott /technikák megválasztása/. Nem siettetjük a munkát, 
hátrányos értékeléseket nem végzünk. Olyan kollektív munkákra is adunk lehetőséget pl.: 
/szövés, varrás, mozaikkép/ melyeken tetszés szerinti időben és időtartamig 
tevékenykedhetnek. Ezek a munkák örömet okoznak, nem megterhelőek, közben pedig 
közösségi magatartásuk is formálódik. 

A szülők érdeklődéssel figyelik a gyermekek kész munkáit. Elismerően nyilatkoznak 
arról, hogy mennyire változatos, mutatós technikákkal ismertetjük meg őket. A szülői 
értekezleteken gyakran kérdezik meg, mit gyűjtsenek otthon, amit fel tudunk használni. 
Rajzpályázatokon folyamatosan részt veszünk /vallásos témákkal is/ eredménnyel. A 
családlátogatásokon érdeklődünk arról, hogy milyen lehetőségük van a gyerekeknek az 
ábrázolásra. Ismerik-e a zsírkrétát, ecsetet stb. 

Ahhoz, hogy sikerélményhez juttassuk a gyerekeket, olyan anyagokra és eszközökre is 
szükség van, melyek gyűjtéssel nem szerezhetők be. Ezeket sajnos igen drágán tudjuk 
megvásárolni. Agyagot használunk, de többre lenne szükség. Filctollra évek óta nem jut 
011óink sem a legmegfelelőbb minőségiek Nyest szőréből készült ecsetekkel szívesen 
dolgoznánk. Igyekszünk pályázatok útján nyert pénzből ezekre is költeni. 

Ábrázolási tevékenység környezetének megszervezése 
A gyerek az őt körülvevő környezetéből élő spontán vizuális ingerek és szervezett 

tapasztalatszerzési alkalmak hatására egyaránt fejlődik, gazdagodik Ábrázoló tevékenysége 
során mindezeket az ismereteket újraalkotja. Eredményes munkánk feltétele a jó szervezés. 
Körültekintően, a gyerekek kezébe illő eszközöket igyekszünk beszerezni. A nyugodt, 
elmélyült munkához megfelelő helyet biztosítunk. Ügyelünk a tisztaságra. /terítő, kézmosás/. 
Szabad ismerkedési lehetőséget adunk az anyagokkal. Elegendő időkeretben gondolkodunk. 

A foglalkozás megszervezése, technikai elemek elsajátítása 
3-4 évesek: 
A kiscsoportosokkal játék közben sokat építünk együtt. A gyakorlójátékban rájönnek, 

hogy a nagyobb elemeket tegyék alulra, illetve azokba fér bele a kisebb stb. A kezdeti 
időszakban az ábrázolás, mint gyakorló játék egy fajtája jelenik meg /nyomhagyás, firka/ stb. 
A legkisebbekkel az udvaron homokból formálunk gombócokat, szárazhomokkal szitálunk rá 
cukrot. Firkálgatnak a homokban, betonon. Így megismerik az anyagok tulajdonságait és 
egymásra hatását Közben részünkről folyamatos a biztatás. Megismertetjük őket az agyaggal, 
lisztgyurmával. 
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Először ujjal, majd ecsettel festetünk velük. Hagyjuk őket ismerkedni a színekkel a 
festékkel. A zsírkréta és a színes ceruza használatával felkeltjük az érdeklődést A gyerekek 
aktivitását értékeljük. Az ábrázolással kapcsolatos szokások kialakítására az első napoktól 
ügyelünk, ne vegyék szájba az eszközöket, kézmosás, stb. A papír gyúrása, tépése megelőzi a 
ragasztást. 

A gyúrás és tépés a finommotorika fejlesztésének eszköze. Ragasztás közben a téri 
viszonyokkal ismerkednek /fent-lent/. A képeknél a részformák /fej, törzs, nap stb.! is 
megjelenik, dicsérettel jutalmazzuk. A gyerekek szabad választás alapján vehetnek részt a 
tevékenységben. 

4-5 évesek: 
Középső csoporttól már kötelező foglalkozásokat is tartunk Az olyan technikákat, 

amelynél több segítséget igényel a csoport, csak kötetlen formában végezzük /varrás, 
tojásfestés, barkácsolás, stb/. A kiscsoportban elsajátítottakra építünk. Építés közben 
megtapasztalhatják az egyenes, a ferde, a nyitott és zárt alakzatokat. Rajzaikban így a 
térbeliség könnyebben megjelenik /föld, levegő/. Egyszerű tárgyakat, sőt személyeket is 
felismerhetően kezdenek ábrázolni. Hogy sikerélményüket fokozzuk, színes papírt is 
biztosítunk számukra, így a háttér fogalma is tudatosodik bennük Továbbra is az élményeikre 
alapozunk Már igénylik, hogy valamit díszíteni lehessen. Kis ötlettel a rajzlapot babaruhává, 
terítővé varázsoljuk. Megismertetjük őket az olló használatával. A vágás kapcsán rájönnek 
arra, hogy a szimmetrikus alakzatok érdekes formákat adnak. 

5-7 évesek: 
Nagycsoportban már heti két foglalkozást tervezünk Gyakran. Szervezünk, 

úgynevezett mikro csoportos kötelező foglalkozásokat, melyek lényege, hogy a 
kezdeményezésekhez hasonló módon indul - azonban előbb - vagy utóbb mindenkinek sorra 
kell kerülnie, részt kell venni a felkínált tevékenységben. 

A gyerekek nagyon szeretik, mert később újra visszamehetnek játszani, illetve az 
elkezdett játékot nyugodtan befejezhetik, mert a többiek is folyamatosan ábrázolnak. Az 
emberábrázolás egyre gyakoribb lesz. Feladatunk, hogy megfigyeltessük a rész és egész 
összefüggéseit /fej, nyak, törzs, érzékszervek/. Bonyolultabb technikával is megismertetjük 
őket /viaszkarc, kasírozás/. A gyerekek aktivitását fokozzuk azzal, hogy távolabbi cél 
érdekében tevékenykedtetjük. Meggyőződésünk, hogy a gyerekek alkotó képessége, 
kézügyessége, kreativitása megfelelően fejlődjön, nem elég a tevékenységet az ábrázolás 
foglalkozásokra korlátozni, hanem bele kell építenünk az óvodai élet folyamatába. A sikert 
okozó ábrázolást szívesen gyakorolják játékidőben is, hiszen az eszközök inspirálják őket 
Különböző vastagságú ecsetet biztosítunk számukra és alkalmat adunk arra, hogy fehér 
tempera segítségével színeket keverjenek ki maguknak. Tapasztaljuk, hogy annak a 
gyereknek, aki jól bánik az ecsettel, nem okoz gondot az írástanulás sem. A szem-kéz 
koordinációja ábrázoláskor megerősítést kap. A pontos vizuális érzékelés és a manipulatív 
cselekvés összhangja a ceruza papírra helyezésekor, az ecset kezelésekor érvényesül, pontossá 
válik, edződik. 

A kollektív munka is, igen kedvelt a nagyok körében. Kedvelik, kitartásuk stb. alapján 
szinte MAGÁTOL kezd alakulni, gazdagodni, változni menet közben a szerint, hányan lépnek 
ki, kapcsolódnak be. Ezek a munkák több napig, sőt hétig is eltartanak. Nagyon jól fejlődik 
munka közben a közösségi magatartásuk is. Más foglalkozási ágakban is és tulajdonképpen az 
óvodai élet minden területén érvényesül a kreativitásra nevelés és a gyermeki szabadság. 
Fejlettségüknek megfelelő feladatokat kapnak, hogy sikerélményhez jussanak lehetőleg 
minden alkalomnál, így önértékelésük, önbizalmuk megfelelően fejlődik. Csak így lehetnek 
boldog emberkék 

Ismerkedés a műalkotásokkal 
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Középső és nagycsoportban - múzeumban, művelődési házban megrendezett 
kiállításokra visszük el a gyerekeket.. Ezekre az alkalmakra is tudatosan készülünk 

Előzőleg egyedül nézzük meg a kiállítást és megtervezzük magunkban melyik alkotás 
előtt fogunk elidőzni, kérdéseket feltenni stb. 

Kerüljük a gyerekek túlterhelését a látottak "agyonbeszélését". Gesztusaik, testi 
reakcióik, arckifejezéseik adnak visszajelzést az élmény erejéről. Minél nagyobb élményt 
jelent számukra az esztétikummal, a művekkel való találkozás, annál intenzívebb lesz ez a 
hatás. 

Vizuális nevelésünk határozott célja, hogy az óvodába lépő gyerekeink megfigyelő - 
ábrázoló - alakító képességeit fejlessze, magasabb szintre hozza. A gyerekek egyéni 
fejlődésének egyenetlenségeit s, az életkori szinteken belüli nagy egyéni eltéréseket 
figyelembe vesszük. Éppen ezért nem állítunk pontosan megfogalmazott követelményeket 
eléjük Óvodánknak nem célja kész iskolásokat útra bocsátani, a mi feladatunk az alkalmassá 
tétel, ahhoz, hogy az ottani nevelőmunka eredményes lehessen. 

Mindent elkövetünk, hogy óvodásaink egyénenként a legmegfelelőbb időben kezdjék 
meg iskolai tanulmányaikat, hiszen egy rossz döntés megbocsájthatatlan kárt okozna 

11.4.6 Mozgás 
Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, fejlesztése mellett nagy szükség van 

az egyének edzésére, mozgásrendszerének, ügyességének, testi erejének fejlesztésére. 
A mozgás sokoldalú tevékenysége és feladatrendszere az egész óvodai életet átszövi. 

A mozgások fejlesztése fontos helyet foglal el az egész személyiség alakításában. Hat a 
szervezet működésére, meghatározza a vérkeringést, a légzést és emésztőrendszer 
tevékenységét, fokozza az anyagcserét, elősegíti a központi idegrendszer fejlődését Jó, ha az 
óvónőhöz ez a terület is közel áll, hiszen a gyermek önfeledten követi az óvónő mozdulatait, 
átveszi a játékosságot, erőfeszítéseit, ez által segíti fontos jellemvonások kialakulását, is mint 
a pontosság, akarat, kitartás. 

A 3-6 éves gyermekek mozgásigénye rendkívül nagy. Feladatunk az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve helyes irányba terelni, - segíteni mozgáskészségük fejlődését. 

Fejlesztési céljaink a következők: 
- A fizikai állóképesség fejlesztése, a fizikai aktivitáson keresztül a szellemi aktivitás 

előkészítése. 
- A nagymozgások és finommozgások, testséma és fizikai erőnlét fejlesztése. 
- Egyensúlyérzék fejlesztés 
- Készségek fejlesztése 
- A szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése. 
- Ritmusérzék fejlesztés. 
- Problémamegoldások erősítése. 
- A mozgáshoz kapcsolható szókészlet fejlesztése. 

A feladatok megvalósítása során valamennyi funkció fejlesztése jelen van minden 
korcsoportban, csupán a nehézségszintek eltérőek. 

Az óvónők heti ütemtervében szerepelnek a - főgyakorlatok 
- nevelési feladatok 
- oktatási feladatok 
- képességfejlesztés 
- felhasznált eszközök 

Az éves anyag korcsoportra bontva az óvónők rendelkezésére áll. Ettől el lehet térni a 
csoport fejlettségi szintjének megfelelően, természetesen óvakodni kell az alultervezéstől. 
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Gyermekeink mozgásfejlesztése a fokozatosság elvét betartva magába foglalja: 
- a különböző járásokat 
- különböző futásokat 
- támaszgyakorlatokat /csúszás, mászás, függés, búfás, gurulás/ egyensúlygyakorlatokat 
- ugrásokat 
- labda~gyakorlatokat 

 
Ugyanígy a fokozatosság elvét betartva vezetjük be a szervezési gyakorlatokat és a 

gimnasztikai gyakorlatokat. Ismétlésénél az eszköz, vagy a tornaszer jelenti a változatosságot. 
Az új mozgástapasztalatok gazdagítják a gyermekek mozgáskészletét, közben feladatmegoldó 
képességük állandóan fejlődik 

Mindent elkövetünk, hogy gyermekeink jó közérzettel, jó hangulatban vegyenek részt 
a mozgásos feladatokban. 

Óvodánk szerencsés helyzetben van, mert van külön tornaszobánk, ahol megtalálható 
a hagyományos tornaszereken kívül a jó minőségű WESCO tornaeszközökből is néhány, 
mely ösztönzőleg hat gyermekeinkre. Udvarunk viszonylag tágas. Az itt található mászókák, 
és a tornapadok kivitelével könnyen megvalósítható az udvari testnevelés foglalkozás. 
Természetesen ez a körülmény szabadidőben is változatos mozgási lehetőséget kínál. A 
mindennapos testnevelések alkalmával is az-időjárás függvényében igyekszünk úgy a 
tornaszoba, mint az udvar adtalehetőségeket kihasználni. 

A kiscsoportos kor a nagymozgások legideálisabb szakasza. Tökéletesedik a járás, 
finomodik a futás. A testséma kialakulása a testrészek megismerése szükséges. Mindig 
játékosan, szétszórt alakzatban tornásznak a kicsik 6-7 éveseknél kiemelten fejlesztjük a 
finommotorikát. Erre a korra várható el az idegpályák kiépülése révén a finommozgás 
vezérlésének képessége. A hibákat mindig nagyon tapintatosan javítjuk. 

Óvodánkban ragaszkodunk a kötött szervezési formákhoz, de fokozatosan kialakítunk 
olyan helyzeteket, ahol egymáshoz alkalmazkodva kell mozogniuk a gyermekeknek 

Minden korosztálynál csúcspont a játék Ez sohasem maradhat el úgy a testnevelés 
foglalkozáson, mint a mindennapos testnevelésnél. Azon túl, hogy nagyon fontos örömforrás, 
alkalmat ad különböző tapasztalatok megszervezésére. Alkalmazkodás, figyelemfejlesztés. 
Versenyjátéknál a vesztes - szerepének elfogadását is megtapasztalják. 

Alapvető feladat a jó levegő tiszta környezet megteremtése. A testmozgásnak fontos 
szerepe van. az egészség megóvásában, a szervezet biológiai egyensúlyának fenntartásában. 

A megfelelő öltözetről minden korcsoportban gondoskodunk a szülők segítségével, 
hiszen csak a kényelmes öltözet biztosíthatja a szabad, örömteli mozgást. 

Az előkészítő gyakorlatok a mindenoldalú megmozgatást célozzák, természetesen a 
főgyakorlat szem előtt tartásával. Gyakran tornáznak mezítláb is gyermekeink a lábboltozat 
fejlesztése érdekében. Ilyenkor egy-egy kis szivacsszőnyeg áll rendelkezésükre a megfázás 
elkerülése céljából. A sikeres mozgásos feladatmegoldások növelik az önértékelést, 
önbizalmat. 

11.4.7 Külső világ tevékeny megismerése 
 
A gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerez a közvetlen és 

tágabb természeti - emberi - tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 
Tapasztalatok birtokába jut, melyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos 
eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek A környezet megismerése során matematikai 
tartalmú tapasztalatoknál, ismereteknek is birtokába jut. Felismeri a mennyiségi, alaki, 
nagyságbeli és téri viszonyokat, alakul ítélőképessége, fejlődik tér-sík és 
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mennyiségszemlélete. A matematikai jellegű tudnivalókat nem csak a heti egy alkalommal 
megtartott foglalkozás formájában kínáljuk fel a gyerekeknek, hanem oly módon is, ahogy a 
gyermek találkozik vele a mindennapi életben. Gondolunk itt az őt körülvevő óvodai, otthoni, 
utcai, játszótéri környezetre. A nap folyamán különféle tevékenységekbe ágyazzuk a 
matematikai tartalmat. 

Az óvodapedagógusnak tudatos minta mellett a gyermek tapasztalataira, élményeire 
támaszkodva kell új ismereteket nyújtani, illetve a meglévőket mélyíteni, rendezni. Az óvónő 
feladata, hogy a gyermek számára ehhez a cselekvéshez biztosítsa a feltételeket spontán vagy 
szervezett formában /téma, hely, idő, eszközök/. Az óvodapedagógus érdeklődése, 
lelkesedése, a természet szépségére, való rácsodálkozása, empátiás készsége, színes 
egyénisége segíti, hogy a gyerekek megszeressék környezetüket. 

A  környezet  és  a  külső világ  megismerése  fontos  a  3-7  éves  korosztály  számára,  A  
gyermek érzelmi alapon válogat a család, az óvoda által nyújtott hatásokból. Fontos ezért, 
hogy a gyermeket olyan hatások érjék, amelyek környezetük felfedezésére, a rácsodálkozásra 
ösztönzik őt 

A környezet és természetvédelem valamint a néphagyományok megőrzése, 
felelevenítése egyre több család és szülő igénye. A vallási alapokon nyugvó ünnepek 
megtartásakor elsősorban az ünnep családias, meghitt jellegét erősítjük óvodásainkban. 

A gyermekeket alkalmassá kell tenni a megfigyelésre, elsősorban látni kell 
megtanítani. A megfigyelésre szoktatással sikerül a gyermekek kíváncsiságát felkelteni és 
ébren tartani. 

A folyamatos és alkalmi megfigyelésekkel lehetővé tehetjük a gyermekek számára, 
hogy maguk fedezzék fel a környezetüket. Arra törekszünk, hogy amit csak lehet a 
helyszínen, a természetben, élőben figyeltessük meg. Elsődleges a valóság bemutatása élőben. 
Szükség van azonban nagyméretű képekre, fotókra, amivel többnyire rendelkezünk is. Játsszál 
okosan! /Képes lottó/ is van óvodánkban, ami több témában fejleszti a gyermekeket. Diavetítő 
és magnó is rendelkezésünkre áll, az állatok bemutatására és állatok, közlekedési eszközök 
hangjának megismertetésére. Játékvásárláskor igyekszünk képességfejlesztő játékot venni. 

A fejlesztés célja, feladata: 
A környezet megismerésre nevelés célja, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő 

szinten minél több tapasztalatot szerezzenek /mozgás és érzékszervi tevékenységeken 
keresztül az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből. 

A természet, emberi tárgyi környezet megismerését szolgáló témakörök: 
- Család 
- Évszakok 
- Testünk 
- Közlekedés 
- Állatok 

Az életkor előre haladtával a témák lineárisan bővülnek, és koncentrikusan mélyülnek 
A gyermekek régi ismereteiket felidézve, mozgósítva szerzik az újakat A nagyobbak 
ismereteit a következő témakörökkel bővítjük: napszakok, nagycsoportosok vagyunk-, 
iskolások leszünk, az emberek munkája, az óvoda környéke, lakóhelyünk nevezetes épületei, 
közlekedés stb. 

Lakóhelyünkre jellemző az állattartás és növénytermesztés is. A lehetőségeket 
kihasználva gyermekeink a helyszínen tudják megfigyelni a háziállatokat. Nap, mint nap 
láthatnak az őszi és tavaszi munkák kapcsán különböző gépeket az utakon is, és munka 
közben is. 

A piacon séták alkalmával láthatják a megtermesztett gyümölcsöket és zöldségféléket. 
Gyakran előfordul, hogy egy-egy család vendégül látja szüretkor a gyerekeket. Az egész 
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munkafolyamatnak részesei lehetnek. A péküzemmel, a varrodával üzemlátogatás kapcsán 
ismerkedünk. 

Környezetvédelem 
Környezetünk szeretetére, megbecsülésére neveljük gyermekeinket Elsősorban saját 

példánkkal, arra ösztönözzük őket, hogy tudjanak rácsodálkozni a teremtett világra a 
természetben és az emberi környezetben fellelhető szépre, jóra. Óvják, tiszteljék és becsüljék 
azt. 

A környezetvédelem célja: 
Az ember egészségének védelme, a megfelelő életfeltételek (kialakítása), biztosítása. 
A környezetvédelem feladata, hogy a környezet megóvását és tervszerű alakítását 

elősegítve, a környezetre veszélyes szennyeződéseket és más károsodások okait felismerje, 
azok megelőzésének, csökkentésének, illetve megszüntetésének módját és feltételeit 
megállapítsa. A környezetvédelem köre kiterjed a föld, víz, a levegő, az élővilág, a táj 
védelmére. 

A környezetvédelem területén jelentős szerepe van az óvodának az esztétikus 
környezet fenntartásában: pl.: - nem dobáljuk el a szemetet - felvesszük kukába dobjuk 
megóvjuk a fákat, növényeket, növényi részeket semmilyen céllal nem törünk le. 

Udvarunk díszét a virágokat szeressék, gondozzák. Figyeljék fejlődésüket, örüljenek, 
amikor kinyílnak, gyönyörködjenek benne és óvják azt, vigyázunk az apró állatokra, és 
rovarokra, bogarakra, nem kínozzuk, nem bántalmazzuk azokat óvjuk a játékokat, 
megjavítjuk, ha valami elpusztul stb. 

Mindez a gyermekek világképének alakulására, személyiségének fejlődésére is nagy 
hatással van. A séták és kirándulások alkalmait felhasználjuk a környezet és 
természetvédelem helyes szokásainak megismertetésére, kialakítására. A környezetvédelmi 
nevelés célkitűzéseit a pedagóguskollektíva csak koordináltan valósíthatja meg. 

Tágabb értelemben a családi életre nevelésben is érvényesül a környezetvédelem. 
Családlátogatás során mindig tanulmányozzuk a környezetet, az óvodai neveléssel össze nem 
egyeztethető anomáliákra tapintatosan rámutatunk, és a külső ingerekre érzékenyen reagáló 
gyermekek érdekében a szülőktől a helyes szokások, magatartások alkalmazását kérjük 

 

11.4.8 Munka jellegű tevékenységek 
 
A 3 évesek óvodába kerülésüktől kezdődően, de ezt megelőzően már otthon is 

végeznek munkát. Öltözködésnél, vetkőzésnél már igen korán elhangzik, hogy én akarom, én 
egyedül stb. Ha ilyenkor a dicséretekkel megerősítjük ezt a játékos próbálkozást a 
sikerélmény, újabb próbálkozásra ösztönzi a pici gyermeket. A fejlesztés csak és kizárólag a 
gyermekek saját örömteli, örömmel vállalt tevékenységén belül valósul meg. 

A munka elvégzését külső szükségszerűség indokolja. A teljesítés során a gyerekek 
megtapasztalják, hogy a munka gyümölcsét nem csak saját maguk, de társaik is élvezhetik Ez 
a közösségi érzést erősíti. 

 
Cél: A munka, mint szükséges tevékenység elfogadtatása 
Feladat: Olyan munkafolyamatok elvégzésének megtanítása, amelyeket megerőltetés 

nélkül önként, örömmel el tudnak végezni a gyerekek. Közben tapasztalatokat szereznek, 
fejlődik kitartásuk, önállóságuk, felelősségük, céltudatosságuk 

A fokozatosság elvét betartva biztosítjuk az állandóságot és a folyamatosságot, ez 
erősíti a gyermekekben a szükségesség érzését. Segítünk abban, hogy a gyerekek lássak 
munkájuk célját, hasznosságát. A bátrabbakat arra ösztönözzük, hogy próbálják bevonni 
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gátlásos, visszahúzódó társaikat is a munkafolyamatokba Az együtt végzett munka örömét is 
megtapasztalhatják, így, baráti kapcsolatok is kialakulhatnak A keresztény szellemiség is azt 
sugallja, hogy szívesen dolgozzunk egymással, egymásért Ezt láthatják is gyermekeink nap 
mint nap a felnőtteknél. Munka közben is türelmesek, segítőkészek egymással a dolgozóink.  

Napirendünk biztosít elegendő időt a munkára. Biztosítjuk a tárgyi feltételeket is. Az 
eszközök kellő számban rendelkezésre állnak, így a konfliktusok elkerülhetők, és folyamatos 
lehet az e fajta tevékenység. 

A szülőket arra kérjük, hogy helyes hozzáállással igyekezzenek gyermekeiket 
rászoktatni a saját személyiségükkel kapcsolatos teendők elvégzésére. A segítés 
mennyiségének is nagy jelentősége van. Amit meg tud csinálni, ne végezzük el helyette. 
Próbálkozzon, de ha nem sikerül bizalommal kérjen segítséget 

 
Önkiszolgálás 
3-4 éves korban a gyerekek segítségünkkel ismerkednek a használati tárgyakkal, az 

önkiszolgálás különböző műveleteivel, azok sorrendjével. Étkezések előtt az edényeket előbb 
segítséggel majd önállóan kiválasztják, és helyükre viszik. Öltözésnél, vetkőzésnél az 
egyszerűbb ruhadarabokat fel és leveszik. A felnőtt, aki segít, megkívánja, hogy 
mozdulataival a kisgyerek is segítsen, így fagyelmét a műveletre irányítja 

4-5 éves korban az önkiszolgálás készségei gyakorlás útján megszilárdulnak. Az 
önálló munkavégzés szokásai kialakulnak. A naposság gyakorisága során a gyerekek olyan 
munkát végeznek, amely nélkülözhetetlen a csoport életrendjében, de mindig szem előtt 
tartjuk, hogy ne legyen megterhelő, a feladatok ne vonják öt el tartósan a játéktól, egyéb 
tevékenységtől. Ügyelünk arra, hogy mindenki sorra kerüljön, és időben tudja meg napi 
feladatát 

A naposok terítik fel az asztalterítőt, odarakják az étkezéshez szükséges eszközöket, 
segítenek az ételek kiosztásában. Étkezés után leszedik az asztalon maradt tárgyakat. 
(szalvétatartó, tálca, kancsó) terítőt felnőtt segítségével összehajtják. A tányért és poharakat 
mindenki saját maga viszi a tálaló kocsira. 

Egyéb feladatok: játék elrakásnál figyelemmel kíséri, hogy minden játék helyre került-
e. Segítenek a terem átrendezésében a foglalkozási eszközök kiosztásában és 
összerendezésében. 

Az 5-6-7 éveseknél a naposok önállóan megterítenek, odateszik az ételt és a 
folyadékot is. Étkezés után leszedik az asztalt, a terítőt összehajtják, és a morzsát összeszedik. 
Már egyre önállóbban ügyelnek a rendre, osztják a foglalkozási eszközöket. Minden esetben, 
ahol tudnak, segítenek A növények gondozásán keresztül a teremtett világ szeretetére, óvására 
nevelünk 

Munka közben is érvényesül a keresztény értékekre való nevelés. Kisebb, gyengébb 
társulnak, segítséget nyújtanak Le tudnak mondani előnyökről, társaik és a felnőttek munkáját 
megbecsülik, és óvják a fáradságos munka eredményét. 

A gyermeki munka megszervezése tudatos pedagógiai feladat az óvónő részére. 
Folyamatos együttműködést kíván a gyermekekkel. A pozitív értékelés hajtóereje az 
ismétlődő feladatvállalásnak Általa sikerélményhez jutnak a gyerekek, és növekszik 
önbizalmuk E téren nagy jelentősége van az alkalmi megbízásoknak, az elvállalt naposi 
munkának, az esetleges növény és állatgondozásnak. 

Figyelemreméltó dolog, tapasztaljuk is a mindennapokban, hogy gyakran a más 
területeken kimagasló teljesítményre nem képes óvodásaink önbecsülését növelhetjük a jól 
végzett munka elismerésével. Ezáltal könnyebben megtalálják helyüket a közösségben. 
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11.4.9 Tanulás 
A tanulás folyamatos, spontán. és szervezett tevékenységek összessége. A képszerű, 

szemléletes gondolkodás helyébe lép később a fogalmi gondolkodás, mely a szóbeli 
kifejezésben nyilvánul meg. 

A tanulás feltételei: az eszköz, a hely és az idő mellett nagyon fontos a gyermek 
cselekvő aktivitása, a közvetlen sok érzékszervet foglalkoztató 'megtapasztalás lehetőségének 
biztosítása. 

 
A tanulás célja: A képességek fejlesztése, mely megnyilvánul a tanulás iránti vágy, a 

motiválhatóság, a gondolkodás, a feladattudat, a feladattartás és az együttműködő képesség 
fejlődésében. 

 
Feladat: A meglévő képességeket fejleszteni úgy, hogy amikor majd tudnia kell 

használni. Ez az iskolai tanulásra való előkészítés. 
Az irányítás általános elvei: Tudjuk, hogy az óvodáskorú gyermekek túlnyomórészt 

spontán, önkénytelen módon tanulnak, ezért mi a megismerési vágyukra, érzelmi 
beállítottságukra, kíváncsiságukra, utánzási hajlamukra alapozunk. Nem mindegy, hogy 
milyen a kisgyermek viszonya elsősorban óvónőjéhez, óvodástársaihoz, hiszen csak a 
szeretetteljes, biztonságos légkörben tudja felszínre hozni azt, ami őt érdekli. Csak ilyen 
légkörben hagyja magát megismerni a környezete által. Csakis így képes önmaga 
lehetőségeihez képest fejlődni. Az oldott családias légkör biztosítása mellett nagyon fontos 
feladatunknak tartjuk a játéklehetőségeknek, mint az óvodáskorú gyermek (ételemének 
biztosítását, mert hisszük, hogy a játék közbeni képességfejlesztésnek óriási jelentősége van. 

 
Tudjuk, hogy az óvodán kívül is rengeteg spontán tapasztalatot szereznek 

gyermekeink Ezt figyelembe vesszük és építünk is erre, hiszen tudjuk, hogy a spontán és az 
irányított tapasztalatszerzés kölcsönhatásban vannak egymással. Igyekszünk mindig 
figyelembe venni a kedvező változást, az önállósulási törekvéseket, egy-egy probléma 
önkéntes, kreatív módon történő megoldását. 

Olyan esetekben, amikor akadályba ütközik, a gyermek fejlődési üteméhez igazodva 
kell az ismereteket nyújtani. 

A valamilyen területen kimagasló teljesítményt nyújtó gyermekekre és külön kell 
ügyelni, hogy dinamikusan tovább fejlődhessenek önmagukhoz képest Plusz nehezebb 
feladatok adása, lehetőségek adása. 

Differenciált bánásmóddal, értékeléssel próbáljuk elősegíteni önértékelésük fejlődését. 
Így képessé válnak arra, hogy tudnak választani az óvónő által kínált megoldási módok és 
saját elgondolásuk között. 

Az óvodapedagógusok által kezdeményezett foglalkozások kötetlen, középső 
csoporttól fokozatosan kötött formát is alkalmazzuk Nagyon fontos szempontunk a 
játékosság, mert a befogadás ilyen módon valósulhat meg leghatékonyabban. Az 
iskolásjellegtől tartózkodunk, hiszen a szigorú megítéléssel, erőltetéssel ellentétes hatást 
érnénk el. Sikerélményhez juttatásra törekszünk. Ösztönzésképpen nem a negatív példákat 
tesszük szóvá, inkább a dicséretet alkalmazzuk. 

A tanulás tervezése: A spontán tanulást nem kell és nem is lehet tervezni. A spontán 
helyzeteknek gyakran résztvevője az óvónő is. De ilyenkor megragadjuk az új ismeretek 
nyújtására kínálkozó Lehetőségeket úgy, hogy a szabad játék is rendszeresen teret kapjon. 
Nem a puszta tényeket mondjuk, hanem kérdésekkel a meglevő ismereteket is beépítve jutunk 
el egy-egy megállapításig. 
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Lényegesnek érezzük, hogy amit a gyerekek elképzelnek, kitalálnak, valamilyen 
módon megvalósítható legyen. Így képességeik életelemük a játéktevékenység közben 
fejlődik Ez a tanítási lehetőség minden korcsoportban adott. 

Az óvónők által kezdeményezett kötött és kötetlen foglalkozások időtartamát a 
fokozatosság elvének betartásával tervezzük, figyelembe véve a gyermekek korát. Többnyire 
homogén csoportjaink ezt lehetővé teszik A tervezésnél fontos szempontunk, hogy az újabb 
tapasztalatok és ismeretek szorosan kapcsolódjanak a már meglevőkhöz. A tanulást heti 
tervekben tervezzük, amely magába foglalja a témát, a képességfejlesztést, a szervezési 
feladatokat, eszközöket, a nevelési feladatokat és élménynyújtást. Vázlatot nem szükséges 
írni, de feljegyzést mindenki készíthet saját megítélése szerint 

A spontán tanulás és a szervezett tevékenység aránya a játékban rejlő lehetőségeket 
figyelembe véve megfelelő. A gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva a játékidőt a 
lehető leghosszabbra nyújtva építjük be a kezdeményezéseket, ami sohasem jelent kényszert 
senki számára. Saját maga dönti el a motivációk függvényében, hogy akar-e közelebb menni, 
aktívabban részt venni, vagy távoli szemlélőként akár el is sajátítja, amit a többiek tanulnak. 

A kötetlen kezdeményezések hetenként nem azonos számban és időtartamban 
fordulnak elő, mert az adódó alkalmakat is megragadjuk, és más-más keretben mélyítgetjük 
az ismereteket A gyermek megismerő tevékenysége csak céltudatos érzékszerv működtetés 
/látás, hallás, szaglás, tapintás/ mellett fejlődhet teljes értékűen. A foglalkozások 
korcsoportonkénti arányát és időtartamát a mellékelt táblázat tartalmazza 

 
A tanulás szervezése, eszközei: 
A gyerekek folyamatosan megtapasztalják, hogy hogyan kell viselkedni a különböző 

foglalkozásokon. Egy kötetlen kezdeményezés mindig szabadabb úgy tettekben, mint 
beszédben. A kötött foglalkozásokon, ahogy közelednek az iskoláskorhoz, egyre inkább 
tudják vágyaikat késleltetni, jelentkeznek, nem vágnak egymás szavába. 

A tanulás eszközei a játékok is, nem csak játékidő alatt. Éppen ez által lesz játékos 
egy-egy kezdeményezés. A tanulásba akár motivációként, akár máshol felhasználva 
alkalmazzuk a játékeszközöket. Így érvényesül a komplexitás is. A konkrét eszközök nagyon 
sokfélék lehetnek. Fontos szempont az esztétikum, a motiváló jelleg. A többféle megoldás 
útját lehetőségét ne zárja el, inkább kreatív problémamegoldásra ösztönözzön. 

Nagyon fontos, hogy a természettel foglalkozó könyvek is megtalálhatók legyenek. A 
gyermekek ismeretsége egy-egy színes kép láttán jut felszínre. A tudásvágy csak nő azáltal, 
ha a kérdéseket megfelelően, érthetően megválaszoljuk Így válunk mi magunk is a tanulás 
eszközévé. Ezért is fontos, hogy mindig szeretettel, türelemmel nyújtsuk az ismereteket. A 
keresztény hit felé vezetésnek, nevelésnek alapja a gyermeki képzelet.  

 

11.4.10 Fejlődés jellemzői az óvodás kor végére 
 
Az óvodába járás öt éves kortól kötelező. Az óvodai nevelés a gyermek egész 

személyiségére irányul. 
A gyermekek többsége óvodás kor végére eléri az iskolai élt megkezdéséhez 

szükséges fejlettségi szintet. 
6-7 éves korban már alakulóban van. a gyerekek szándékos figyelme. Megszokják a 

napirendet, önálló megfigyelésekre is képesek. Fejlődik problémamegoldó gondolkodásuk. 
Többségükben tudnak azonosulni a feladatokkal. Igénylik a feladatokat, törekszenek a jó 
megoldásra. Már kiscsoportokban is képesek dolgozni. Javul önkontrolljuk. 
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A játékosságról mindvégig nem mondhatunk le, humoros, vidám, csalafinta dolgokkal 
színezzük és tesszük maradandóbbá a feladatmegoldásokat. Egyéni szereplésre, kreatív 
önmegvalósításra mindig adunk lehetőséget 

Az iskolaérettségnek testi, és szociális kritériumai vannak, melyek közöl egyik sem 
elhanyagolható. Mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához. 

A testi fejlettség szintje: alakváltozás, teherbírás, összerendezettség, harmonikus 
mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség, 

A lelki képességek szintje: lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános 
szabályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége, megfelelő kommunikáció, elemi 
ismeretek önmagáról és a környezetéről, 

A szociális képességek szintje: elfogadás, együttműködés, alkalmazkodó képesség, 
feladattudat, 

11.5 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének alapelvei 

11.5.1 Általános elvek 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési, fejlesztési 

tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű 
gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés 
hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű kisgyermeknél is fejlődnie kell az 
alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az 
együttműködésnek. A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, ami a 
további önálló cselekvéséhez szükséges. A sajátos nevelési igény szerinti környezet 
kialakítása és a szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök megléte biztosítja a célok 
megvalósítását.  

11.5.2 A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei 
A sajátos nevelési igény kifejezi 
a) a gyermek életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy 

teljes körű módosulását, 
b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, eltérő ütemű 

fejleszthetőségét. 
Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan 

teammunkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul meg, mely az egyes 
gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, 
terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 
nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 
alkalmazását teszi szükségessé. 

A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztéséhez a szakértői bizottság 
szakvéleményében foglaltakat kell alapul venni. Az óvodai nevelőmunka során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy: 

- a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, az 
eredményeket értékelő környezet segíti; 

- a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának mértéke 
határozza meg;  

- terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 
személyiségjegyei befolyásolják.  
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11.5.3 Az óvodánkban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás 
A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való 

beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. 
Az együttnevelést vállaló óvodánk többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési 
igényű gyermeknek, mint részvételt és védettséget. 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztési stratégiájának kialakításakor igénybe 
kell venni szakirányú végzettségű, gyógypedagógus közreműködését.  

Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell a speciális eszközöket, 
egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, foglalkozásokat, melyekre a 
szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése tekinthető, melynek 
eredményes megvalósítását az alábbiak biztosítják: 

f) Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs 
szemlélet, és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, 
módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a 
sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz. 

– A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 
pedagógiai, pszichológiai – mint elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség – és az 
együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus, aki 

– szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, képes az individuális 
módszerek, technikák alkalmazására, 

– a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépíti, 
szükség esetén eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket 
megválasztja, 

– egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 
– alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 
– együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elveit, feladatait 

részletezve lásd az intézményi sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó fejezetben. 

11.6 Gyermek- és ifjúságvédelem 
 
„Szólj, gondolj és tégy jót, s minden szó, gondolat és tett 
tiszta tükörként fog visszamosolyogni reád!” 
(Vörösmarty Mihály) 
 
Gyermekvédelem, családvédelem célja: 
Prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik. 
Feladatok: 

- A problémák értékelése, majd azonnali bizalom, elfogadás kiépítése; 
- Elhárítani, enyhíteni a családi, szocializáció útjában álló akadályokat; 
- Elősegíteni a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 
- Előkészíteni, segíteni a pozitív nevelői hatások befogadását, korrigálni a hibákat. 

Nagy hangsúlyt helyezünk: 
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A tehetséges gyerekek felkarolására, a prevencióra, mely a családok megismerésében 
és segítésében nyilvánul meg. Minden óvónő a saját csoportjában lelkiismereti feladatának 
tartja a bármilyen gondokkal küzdőkre való fokozott odafigyelést, lehetőség van a 
megelőzésre. Bármilyen problémát látnak, jelzik a gyermekvédelmi felelősnek, és közösen 
családlátogatást tesznek. 

Az utóbbi években, az óvodánkban a hátrányos helyzetű gyermeke száma nő, illetve a 
halmozottan hátrányos helyzetűek is. 

Óvodánkban kevés a kiemelkedően jó körülmények közül érkező gyermek. Nagyon 
nehéz körülmények között élők száma az elmúlt évekhez képest növekedett. 3 és több 
gyermekes családból származik gyermekeink kb. 30 %-a. Igen sok a munkanélküli (kb. 10%). 

Az óvodás gyermek családi helyzetének évenkénti felméréséhez szükséges 
szempontok: 

- Az óvodások száma összesen, 
- Ebből a veszélyeztetettek száma, 
- Hátrányos helyzetű gyerekek száma, 
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma, 
- Három, vagy több gyermekes családban élők száma, 
- Fogyatékkal élő gyermekek száma, 
- Cigány család gyermeke, 
- Csonka családban nevelkedők száma. 

 
A gyermek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 
Családi környezet: 

- Nevelési hiányosságok, 
- Bűnöző családi helyzet, 
- Rossz lakásviszonyok, 
- Egészségügyi okok, 
- A gyermeki személyiségben rejlő okok, 
- Megromlott családi kapcsolat. 

Családon kívüli környezet: 
- Életvitel az utcán történik, 
- Életvitel az italboltban történik, 
- Kéregetésre kényszerítés, 
- Kábítószerezés, 
- Pszichiátriai kezelés, 
- Munkanélküliség, 
- Váltakozó párkapcsolatok. 

Az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele; 
Évente gyermekvédelmi ütemterv, valamint beszámoló elkészítése; 
Rendszeres konzultáció óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel, az iskolai 

szakképzett gyermekvédelmi felelőssel, védőnővel, családgondozóval, gyermekorvossal. 
A problémák megoldása érdekébe kapcsolatban állunk: 

- Gyermekjóléti Szolgálat, 
- Családsegítő Központ 
- Gyermekvédelmi ügyintéző 
- Nevelési Tanácsadó, 
- Szakértői Bizottság, 
- Gyermekorvos, védőnők, 
- Máltai Szeretetszolgálat, 
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- Város által fizetett logopédus 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei önkéntes nyilatkozatot írnak alá a 

H.H. helyzet megállapításához. 
Minden egyes gyermek érték. Mi nem mondunk le senkiről, hiszen Jézus a 

példaképünk. Végtelenségig próbálkoznunk kell minden gyermekkel, szakmai és nem 
szakmai módszerekkel, beleértve az érte mondott imát is. 

 
Törvényileg szabályozva: A gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. Törvényben, mely magába foglalja a gyermeki jogokat és kötelességeket, 
azok védelmét, a szülői jogokat és kötelességeket. 

 
A tehetséggondozást is gyermekvédelmi feladatnak tartjuk. Az óvodás korban csak 

tehetségcsírák jelennek meg, de ezek nem elhanyagolhatóak. Mindent meg kell tennünk, hogy 
a tehetség lépésről-lépésre kibontakozhasson, hiszen jelek megjelenhetnek egy súlyos 
hátrányokkal küzdő gyermek esetében is. A tehetséggondozást a vezető végzi és eddig szép 
eredményeket értek el. (versmondó verseny, rajzpályázat, táncos műsor szervezése) 

11.7 Az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei 

Az óvoda és a család 
Elsődleges és legfontosabb feladatnak az óvoda és a család kapcsolatát tartjuk, amely 

a beiratkozással kezdődik. Óvodánk speciális helyzetéből adódóan már az első 
találkozásunkkor szükséges a szülőket tájékoztatni, hogy mit tudunk felkínálni és mik az 
elvárásaink. 

A következőkről esik szó: 
- A keresztény nevelésről, 
- Óvodánk hagyományairól, ünnepeinkről, 
- Az óvoda és a család kapcsolatáról, módjáról, gyakoriságáról, fontosságáról, 
- A homogén csoport munkájáról, 
- Az egyéni differenciálás lehetőségéről, 
- A folyamatos tevékenységről, a csoportmunkáról, 
- A nevelők felkészültségéről, 
- A szülők jogairól, kötelezettségeiről, 
- A szülők segítségét, részvételét kérjük és várjuk, 
- Kiállítások megszervezésénél segédkezzenek, 
- Farsang, sportnap alkalmával részvételükre számítunk, 
- Szerepléseknél (templom, színjátszó találkozó, idősek otthona) közreműködjenek, 
- Szentmiséken alkalmanként vegyenek részt, színház, mozi látogatást lehetőség szerint 

támogassák. 
 
Hogyan informálódhatnak a szülők óvodánk életéről? 

- Napi találkozásról a csoportban, 
- Családlátogatás alkalmával, 
- Szülői értekezleteken, 
- Ismerkedési napon, 
- Nyílt napon, 
- Videó felvételek kölcsönzésével 1991 óta a napi munkánkat nyomon kísérhetik. 
- Az óvoda történetének megtekintésével 1991. óta folyamatosan vezetve. 
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- Hirdetőtáblán is informálódhat, 
- Médián keresztül. 

Az óvoda és a család kapcsolatára nagy hangsúlyt fektetünk, a szülőkkel megbeszéljük 
elgondolásainkat, figyelembe vesszük véleményüket és igényeiket. 

Kiscsoportos korú gyermekeinket már óvoda kezdés előtt augusztus végén 
meglátogatjuk otthonukban. A szülőkkel beszélgetünk a gyermekek szokásairól, kedvenc 
játéktevékenységükről esetleg betegségükről, melyekre oda kell figyelnünk Az „új” 
gyermekek szüleinek vezető óvónő tart közös szülői értekezletet. 

A csoportvezető óvónők napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, éppen ezért nem 
tartunk külön fogadóórát, de természetesen, ha igénylik a szülők módot adunk a hosszasabb 
egyéni beszélgetésre is.  

Szülői értekezletet általában két-három alkalommal tartunk évente minden csoportban 
külön időpontban, hogy a többgyermekesek mindegyikre eljuthassanak. Az értekezleteken 
mindig feldolgozzuk az aktuális, csoportnak megfelelő témát; Pl.: kiscsoportban az 
orrhigiénia fontosságáról. A nagyobbaknál minden év tavaszán nyílt napokat szervezünk, 
melyeken igen szép számmal van érdeklődés. Gyermeknapokon szülők is örömmel jönnek 
velünk kirándulni, szívesen kapcsolódnak be a sportversenyekbe. Tájékoztatjuk a szülőket 
minden fontosabb eseményről mely az óvodában, a templomban vagy pl. rádióban, 
televízióban nyomon követhető. 

Vallásos kiadványokat kölcsönzünk részükre. Felhívjuk a figyelmet az egyház által 
szervezett zarándoklatokra, illetve a játszóházi programokra, hangversenyre, stb. A 
nagycsoportosok időnként az iskolásokkal együtt, szentmisén is részt vesznek ilyenkor a 
szülőket is szívesen látjuk. A helyi TV-ben alkalmanként mi is szerepelünk pl. betlehemes 
játékkal, farsangi összeállítással, évzáró műsorral, sport és egyéb eseményekkel. 

Rendszeresen járunk az idősek napközi otthonába néhány boldog percet szerezve a 
megfáradt néniknek, bácsiknak. 
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12 A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató 
munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

12.1 Az óvodai nevelőmunkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke 
A Szent Gellért katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményegységének 

hiányzó eszközei a 11/1994. korm. rendelet minimál eszközjegyzékének figyelembe 
vételével. 

 
1. HELYISÉGEK 
 
1 db logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
1 db nevelőtestületi szoba 
1 db orvosi szoba 
2 db felnőtt öltöző 
1 db elkülönítő szoba 
1 db felnőtt mosdó 
1 db mosléktároló  
 
HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
1 Csoportszoba 
4 db élősarok állvány 
 
2. Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba 
Tükör 1 
asztal 1 (egy gyermek, egy felnőtt) 
szék 12 
szőnyeg 1 
 
3. Játszóudvar  
kerti asztal, kerti pad, 
3 db babaház  
2 db udvari homokozó  
4 db takaróháló 
mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök 
 3 db két személyes rugóshinta 
 2 db csúszda állvánnyal 
 2 egyensúlyt fejlesztő lépegető 
 2 db mászóka 
 
4. Nevelőtestületi szoba 
pedagóguslétszám szerint 
fiókos asztal 1, szék 1  
könyvtári dokumentum 500 db 
(pedagógiai szakirodalom, folyóirat, jogszabálygyűjtemény, mesekönyvek stb. az 

óvodapedagógusok felkészüléséhez) 
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könyvszekrény 2 db (legalább ötszáz könyvtári dokumentumnak) 
 
5. Orvosi szoba berendezése, felszerelése a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

előírásai szerint 
A FELNŐTTEK MUNKA VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 
Ásó 1 db kapa 1 db, gereblye 2 db 
 
A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK 
1.Játékok, játékeszközök (mennyiség eszközfajtánként) 
Különféle játékformák, mozgáskultúra, ének-zene, anyanyelv, értelmi képességek, 

ábrázoló tevékenység, környezet, munka jellegű tevékenységek eszközei: 
csoportszoba: 
puzzle kirakó 20 db 
társas játékok 10 db 
építő-konstruáló játékok 5 db készlet 
kesztyűbáb 25 db 
babaház 5 db 
baba 20 db 
babakocsi 5 db 
képes könyv (mese) 30 db 
képes könyv (természet) 20 db 
kreatív kellékek, rajzeszközök: 50 kg agyag, 50 db gyermekolló, 100. db ecset 
dob 5 db 
csörgő 30 db 
triangulum 5 db 
cintányér 5 db 
udvar: 
homokozó készlet 10 db 
hólapát 20 db 
lombseprő 20 db 
kerti szerszám: gereblye 10 db, kapa 10 db 
füleslabda 10 db 
 
2. Nevelő munkát segítő egyéb eszközök: 
 
Hangszer: gitár 1 db, hegedű 1 db 
Diafilmek 20 db 
Video kazetta 10 db 
Műsoros zene CD 10 db 
Vetítővászon 1 db 
Diavetítő 1 db 
3. Egészség- és munkavédelmi eszközök: 
Mentőláda 1 db 
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12.2 Az iskolai nevelőmunkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke 
 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi 

alapfelszerelések és eszközök szolgálják:  

- írásvetítő tantermenként 1 db  

- diavetítő 1 db 

- fali vetítővászon 6 db,  

- televízió 2 db,  

- videó lejátszó 1 db,  

-  DVD lejátszó 3 db, - 

-  COMBÓ 1 db 

- CD-s + kazettás + MP3 4 db 

CD-s kazettás 3 db, 

 CD + MP3 1 db 

- kazettás magnetofon 7 db 

- CD lejátszó 4. 

 
2. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és 

taneszközök (tantermenként): 
- Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 
- Hívóképek. 
- Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 
- Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. 

(falikép) 
- Írott kis és nagy ABC. 
- Bábok (10 db). 
- Fali tablók: 

· Hangtani ismeretek 
· Szavak alakja, jelentése 

· A szó 
· A mondat 

- Gyermeklexikon (10 db)  
- Szólások, közmondások könyve. 
- Nemzeti jelképek. (falitabló) 
- Fali táblák: 

· Igék 
- Történelmi arcképsorozat. 
- Helyesírási szabályzat és szótár (10 

db). 
 
3. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 
- Űrmértékek (cl, dl, l). 
- Demonstrációs óra. 
- Táblai vonalzók. 

- Táblai körző. 
- Kéttányéros mérleg és súlysorozat. 
- Színes rudak. 



 
4. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Iskolai iránytű. 
- Magyarország domborzati térképe. 
- Magyarország közigazgatási térképe a 

megyecímerekkel. 
- Borszeszégő. 
- Videokazetták: 

· Élő bolygó I. 
· Élő bolygó II. 
· Élő bolygó III. 
· Élő bolygó IV. 

· Élő bolygó V. 
· Magyar Tájak I-VII. 
· Magyar Puszta I-XIII. 
· Örökség I-III. 

- Ásványok. 
- Magyar nemzet jelképei (falitabló) 
- Testünk (videofilm). 
- Közlekedés szabályai (videofilm). 

  Szűrőpapír. 

 
5. Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, 
kisdob. 

- Zenehallgatási anyagok hangkazettán 
vagy CD-n: 
· Magyar népzenei anyag. 
· Gyermekdalok. 
· Himnusz. 
· Szózat. 
· Magyar és rokon népek dalai. 

· Kulcs a muzsikához 1-14. 
· Cselekményes zenék - nőikar, 

férfikar, vegyeskar. 
· Iskolai ünnepek újabb dalai. 
· Egyházi énekek. 
· Jeles napok, ünnepkörök dalai. 
· Kórusművek, műzenei 

szemelvények. 

 
6. Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Diapozitívek: 
· Steindl Imre: Országház. 
· Kispaládi parasztház. 
· Thököly vár - Késmárk. 
· Medgyessy Ferenc: Anyaság. 
· Kolozsvári testvérek: Szt. György 

szobra. 
· Kovács Margit: Szamaras, Sámson 

dombormű. 
· Szőnyi István: Este. 
· Csontváry Kosztka Tivadar: Mária 

kútja. 
· Pablo Picasso: Mária arcképe. 
· Ferenczy Noémi: Noé bárkája - 

gobelin. 
· Cifraszűr, bölcső, csengős népi 

játék. 
· Hollókői ház. 
· Füstös konyha. 
· Matyó tisztaszoba. 
· Mai lakóház külső és belső képe. 
· Árva vára. 
· Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum. 
· Schaár Erzsébet: Kirakat. 

· Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - 
ezüstvessző rajz, Hónapok - Berry 
herceg hóráskönyvéből. 

· Eugéne Delacroix: Villámtól 
megriadt ló. 

· Paul Cézanne: Csendélet. 
· Ferenczy Károly: Festőnő. 
· Fényes Adolf: Testvérek. 
· Vaszilij Kandinszkij: Festmény 

három folttal. 
· Bálint Endre: Vándorlegény útra 

kél,  
· Ember alakú butella. 
· Kerített ház - Pityerszer. 
· Botpaládi ház. 
· Faragott, festett, oromzatos ház - 

Hegyhátszentpéter. 
· Hősök tere. 
· Vajdahunyad vára. 
· Makovecz Imre: Sárospataki 

Művelődési Ház. 
· Ligeti Miklós: Anonymus. 
· Ferenczy Béni: Bem érem. 
· Götz János: Szarvas. 
· Cseh László: Táncolók. 
· Michelangelo: Ádám teremtése. 
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· Ferenczy Károly: Október. 
· Fényes Adolf: Babfejtők. 
· Koszta József: Tányértörölgetők. 
· Glatz Oszkár: Birkózók,  

· Kapatisztító, kunsági gyapjú 
hímzés, hímes tojás, mézeskalács 
báb. 

· aratókorsó, tálak, miskakancsó. 
· Magyar koronázási jelvények. 

 
7. Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Olló, kés, vonalzó (30 db). 
- Mintázó eszközök kszlt (4 db). 
- Építőkocka (fa). 
- Szövőkeret (1 db). 
- Csiszolópapír. 



8. Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
 
- Ugrókötél (10 db). 
- Kislabda (15 db). 
- Tornapad (8 db). 
- Tornazsámolyok (4 db). 
- Medicinlabda (10 db). 
- Karika (8 db). 
- Ugrószekrény (1 db). 
- Dobbantó (3 db). 
- Tornaszőnyeg (6 db). 
- Mérőszalag (1 db). 

 
9. A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelésekés 

taneszközök: 
- Térkép (irodalomtörténeti) (3 db). 
- Írói arcképsorozat (3 db). 
- Magyar értelmező szótár (5 db). 
- Szinonima szótár (5 db). 
- Helyesírási tanácsadó szótár (5 db). 
- Életrajzi lexikon (5 db). 
- Helyesírási szabályzat és szótár (20 

db). 
- Hanganyag (hangkazetta, CD): 

· Népdalok, népmesék. 
· János vitéz. 
· Mitológiai és bibliai történetek. 
· Versek (Petőfi, Arany). 
· A kis herceg. 
· Görög regék és mondák. 
· Rege a csodaszarvasról. 
· Népballadák. 
· Arany: A walesi bárdok. 
· Toldi. 
· Egri csillagok (részletek). 
· Janus Pannonius, Balassi Bálint, 

Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz 
Mihály versei. 

· Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Petőfi Sándor, Arany 
János Jókai Mór művei. 

· Halotti beszéd és könyörgés. 
· Ómagyar Mária - siralom 
· Móricz Zsigmond: Hét krajcár, 

Légy jó mindhalálig (rádiójáték). 
· Ady Endre, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, József Attila, 
Radnóti Miklós versei. 

· Megzenésített versek. 
- Videofilmek: 

· Magyar népmesék. 
· János vitéz (rajzfilm). 

· A Pál utcai fiúk (film). 
· Rab ember fiai (film). 
· Magyar mondák: Álmos vezér, A 

fehér ló mondája, A szentgalleni 
kaland, Botond, Lehel kürtje, 
István megkoronázása. 

· Arany: A walesi bárdok. 
· Ludas Matyi (rajzfilm). 
· Egri csillagok (film). 
· Janus Pannonius emlékére. 
· Mátyás könyvtára. 
· A Corvinák. 
· Balassi, Csokonai: A 

felvilágosodás. 
· Mikszáth : Szent Péter esernyője 

(film). 
· Mikszáth prózája. 
· Liliomfi (film). 
· A reformkor I-II. 
· Petőfi. 
· Egy magyar nábob (film). 
· Kárpáti Zoltán (film). 
· A kőszívű ember fiai (film). 
· Halotti beszéd. 
· Légy jó mindhalálig (film). 
· Móricz és a Légy jó mindhalálig. 
· Móricz élete. 
· Nyugat. 
· A fiatal József Attila. 
· Erőltetett menet (film). 

- Könyv:   
· Népmesegyűjtemények (10 db). 
· O. Nagy Gábor: Magyar szólások 

és közmondások (5 db). 
· Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 

db). 
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· Kaposi László: 
Drámafoglalkozások (5 db). 

· Montágh Imre: Mondjam vagy 
mutassam (5 db). 

· Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
(30 db). 

· Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 
db). 

· Mikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyője (30 db). 

· Móricz Zsigmond: Légy jó 
mindhalálig (30 db). 

· Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db). 
- Falitablók: 

· Hangtan. 
· A teljes hasonulás. 
· Jelentéstan. 
· Szótan. 

· A szófajok. 
· Jelentés. 
· Szerkezet. 
· Mondattan. 
· Magyar nyelvemlékek. 
· Nyelvcsaládok. 

- Egyéb eszközök: 
· Petőfi (diasorozat). 
· Fogalmazás 5. (diasorozat). 
· Arany János: Toldi (diasorozat). 
· Petőfi, Arany, Vörösmarty 

(diafilm). 
· A főnév (oktatócsomag). 
· Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

(diafilm) 
· Ady és a nyugatosok, József Attila 

(diafilm). 

 
10. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Falitérkép: 
· Palesztina Jézus idejében 
· Geschithte im Überlich (500-1400) 
· Európa a XI. század végén 
· Magyarország az Anjouk és 

Zsigmond korában (1301-1437) 
· A Magyar Szentkorona országai 

1890. 
· Palesztina az ókorban 
· Magyarország ezeréves sorsa 
· Ókori Kelet Krisztus előtt III-I. 

évezred 
· Ószövetség 
· Szentföld-Jézus élete 
· Pál apostol missziós útja 
· Magyarország Szent István 

korában 
· Amerika független államainak 

kialakulása 
· Honfoglalás és letelepedés 
· A magyar nép vándorlása és 

honfoglalása 
· Európa 1000 körül 
· Őskor 
· Az emberiség az őskorban 
· Az ókori Kelet. 
· Az ókori Görögország. 
· A Római Birodalom. 
· Bibliai országok - Pál apostol 

utazásai. 

· Magyarország X-XI. sz. 
· A magyar népvándorlás és a 

honfoglalás. 
· Európa Nagy Károly korában. 
· Magyarország a korai feudalizmus 

idején. 
· A feudális Magyarország a XIII. 

sz. közepétől a XV. sz. elejéig. 
· A tatárjárás Magyarországon 

1241-42. 
· A Föld népei a XIV-XV. 

században. 
· Magyarország a XVII. században 
· Európa a XIV-XV. században. 
· A feudális Magyarország a XV. 

században. 
· Magyarország a XVII. században. 
· Európa a XVII. század közepén. 
· Az európaiak felfedezései és a 

gyarmatosítás XV-XVII. század. 
· Európa a XVIII. század végén. 
· A Föld népei a XVI-XVIII. 

században. 
· Az 1848/49-es szabadságharc. 
· Európa a XIX. század második 

felében. 
· Európa a XIX. században. 
· Európa 1815-1849. 
· Európa az I. világháború idején. 
· A gyarmati rendszer 1830-1914. 
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· Az Osztrák - Magyar Monarchia 
1914-ben. 

· A gyarmati rendszer felbomlása 
(1917-1975). 

· Európa a II. világháború idején.  
· Hazánk felszabadulása. 

- Videokazetta: 
· Az ókori Egyiptom. 
· Egyiptom, a Nílus ajándéka. 
· A piramisok. 
· Az ókori Hellász. 
· Görögország. 
· Az ókori Róma. 
· Róma építészete. 
· Álmos vezér. 
· Honfoglalás, államalapítás. 
· Aquincum. 
· Élet a középkori Európában. 
· Céh, inas - legény - mester. 
· A románkori művészet. 
· A román stílus. 
· Mátyás király. 
· Hunyadi János. 

· Mátyás országa. 
· Mátyás király könyvtára. 
· A lovagok, a Hunyadiak. 
· Mohács. 
· Magyar ereklyék. 
· Nagy Szulejmán és kora. 
· Rákóczi szabadságharca. 
· A francia forradalom. 
· Reformkor I-II. rész. 
· Kossuth élete. 
· A kiegyezés. 
· Oroszország a cártól Sztálinig. 
· Versailles. 
· A II. világháború. 
· 1956. október 23. 

- Egyéb: 
· A magyar államcímer története 

(falikép). 
· Magyar történeti áttekintés a 

honfoglalás idejétől (falikép). 
· A középkori társadalom (falikép). 
·  

 
11. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Oktatótábla 9db 
- Tantál Mobil nyelvi labor 16 főre 1db 

(12 főre működő) 
- Magnetofon 

- Televízió 
- Tanári kézikönyvek, hanganyagok a 

tanulók tankönyveihez 4-8. osztály 
- Oktatófólia

- Angol nyelvű könyvek, kiadványok az iskolai könyvtárban 
 

12. A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 
- Tantál Mobil nyelvi labor 16 főre 1db 

(12 főre működő) 
- Magnetofon 

- Tanári kézikönyvek, hanganyagok a 
tanulók tankönyveihez 4-8. osztály 

- . (munkatankönyv, hangkazetta). 
- Tematikus képek.

Német nyelvű könyvek, kiadványok 
 az iskolai könyvtárba
 
13. A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Táblai körző fa (2 db). 
- Táblai vonalzó 450-os fából (5 db). 
- Táblai vonalzó 600-os fából (5 db). 
- Táblai szögmérő fából (5 db). 
- Méterrúd fából (5 db). 
- Összerakható m3 (5 db).   
- Alaphálók, alapábrák (2 db). 
- Nagy matematikusok arcképei (5 db). 

- Sík és mértani modellezőkészlet (2 
db). 

- Számegyenes, koordinátarendszer 
(írásvetítő fólia). 

- Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia) 
- Oszthatósági szabályok (falikép). 
- Százalékszámítás (falikép). 
- Kétkaros mérleg és súlysorozat. 
- Hatványozás azonosságai (falikép). 



NEVELÉSI PROGRAM 
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

KISKUNMAJSA 

 

154 
 

- Halmazok (falikép). 
- Derékszögű koordinátarendszer 

(írásvetítő fólia). 
- Lineáris függvény (falikép). 
- Másodfokú függvény (falikép). 
- Abszolútérték függvény (falikép). 
- Mértékegységek (falikép). 
- Területszámítások (falikép). 
- Kocka, téglatest (testek). 
- Űrmérték sorozat. 
- Szétszedhető dm3 
- Tükrözés (falikép). 
- Terület és kerületszámítások (falikép). 
- Négyszögek, kerülete, területe 

(falikép). 

- A kör kerülete, területe (falikép). 
- Szögpárok (falikép). 
- Hasábok (falikép). 
- Eltolás (falikép). 
- Pitagorasz-tétele (falikép). 
- Az egyenes körkúp, gúla (falikép). 
- Az egyenes henger, gömb (falikép). 
- Műanyag henger. 
- Műanyag kúp. 
- Műanyag gúla. 
- Műanyag hatszög alapú hasáb. 
- Műanyag ötszög alapú hasáb. 
- Testek felszíne, térfogata (falikép). 
- Algoritmus folyamatábra (falikép). 

 
14. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pentium típusú számítógép (15 db). 
- Monitor (SVGA) (15 db). 
- Billentyűzet (15 db). 
- Egér (15 db). 
- CD meghajtó 40x (3 db) 
- Hangkártya + hangfal (3 db). 
- Projektor (1 db).  
- Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 db). 
- Tintasugaras nyomtató (1 db). 
- Mátrix nyomtató (1db) 
- HP nyomtató 5 
- Falitablók: 

· A számítógép belső felépítése 
(IBM - 02) 

· Az input-output eszközök 
csatlakoztatása 

· A billentyűzet. 
- Alapvető programok: 

· WINDOWS 98 vagy 2000. 
· OFFICE 97 vagy 2000. 
· Szoftver az INTERNET 

hálózatban való működtetéséhez. 

 
15. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Terepasztal. 
- 5-8. osztályos diafilm sorozat a 

földrajz tanításához. 
- Kőzetgyűjtemény. 
- 5-8. osztályos táblai vaktérkép sorozat. 
- Hőmérő (15 db). 
- Iránytű (15 db). 
- Térképjelek. 
- Magyarország (térkép) 
- Magyarország gazdasága és 

társadalma (térkép) 
- Mo. domborzata, természetvédelme 

(térkép) 
- Mo. megyéi, közlekedése (térkép) 
- Mo. domborzata és vizei (térkép) 
- Mo. domborzata (térkép) 
- Mo. vaktérkép (térkép) 
- A Magyar Köztársaság közigazgatási 

térképe 
- Bács-Kiskun Megye (térkép) 

- A Dél-alföld gazdasága (térkép) 
- A Föld országai (térkép) 
- A Föld országai politikai (térkép) 
- A Föld domborzata (falitérkép). 
- A Föld közlekedése (térkép) 
- A Föld bányászata (térkép) 
- A Föld  (vaktérkép) 
- A Világ 
- Vulkánok (térkép) 
- Földgömb (1 db). 
- Tellúrium 1 db 
- A Föld felszíne (dombortérkép). 
- Afrika domborzata és vizei 

(falitérkép). 
- Ausztrália és Óceánia gazdasági élete 

(falitérkép). 
- Afrika domborzata (falitérkép). 
- Ausztrália és Új-Zéland domborzata 

(falitérkép). 
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- Észak-Amerika, Dél-Amerika 
domborzata és vizei (falitérkép). 

- Ázsia domborzata és vizei (falitérkép). 
- Európa domborzata és vizei 

(falitérkép). 
- Európa országai (falitérkép). 
- Észak-Európa (falitérkép). 

- Kelet-Európa (falitérkép). 
- Ázsia (észak-dél) domborzata 

(falitérkép). 
- Közép Európa (falitérkép). 
- A Kárpát-medence domborzata és 

vizei (falitérkép). 

 
16. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök. 

- Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. 
osztály). 

- Mágneses rúdpár fatokban. 
- Táblai mágnes  
- Részecskemodell (videokazetta). 
- Fizikusok arcképcsarnoka (falikép 

sorozat). 
- Mágneses készlet (komplett). 
- A naprendszer (tabló). 
- Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 1 

db). 
- Mikolacső (10 db). 
- Mechanikai eszközkészlet 

(tanulókísérleti eszköz 10 db). 
- Nyomás, súrlódás vizsgálatára 

alkalmas eszközkészlet (25 db). 
- Rugós erőmérő (29 db). 
- Kétkarú emelő (1 db). 
- Karos mérleg, súlysorozattal (10 db). 
- Hőmérő. 

- Hőtágulást bemutató tanári 
eszközkészlet (1 db). 

- Kétütemű motorminta (1 db). 
- Négyütemű motorminta (1 db). 
- Áramátalakító (1 db). 
- Csengőreduktor (1 db). 
- Dugaszos ellenállásszekrény (1 db). 
- Generátor minta (1 db).1 db). 
- Elektrovaria (tanári bemutató 

eszközkészlet) (1 db). 
- Transzformátor modell (1 db). 
- Mérőműszer (Voltax) (1 db). 
- Tanulókísérleti eszközkészlet 

áramkörök létrehozására (1 db). 
- Sztatikus elektromosságot létrehozó 

eszközkészlet (21 db). 
- Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (1 

db). 
- Prizmatartó (1 db). 
- Tanulókísérleti eszközkészlet a fény 

vizsgálatára (1 db). 
 
17. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

 

- Pete barázdálódása modell 1 db. 
- Fás szárszerkezet modell 2 db. 
- Rovartest tagoltsága modell 1 db. 
- Levél szerkezete modell 1 db. 
- Gyökércsúcs modell 1 db. 
- Gyökér felszívó zónája modell 1 db. 
- Kétszikű szár modell 1 db. 
- Fatörzs szerkezete modell 1 db. 
- Virág modell 3 db. 
- Egércsontváz modell 1 db. 
- Rák tagolt váza modell 1db. 
- Növényi sejt modell 1 db. 
- Tőkésréce modell 1 db. 
- Mezei nyúl modell 1 db. 
- Kecskebéka modell 1 db. 
- Vízisikló modell 1 db. 
- Termések modellek 1 db. 
- Tellúrium 1 db. 

- Csigolya modell 1 db. 
- Állati sejt modell 1 db. 
- Gége modell 3 részes 1 db. 
- Agymodell 8 részes 1 db. 
- Kézi nagyító (1 db). 
- Mikroszkóp 9 db tanuló, 2 db tanári 
- Szilvafa virága (modell). 
- Burgonya virága (modell). 
- Sertés koponya. 
- Juh koponya. 
- Madár csontváz. 
- Emlős csontváz. 
- Fogtípusok. 
- Szarvasmarha koponya 
- Házityúk modell  
- Erdők legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla). 
- Fenyő (oktatótábla). 
- Erdei pajzsika (oktatótábla). 
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- Kocsányos tölgy virága (oktatótábla). 
- Macska csontváz .                          
- Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla). 
- Hal (csontváz). 
- Béka (csontváz). 
- Rák testfelépítése (oktatótábla). 
- Fürge gyík (csontváz). 
- Nemzeti parkjaink (falitérkép). 
- Falitablók:  

· A sejtmagnélküli egysejtűek 
· Szivacsok, csalánozók 
· Gyűrűsférgek 
· Puhatestűek 
· Ízeltlábúak 
· Gerincesek 
· Moszatok, zuzmók, mohák, 

harasztok 

· Nyitvatermők 
· Zárvatermők 
· A lomblevél működése 
· A virág és virágzat  
· Termések, terméstípusok 
· Fásszár keresztmetszete 
· Egyszikű szár keresztmetszete 

- Az emberi bőr (bőrmetszet). 
- Emberi csontváz. 
- Csípőcsont. 
- Csövescsont. 
- Koponya. 
- Emberi torzó. 
- Légzés (oktatótábla). 
- Szem (modell) 6 részes 1 db. 
- Hallás és egyensúly szerv (modell). 
- Emberi fejmetszet. 

 
18. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Videofilmek: 
· Az élelem 
· Az izmok és a mozgás 
· A dohányzás és az egészség  

· Vigyázz a gyógyszerekkel 
· Ép testben ép lélek 

 
19. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Kémcső (10 db). 
- Főzőpohár (3db). 
- Borszeszégő (2 db). 
- Kémcsőfogó (2 db). 
- Vasháromláb (2 db). 
- Azbesztháló (1 db). 
- Vízbontó készülék (1 db). 
- Kalotta molekulamodell (1 garnitúra). 
- Pálcika modell (1 garnitúra). 
- Mágneses atommodell (1 garnitúra). 
- Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 

db). 
- Falitáblók: 

· Atomok elektronvonzó képessége 
· Fémek jellemerősségi sora 
· Periódusos rendszer 
· Elektronhéjak kiépülése 

- Oktatótáblák: 

· Fémek reakciói vízzel 
· Fémek reakciói savval 
· Sav-bázis reakció 
· Közömbösítés 
· Redukció a redukáló sorban 
· Peptidkötés 

- Videokazetták: 
· A fémek általános jellemzése 
· A víz 
· Az élet elemei 
· Levegő, tenger, kőzet 
· Atom és molekula 
· A víz egy csodálatos nyersanyag 
· A konyhasó 
· Szabadon és kötve 
· Atom és molekula 

 
20. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Pianínó. 
- A kerettantervben szereplő 

zenehallgatási anyag hangkazettán 
vagy CD lemezen. 

- Videofilmek: 
· Tánctípusok. 
· Jeles napok népszokásai. 
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- Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. 
 
21. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. 
- Táblai körző (fém hegyű). 
- 600-os táblai vonalzó. 
- 450-os táblai vonalzó. 
- 100 cm-es táblai vonalzó. 
- Táblai szögmérő. 
- Műanyag, átlátszó kocka, tégla. 
- Demonstrációs testek (fa). 

- Diapozitívek: a kerettantervben a 
megismertetésre, elemzésre ajánlott 
műalkotásokról (1-1 db). 

- Videofilmek: 
· A román stílus 
· A gótika 
· Reneszánsz 
· XIX. század művészete 
· XX. század művészete 

 
22. A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- ragasztópisztoly (1 db) 
- varrógép (6 db) 
- Barkács készlet 12 db 
- reszelő lapos  
- Vasreszelő  
- Laposfogó  
- Kalapács  
- Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó  

- Fafűrész , vasfűrész 
- Lyukfűrész  
- Kézi fúró  
- Szerelő készlet, gépelemek tanításához  
- Kerékpár (1 db). 
- KRESZ - táblák (oktató táblák) (1-1 

db). 

 
23. A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

- Ping - pong asztal (1 db) 
- Kosárpalánk (4 db) 
- Mászókötél (1 db) 
- Váltóbot (1 db) 
- Stopperóra (2 db) 
- Mérőszalag (1 db) 
- Magasugrómérce fém (1 pár). 
- Magasugróléc (1 db). 
- Maroklabda (8 db). 
- Súlygolyó 3 kg (4 db). 
- Tornaszekrény (1 db). 

- Dobbantó (1 db). 
- Tornapad (12 db) 
- Tornaszőnyeg (8 db) 
- Tornazsámoly (6 db). 
- Medicinlabdák (7 db). 
- Tüsök labda (6 db) 
- Ugráló kötél (15 db). 
- Kézi súlyzók (33 db). 
- Kosárlabda (17 db). 
- Kézilabda (16 db). 
- Focilabda (3 db). 

24 Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez szükséges eszközök 

 

· 10 kleine negeslien 
· alphabet fun (kisbetűs) 
· Alphabet fun (nagybetűs) 
· Ateheir Matits graphigues 
· Atehier Premiers graphismes 
· Atelier Grapfeisme 1 
· Balkezes olló 
· Bilder 
· Ceruzahegyező gép 
· Címer 

· Egyensúlyozó tányér 
· Egyensúlyozó tölcsér 
· Egyensúlyozó vödör (szituációs) 
· Első olvasójátékom 
· Érzékelő domino 
· Érzékelő labda 
· Fahíd 
· Falipolc 
· Falitabló (Himnusz, Szózat) 
· Falitabló (Írott kis és nagy ABC) 
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· Farben 
· Felül polcos szekrény 
· Filccel írható tábla (1x1m) 
· Függöny 
· Fűzőjáték 
· Fűzős játék 
· Gegen sätze 
· Gimnasztikai labda 
· Gleich ungleich 
· Golyós számoló 
· Gomba domino járműves 
· Gomba karikás számoló 
· Gomba kirakó 
· Gomba számoló 1-10 
· Histories soures 2 
· Hosszabító 
· Instruments de musique 
· Jelek és vonalak 
· Jen des portraits 
· Junior scrabble 
· Kamische autos 
· Karnis 
· Kép és szókártya gyűjtemény 2.o 
· Kép és szókártya olvasás 1.o 
· Kerekes lépegető 
· Kirakó 
· Kirakó 
· Kötéllétra 
· Közlekedési játék 
· Lépegető 
· Logico maximo 
· Logico maximo füzetek 
· Logico picolo 
· Logico picolo füzetek 
· Logico prismo 
· Logico prismo füzetek 
· Loto des situations souores  
· Loto somore des animaux 

· Loto souore asociations 
· Lotto 
· Magnetic puzzle board 
· Mászóka kötél 
· Matanda kicsi 
· Match puzzle + - 
· Maus domino 
· Memory 
· Monitor 
· Mutandia számoló 
· Olló 
· Organicolor 
· Organicubes 
· Pistes magiques 2 
· Puzzle 
· Reperage logigne 1. 
· Reperage Logique 2 
· Schubtrix 1. 
· Schubtrix 2. 
· Structuro 
· Super dominos 
· Számláló 1-10 Nienhuis 
· Számolórúd 
· Személyi számítógép (komplett) 
· Színesrúd készlet 
· Szivacsépítő 
· Szőnyeg (2x3m) 
· Szürke kárpitos szék 
· Tachiform 
· Tactilo 
· Tanári asztal 
· Tanulói asztal 1 szem. 
· Tanulói asztal 2 szem. 
· Tanulói szék (1.o) 
· Thomson Cd-s magnó 
· Tükör 

Ugrálólabda 

 

12.3 TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében beszerzésre kerüt, tartalmi 
fejlesztést, kompetenciaalapú oktatás és korszerű 
tanulásszervezési eljárások bevezetését és fenntartását segítő 
eszközök 

 
Digitális tananyagcsomagok, eszközök, fali tablók, szakkönyvek mennyiség 

i-Doctum tananyagcsomag (12 db lemez) Tantárgyak: Biológia                  
Fizika,  Kémia, Magyar irodalom (szövegértés 2, magyar (2CD) 
Matematika kompetencia 3, történelem, földrajz  

1db 
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Kooperatív eszközcsomag (A csomag elemei: Kópéláda (kooperatív 
tanulást segítő eszközrendszer pedagógusoknak). Könyvek: Fehér 
Márta: Szabályok az iskolában, Diane Heacox: Differenciálás a 
tanításban, tanulásban, Kristen Nicholson Nelson: A többszörös 
intelligencia) 

11 db 

Történelmi tér-kép-tár I. (őskor-XVIII. század) - CD,Digitális tananyag  1 db 
Történelmi tér-kép-tár II. (a XVIII. századtól napjainkig) - CD,Digitális 
tananyag  

1 db 

Magyar történeti áttekintés a honfoglalás korától CD,Digitális tananyag  1 db 
Honismereti CD, digitális tananyag  1 db 
A második világháború+a két világháború közötti időszak-oktató CD  1 db 
A Római Birodalom CD,Digitális tananyag  1 db 
Az első világháború+a két világháború közötti időszak-oktató CD  1 db 
Az ókori Görögország-oktató CD  1 db 
Bolygónk (Föld) földrajza CD, Digitális tananyag  1 db 
Basic Facts about Great Britain-oktató CD  1 db 
Európa földrajza CD,Digitális tananyag  1 db 
Életközösségek CD (Digitális tananyag)  1 db 
Földrajzi atlasz CD, Digitális tananyag   1 db 
3 db-os képgaléria CD-csomag, digitális tananyag,Galéria CD  1 db 
-        Történelmi Vaktérkép CD,Digitális tananyag,Galéria CD                  -      
-        Világtörténelmi arcképcsarnok CD,Digitális tananyag,Galéria CD                  -      
-        Magyar történelmi arcképcsarnok CD,Digitális tananyag, Galéria 
CD  

                -     

3 db-os képgaléria CD-csomag, digitális tananyag,Galéria CD  1 db 
-        Magyar népi építőművészet, népviseletek CD,Digitális 
tananyag,Galéria CD  

                -      

-        Földrajzi Vaktérképek CD,Digitális tananyag,Galéria CD                  -      
-        Életközösségek állatai, növényei - állathangok CD, Digitális 
tananyag,Galéria CD  

                -      

Magyar irodalmi arcképcsarnok CD,Digitális tananyag,Galéria CD  1 db 
Alsó tagozatos matematika interaktív tananyag csomag 1 db 
Felső tagozatos komplex humán interaktív tananyag csomag 1 db 
Csudálatos ünnepeink, Népi hagyományok és fesztiválok 
Magyarországon (DVD) Gordiusz Oktatási Stúdió,2008 

1 db 

Csudálatos ünnepeink 2. (DVD) 1 db 
Magyarország nemzeti parkjai 1. (Dunántúl) DVD 1 db 
Magyarország nemzeti parkjai 2. (Dunán innen) DVD 1 db 
Néptánc melléklet a Dráma és tánc című tankönyvhöz (DVD) 1 db 
Bújj-bújj zöld ág (DVD) Oktató-képző DVD gyerekeknek 1 db 
Bújj-bújj zöld ág 2. (DVD) 1 db 
Makádi Mariann: A kompetenciaalapú pedagógia 1 db 
Roeders, Paul   - Gefferth Éva: A hatékony tanulás titka    1 db 
Kaduson, Heidi   - Schaefer, Charles: 101 játékterápiás technika 11 db 
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Torgyik Judit: Fejezetek a multikulturális nevelésből 1 db 
Bársony János: Cigány mesék Népmesék és más történetek 11 db 
Nagy Olga - Vekerdi József : A cigány népmese  11 db 
Rostás-Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága  1 db 
A magyarországi cigányság története Történelem a cigánykutatások 
tükrében, 1890-2008  

1 db 

Új utak és módokgyakorlatok a konfliktuskezelés tanításához és 
tanulásához  

1 db 

Tanulástanítás? - Élvezetes tanulásModern pedagógia a gyakorlatban 
sorozat  

1 db 

Óriás leszel! - A tehetséges gyerek Modern pedagógia a gyakorlatban 
sorozat  

1 db 

Mesék így is, úgy is olvasásra és drámajátékra készen, CD melléklettel  6 db 
Alkotva tanulunk tevékenységközpontú foglalkozások 11-12 éveseknek  1 db 
Történetek, módszerek - Új nevelési kézikönyv osztályfőnököknek  1 db 
Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése  1 db 
Kedveskönyv  1 db 
Ly-kastély falitábla  8 db 
Törpemérce 1. osztály tesztelő, diagnosztikus felmérések – anyanyelv  3 db 
33 olvasólap írásvetítő fólián 1. osztály  2 db 
Szövegértési gyakorló 1-2.  5 db 
Nyelvtani gyakorló 1-2.osztály  5 db 
33 olvasólap írásvetítő fólián 2. osztály  2 db 
Szórakodó 3. osztály tesztelő, diagnosztikus felmérések - anyanyelv  2 db 
Szövegértési gyakorló 3-4.osztály szövegértési gyakorlófüzet  3 db 
Útravaló 4. osztály tesztelő, diagnosztikus felmérések - anyanyelv  1 db 
Lépegető 2.osztály tesztelő, diagnosztikus felmérések – anyanyelv  2 db 
Tudáspróbák, felmérések (ÚJ/2009) matematika 1. osztály  3 db 
Tudáspróba 2 .osztály felmérő feladatok a matematika csodáihoz  2 db 
Tudáspróba 3. osztály felmérő feladatok a matematika csodáihoz  2 db 
Tudáspróbák, felmérések (ÚJ/2009) matematika 4. osztály  2 db 
Szövegelő 5. Szövegértést fejlesztő gyakorlatok  2 db 
Felmérőlapok - nyelvtan 5. osztály nyelvtan felmérő feladatok  2 db 
Szövegelő 6. Szövegértést fejlesztő gyakorlófüzetek  2 db 
Felmérőlapok - nyelvtan 6. osztály nyelvtan felmérő feladatok  2 db 
Felmérőlapok - nyelvtan 7. osztály nyelvtan felmérő feladatok  2 db 
Szövegelő 7. Szövegértést fejlesztő gyakorlófüzet  2 db 
Szövegelő 8. Szövegértést fejlesztő gyakorlófüzet  2 db 
Felmérőlapok - nyelvtan 8. osztály nyelvtan felmérő feladatok  2 db 
Grammarize it! angol gyakorló feladatok  2 db 
Számegyenes összeadás-kivonás 10 db 3x10 cm-es számegyenes 50 db 
számoló lap 

10 db 
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Betűhívókészlet 54 db hívóképpel 3 db 
Kis írott betűs ABC  3 db 
Nagy írott betűs ABC  3 db 
Osztálytermi demonstrációs számegyenes 2 m laminált  10 db 
Himnusz falitabló 10 db 
Tevékenység központú pedagógia, projekt módszer, témahetek 
szervezését szolgáló egyéb eszközök: 

mennyiség 

Tűzhető vizuáltábla, parafa 90x120 cm fakeretes  24 db  
Számok - szivacsbélyegző 6 db  
Kisbetűk - szivacsbélyegző 6 db  
Nagybetűk - szivacsbélyegző 6 db 
Festő mintahengerek 4 db 7 cm széles 6 db 
Cikkcakk - ollókészlet 13 cm (5 db-os) 11 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): csillagok 6 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): szív 7 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): mackó 6 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): angyalkák 7 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): tulipán 6 db  
Domborító henger (17x13,5 cm): vonalak 6 db  
Saroklyukasztó: virág 3 db  
Saroklyukasztó: 3 szivecske 3 db  
Saroklyukasztó: csillag 3 db  
ABC nagybetűk mintalyukasztó klt. 26 db-os, 8 mm. 2 db  
ABC kisbetűk mintalyukasztó klt. 26 db-os, 8 mm. 2 db  
Mintalyukasztó nap nagy 1 db  
Sarok mintalyukasztó - Legyező/Tulipán 2 db 
Sarok mintalyukasztó - Hooly Leaf Levelek 2 db 
Sarok mintalyukasztó - Coats of Arms Cirádás 2 db 
Mintalyukasztó tulipán nagy 2 db  
Mintalyukasztó pillangó nagy 3 db  
Mintalyukasztó levél 4,8x3,8x3,2 cm - közepes 2 db  
Mintalyukasztó szív 4,8x3,8x3,2 cm -közepes 4 db  
Mintalyukasztó margaréta 4,8x3,8x3,2 cm - közepes 3 db  
Mintalyukasztó virág2 4,8x3,8x3,2 cm - közepes 3 db  
Mintalyukasztó angyalka 4,8x3,8x3,2 cm - közepes 3 db  
Mintalyukasztó hópehely 4,8x3,8x3,2 cm - közepes 3 db  
Kerek szövőkeret, átmérő: 23,5 cm 30 db 
Ollós mintadomborító 2 db 
Maped színes térképtű normál fejes 72 db  
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13 Mellékletek 

13.1 A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 
szolgáló tevékenységek és szervezeti formák finanszírozásának elvei 

13.1.1 Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások  
 
Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, 
a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más 
foglalkozást, számozott tanítási napra szervezett kirándulást, erdei iskolát iskolánkban minden 
tanuló számára ingyenesen kell biztosítani.  

 
Tehát ingyenes igénybe vehetők: 
 
- a tanórai foglalkozások  
- a szakértői javaslatokban előírt fejlesztő foglalkozások 
- a napközi otthonos, ill. tanulószobai ellátás  
- a javító, osztályozó és különbözeti vizsgák  
- 1-8. évfolyamon az évfolyamismétlés  
- a törvényben biztosított szabadon felhasználható időkeret terhére szervezett 

tanórán kívüli foglalkozások, beleértve, a tanulmányi versenyeket, diáknapokat, az énekkart, 
az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságokat, az iskolák közötti 
versenyeket és bajnokságokat beleértve a versenyek helyszínére való utaztatás költségei, 
valamint a szabadon felhasználható órakeretből biztosított felzárkóztatást, és a 
tehetséggondozást szolgáló szakköröket is.  

- tanulói felügyelet az első tanítási óra előtt 30 perccel, továbbá az étkezések, 
szünetek, és a számozott napra szervezett szabadidős és sportrendezvények, tanulmányi 
kirándulások ideje alatt 

- az iskola létesítményeinek (könyvtár, szaktantermek, sport-és szabadidő 
létesítményeinek), eszközeinek ingyenes használata abban az esetben ha a nevelési 
programban és helyi tantervben meghatározott célok elérését és feladatok megvalósítását az 
alapfokú oktatás keretében szolgálja.  

- a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet 
- a testi, érzékszervi, beszéd, ill. enyhe értelmi fogyatékosságot mutató tanulók 

állapotának megfelelő ellátása 

13.1.2 Térítésdíj-fizetési kötelezettség 
Az iskolaköpenyt iskolánk nevelőtestülete, diákönkormányzata és az iskolaszék a 

tanórai foglalkozáson való részvételhez nélkülözhetetlennek tartja. Döntését – egyhangúan - 
az iskola hagyományaira is hivatkozva hozta meg. Az iskolaszék ezzel egyidejűleg a köpeny 
beszerzésével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében a következő 
korlátozásokat határozta meg: 

 - az iskolaköpenyeket (anyag és varratás) beszerzési áron bocsátja iskolánk a 
szülők rendelkezésére 

 - a szülőknek joga van az iskola egyenköpenyével színben és fazonban teljesen 
megegyező ruhadarab egyéni beszerzésére, elkészítésére 

 - az ünnepi viselethez kért sötétkék nyakkendők, masnik/zsabók beszerzése a 
köpenyekhez hasonló módon és finanszírozási elvek szerint történik 
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 - az iskolaköpenyhez és az intézmény ünneplő viseletéhez szükséges 
iskolajelvény beszerzését szintén az iskola szervezi, és beszerzési áron bocsátja a szülők 
rendelkezésére 

 - mivel a fenntartó és a város önkormányzata nem rendelkezik uszodával, 
mindaddig, amíg az intézmény nem veheti igénybe egy saját tanuszoda biztosította előnyöket, 
a helyi tanterv úszásoktatásra előírt követelményeinek elsajátíttatását ingyenes 
szolgáltatásként, a vállalkozó által üzemeltetett uszoda bérleti díját és az uszodába utaztatás 
költségét pedig, a tanulók térítési díj megfizetése mellett vehetik igénybe. A térítési díj 
megfizetéséhez az iskolaszék és a szülői munkaközösség hozzájárult 

 - a nem kötelező iskolai rendezvényeken való részvétel költségei, egyéni 
levelezős és egyéb versenyeken való szereplés, kirándulások, táborok szervezésének díja, és a 
tanulói felügyelet biztosításának mindennemű anyagi terhe (útiköltség, szállás, étkezés, 
munkabér stb.) a szülőket terheli 

 - az iskola által nem számozott tanítási napokra szervezett kirándulások térítési 
díja nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 20 %-át, a táborok esetében pedig a 
minimálbér maximum 50 %-a lehet. 

 - az alapító okiratban és működési engedélyben szerepelő vállalkozás alapján 
folyó nevelés és oktatás, illetve az ezzel összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
tandíjakról, kedvezményekről és a térítés módjáról mindenkor az iskola igazgatója dönt.   

 

13.2 Katolikus, keresztény értékeink  

13.2.1 Transzcendentális értékek az általános értékelmélet alapján 
 

A tárgyiasító ismeret (és akarat) közvetítésével az ember mindig tud "tiszta énjéről" és 
arról a titokzatos valóság egészről, mely e tiszta én korlátlan horizontján jelentkezik. 
Szellemünk a véges dolgok megismerése közben a végtelen felé mozog. Tárgyiasító 
ismereteink hátterében szerzünk tudomást és tapasztalatot az eszményről , (melyről 
összehasonlító ítéleteink is árulkodnak) , ily módon tudunk: 
 - a feltétlen lét 
 - a feltétlen igaz 
 - a feltétlen jó 
 - a feltétlen szép 
 - a szabad és szent eszményéről , azaz Istenről. 
A transzcendentális értékek a különféle létezőkben, így az emberben is fokozatos és 
korlátozott módon vannak jelen. 
Ezen alapértékek a következő megismerési területekre irányulnak: 
 IGAZ, az, ami megfelel a valóságnak az értelmi közlés formájában.  
 Ez a tudomány területe. 
 SZÉP, az, ami megfelel az ideálnak, eszménynek az ábrázolásban.  
 Ez a művészet területe. 
 JÓ, az, ami megfelel az ideálnak az életben, a cselekvésben, a személyi  
 kibontakozásban.  
 Az erkölcs területe ez. 
 SZENT, az, ami megfelel a valóság Ősforrásának, a Lét Misztériumának.  Ezzel a 
vallás foglalkozik. 

Ez a négy terület nevelő- és oktatómunkánk négy alapterületét öleli fel.  
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13.2.2 A keresztény ember hívatása: élet a lélekben 
 A Szentlélekben megélt élet teljesíti be az ember hívatását.   Ez az élet isteni 
szeretetből és emberi szolidaritásból tevődik össze.  
Az emberi személy méltósága az Isten képmására  és hasonlatosságára történt teremtésben 
gyökerezik és az isteni boldogságra szóló meghívásban, nyeri  el  teljességét.   Szellemi 
lélekkel, értelemmel és akarattal megajándékozva, az emberi személy fogantatásától kezdve 
tehát Istenhez van rendelve és örök boldogságra hívatott. 
   Saját tökéletességét az igaz, a jó, a szép és a szent keresésében és szeretetében éri 
el. 
 
1.) AZ IGAZI SZABADSÁG, mellyel az ember rendelkezik, s amely benne az isteni képmás 
legmagasabb jele, az erkölcsi törvény követésére kötelezi az embert. Arra indítja, hogy tegye 
a jót, kerülje a rosszat. Ez a törvény az ember lelkiismeretében visszhangzik. 
 Az ember Krisztusban - aki a”láthatatlan Isten képmása"   
(Kol 1,15) lett teremtve a Teremtő  "képmására és hasonlatosságára". 
 Az eredeti bűntől természetében megsebzett embert rabul ejtheti a tévedés és 
szabadságát megélve hajlamos a rosszra. Az első bűn által megrontott isteni képmás 
Krisztusban eredeti szépsége szerint lett helyreállítva, és Isten kegyelme átnemesítette. 
 Krisztus teljes egészében feltárja az embert az embernek, és igen magas hívatását 
ismertté teszi számára. Jézus Krisztus az az életeszmény és példakép, amelyet a katolikus 
iskola a fiatalok elé állít, így világlátásának központja és nevelési tervének, értékrendszerének 
alapja Jézus Krisztus.  

               (Katolikus Nevelés Kongregációja) 
 

13.2.3 Az erények 
       

"Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, 
ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos" (Fil 4,8). 
 Az erény: állandó és szilárd készség a jó megtételére, mely a személy számára 
nemcsak a jócselekedetek végzését teszi lehetővé, hanem azt is, hogy minden testi és lelki 
erejével önmaga legjavát adja. 
  
AZ ISTENI ERÉNYEK alkalmassá teszik az ember képességeit az isteni természetben való 
részvételre.  
A HIT: - Istenben, mely által az ember szabadon Istenre bízza önmagát,  
  mindabban, amit Isten nekünk kinyilatkoztatott,  abban,  amit  az  egyház nekünk 
hinni előad.   

 Az élő hit " a szeretetben teljesedik ki"         (Gal 5,6),  
"halott tettek nélkül"                (Jak 2,26) 
A hitet őrizni kell, élni belőle, megvallani, magabiztosan tanúskodni  
 róla és terjeszteni.    (Lumen Gentium 42, Mt 10,32-33) 

A REMÉNY által, mint boldogságunkra vágyakozunk a mennyek országára és az örök életre 
Végtelen bizalom Jézus Krisztus ígéreteiben, a saját erő helyett a Szentlélek 
segítségére és kegyelmére támaszkodik, az imádságban testesül meg és belőle 
táplálkozik. 

A SZERETET, mellyel Istent mindenek fölött önmagáért szeretjük, felebarátunkat pedig mint 
önmagunkat, sőt úgy, ahogy azt Jézus  Krisztus tette. 
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 Ez Jézus új parancsa, a legfőbb parancs (Jn 15,12-13), a törvény  teljessége, a 
tökéletesség köteléke (Kol 3,14), 
 az erények formája, forrása és célja                  
A szeretet gyümölcsei:  

- az öröm, 
     - a béke, 

- az irgalmasság. 
          A szeretet megköveteli: 

 - a jótékonyságot, 
- a testvéri feddést, 

     - a jóakaratot, 
      - fölkelti a kölcsönösséget és érdektelen marad,  
     - felkelti a szabadságot,     
              - barátságot és közösséget. 

 
Isten első parancsa magában foglalja a hitet, a reményt és a szeretetet. (M  Törv. 6,5) 

13.2.4 A lélek ajándékai és gyümölcsei 
 A keresztények erkölcsi életét segítik, állandó készségek, melyek tanulékonnyá teszik 
az embert, hogy kövesse a Lélek késztetéseit. 
 A LÉLEK AJÁNDÉKAI: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, 
jámborság, istenfélelem.  ÉLNI KELL VELÜK! 
 A Lélek gyümölcsei azok a tökéletességek, amelyeket a Szentlélek kimunkál 
bennünk, mint az örök dicsőség első zsengéit. 
 
A LÉLEK GYÜMÖLCSEI: a szeretet  - öröm  - békesség - türelem   
- béketűrés  - jóság  - kedvesség  - szelídség  - hűség  - szerénység  
- önmegtartóztatás -  tisztaság.        ( Gal. 5,22-
23 ) 
 
 AZ EMBERI ERÉNYEK az értelem és az akarat szilárd magatartás-formái kiforrott 
hajlandóságai, állandó tökéletességei, melyek a hit és az ész segítségével cselekedeteinket 
szabályozzák, szenvedélyeinket rendezik és magatartásunkat irányítják. 
 
 A SARKALATOS    (KARDINÁLIS ) ERÉNYEK: sarkalatos szerepet játszanak, s 
a többiek köréjük csoportosulnak (Bölcs 8,7) A Szentírásban számos helyen megtalálható 
ezek dicsérete. 
  
 1.)   AZ  OKOSSÁG:  a cselekvés helyes szabálya (Aquinói Szent Tamás),a józan 
ítélőképességet segíti, hogy megkülönböztethetővé váljék, mi szolgál igazán javunkra. 
 A helyes eszközök megtalálásában segít (Péld 14,15) ( 1 Pét 4,7) és közvetlenül vezeti 
a lelkiismereti ítéletet. 
 
 2.)  AZ IGAZSÁGOSSÁG: szilárd és állhatatos akarat, amely meg akarja adni 
 Istennek, ami az Istené, és a felebarátnak, ami neki jár . Mások tiszteletben tartására, 
az emberi kapcsolatok terén méltányosságra, összhangra és egyenességre késztet. (Lev 19,15,  
Kol, 4,1)    
Ez a vallásosság erénye. 
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 3.)  AZ ERŐSSÉG: a nehézségek közepette biztosítja a szilárdságot és állhatatosságot 
a jó követésében, megerősíti az elhatározást a jó mellett a kísértések idején, képessé tesz a 
félelem legyőzésére  (ide tartozik a halál legyőzése is /!/) és az akadályokon való 
felülkerekedésben, segít szembekerülni a megpróbáltatásokkal, hajlamossá tesz az 
önmegtagadásra, önfeláldozásra, áldozatkészségre az igaz ügy érdekében és védelmében.                                                  
(Zsolt 114,14) ,(Jn 16,33) 
 
 4.) A MÉRTÉKLETESSÉG mérsékli az élvezetek vonzását, megszerzi a teremtett 
javak használatában az egyensúlyt, biztosítja az akarat uralmát az ösztönök fölött, tisztességes 
határok között tartja a vágyakat, az érzéki vágyakat a jó felé tereli, megőrzi a józan 
megkülönböztetést .  (Sir 5,2),  (Sir 18,30) 
Az Újszövetségben ez az erény a fegyelmezettség vagy józanság nevet  
kapta  (Tit 2,12) 

 
 Helyesen élni annyit tesz, mint Istent szeretni teljes szívünkből, teljes 

lelkünkből és minden erőnkből. A négy sarkalatos erény ezek felett őrködik és ezt segíti. 
 

13.2.5 Hivatásunk a boldogságra 
 

 Az emberi személy akarattal és értelemmel rendelkező szellemi lélekkel 
megajándékozva, fogantatása első pillanatától kezdve Istenre és az örök boldogságra rendelt 
lény.  
Tökéletességégét, a jó, az igaz, a szép és a szent felkutatásában és szeretetében leli meg.  ( 
Gaudium et Spes 15,2) 
 A nyolc boldogság Jézus Krisztus igehirdetésének központi témája, az emberi élet 
normája. 
 Nem kizárólagosan az itteni, földi boldogság, hanem a mennyek országában 
bekövetkező boldogság a céljuk. (Mt 5,3-12 )          
Törekedni kell a következő értékekre, kincsekre: 
 - szegénység elfogadása, 
 - türelem, 
 - szelídség, 
 - igazságosság, 
 - irgalmasság, 
 - tisztaszívűség, 
 - békesség, 
 - tanúságtétel, 
 - alázat. 
  
A nyolc boldogság Jézus Krisztus arcát festi meg: 
 - hangsúlyozza a szeretetet,  
 - kifejezésre juttatja hivatásunkat, 

- megvilágítják a keresztény élet jellegzetes cselekedeteit és magatartásformáit, 
- a megpróbáltatások közepette is éltetik a reményt az áldások és jutalmak 

meghirdetésével, 
- a földi javakkal szemben választások elé állít és megtisztítja szívünket. 
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13.2.6 A tízparancsolat értékirányultsága 
 

(Az első 3 Istenhez való kapcsolatunkat leszabályozó parancsról és azokról az isteni 
erényekről, melyeket ezek a parancsok magukba foglalnak már szóltunk.) 
 
A szülők tisztelete Isten után az első helyen áll és mindazoké, akiket Isten a mi javunkra 
hatalommal látott el: engedelmesség és felelősség. 
Az emberi élet tisztelete - a legcsodálatosabb katolikus érték. Az abortusz  és az 
eutanázia az emberi élet ellen elkövetett bűn.  (II. János Pál pápa: Evangalium Vitae) 

- a személy méltóságának tisztelete 
- mások lelkének a tiszteletben tartása (a botrány kerülése!) 
- az egészség tiszteletben tartása. (Az élet és egészség Istentől kapott becses javak, 

melyeket Ő ránk bízott. Ésszerűen gondot kell viselni rájuk kerülve mindenfajta 
túlzást és a testi élet abszolutizálását. Kerülni kell az evéssel-ivással kapcsolatban, az 
alkohollal, cigarettával, gyógyszerekkel való visszaélést.) 

- a testi épség megőrzése, (Az erőszak, kínzás, terrorizmus, emberrablás stb. 
megengedhetetlen) 

- a halottak, haldoklók tisztelete - a kegyelet érzésének felébresztése, 
- a béke (háború elkerülése). 

  
A tisztaság  - a házastársi szeretet és hűség tisztelete. 
 "A szeretet minden ember alapvető és veleszületett hivatása." 
Krisztus a tisztaság példaképe.  Minden megkeresztelt arra kapott meghívást,  hogy  
saját   életállapotának  megfelelően  tiszta   életet   éljen. 
 
A személyek és tulajdonuk tisztelte , mások javainak megbecsülése 

- a teremtés teljességének a tisztelete, mely megköveteli az állatok, növények, 
élettelen tárgyak tiszteletét.  Ezek a múlt, a jelen és ez eljövendő emberiség közös 
javára rendeltettek. 

Igazságosság és szolidaritás nemzeten belül és a nemzetek között, 
- a szegények szeretete    - az irgalmasság, 
- az igazság tisztelete     - az egyenesség, igaznak mutatkozunk cselekedeteinkben és 

szavainkban, tartózkodunk a  kétszínűségtől, a tettetéstől, képmutatástól. 
A személy hírnevének és becsületének tisztelete , mely tilt minden megszólást, rágalmazást 
. 
A szív tisztasága  - szemérmesség, türelem, szerénység, diszkréció, 
 - a személy intimitásának tisztelete  
Jóakarat, alázat, bizalom a gondviselésben  ( az irigységgel szemben). 
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13.3 Elvárások 

13.3.1 Elvárások a pedagógusoktól 
 A gyermekek személyiségének formálása felelős, örök életre szóló feladat. 

Felelősségünk mellett kitüntető ajándék, hogy Jézus munkatársai, művének folytatói lehetünk. 
 Üdvösségre nevelünk. Minden más ezután következik. Ahhoz, hogy a diákok 

harmonikus, kellő önismerettel rendelkező szépre, jóra fogékony, Istent és embertársakat 
szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. Hisz "a katolikus 
iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevékenységén és 
tanúságtételén múlik." (Kat.isk. 78.) A katolikus iskolában tanító pedagógussal szemben 
támasztott alapvető követelmény 

 - a képzettség 
 - a rátermettség 
 - a vallási meggyőződés együttes követelménye 
 - rendezett családi élet 
 
Milyen legyen tehát a katolikus intézményben tanító pedagógus? 
 
A pedagógus minden rezzenésével értéket közvetít. Hiteles személyiségével tanítványai 

teljes személyiségére hat, ezért  
példa legyen:   

- hitélete 
  - megjelenése, ruházata 
  - beszéde, stílusa 
  - szolgálattudata 
  - viselkedése, megnyilvánulása 
  - toleranciakészsége 
  - metakommunikációs eszköztára 
               
vonzó legyen: 

- tudása 
  - jelleme 
  - derűje 
  - optimizmusa 
  - gyermekszeretete 
 
- Nyitott kell legyen minden értékre, melyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató 

munkájába. 
Nélkülözhetetlen az elmélyült imaélet, mellyel erőt merít munkájához, hálát adhat 

sikereiért. 
Folyamatos önképzéssel kell gazdagítani, mélyíteni ismereteit. (Az önképzés 

elhanyagolása súlyos etikai vétség. 
- Önismerettel, önfegyelemmel kell rendelkeznie, hogy munkáját hatékonyan végezhesse. 
Vállalnia kell tanítványai előtt teljes személyiségét, és korlátait is. 
Diákjai szeretetéből fakadó humánum kell, hogy vezérelje. 
Feltétlenül fontos a szeretet, az adás vágya és empátia készség. 
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Emberismerete segíti személyes beszélgetéseit, következetes követeléseit, és a 
konfliktusok eredményes kezelését.  

Minden esetben kerülje tanítványai megalázását. 
Törekedjen a családok minél jobb megismerésére, hogy nevelő tevékenységét 

eredményesen végezhesse. 
 - Kerüljön mindent, ami értéktelen, ami az aktuális fogyasztói divatot követi, ami csak 

szórakoztat, de személyiséget nem fejleszt. 
 - Úgy kell viselkednie, hogy tanítványait semmivel el ne riassza, hanem magával 

hívja. 
Fegyelmezett, alapos, pontos munkát kell végeznie. 
 - Szavát ígéreteit mindig meg kell tartania. 
Tudjon megérteni, megbocsátani, elfogadni, befogadni. 
Összhang legyen szavai és tettei között. 
Családi élete rendezett legyen. 
- Tanulmányozza a keresztény tanítást, kapcsolódjon be a helyi egyházközösség életébe 

és erejéhez mérten vállaljon önkéntes feladatokat. 
- Óvja, vigyázza, erősítse a katolikus iskola és óvoda jó hírnevét. 
 - A pedagógus tanítványai vezetője. Nem hiányozhatnak belőle a legfontosabb vezetői 

tulajdonságok, mint a kreativitás, optimizmus, határozottság, türelem, igazságérzet és 
szervezőkészség. 

- A pedagógus alkotó értelmiségi. Természetes igénye, életformája az állandó tanulás, és 
a környezet, a társadalom életének alakításában való alkotó részvétel. 

 
További kívánalmak: 
 
 A nevelés terén: 
  
- a gyermeki személyiség minél teljesebb megismerése 
- a gyermekek életkorához és személyiségéhez alkalmazott célravezető eljárások helyes 

megválasztása, 
- a rászoruló tanítványok megsegítése, 
- a tehetséges tanulók felfedezése, fejlesztése, 
- az egyes tanítványokkal való szüntelen, fejlesztő, de erőszakmentes törődés, 
- az iskola által közvetített elvek érvényesítése a gyermeki személyiség méltóságának 

egyidejű tiszteletben tartása mellett, 
-  az intézményes nevelés során keletkező konfliktusok megelőzése, illetve szakszerű 

feloldása a gyerekek szocializációs készségének fejlesztése és lelki épségének megóvása 
érdekében, 

- baráti segítségnyújtás a gyermek magánemberi konfliktushelyzeteiben is, 
- osztályfőnökként, sport - lelki vezetőként programok szervezése, az egyes gyermekek 

egyéni sorsának nyomon követése, kezelése, 
- ügyeletek pontos és gondos ellátásával a gyermekek testi épségének megóvása, 
- részvétel ünnepélyeken és iskolai rendezvényeken, 
- rendszeres kapcsolattartás a tanítványok szüleivel, családjával, 
- szakszerű együttműködés pályaválasztási ügyekben, 
- érdeklődés korábban végzett tanulók továbbtanulási sikerei iránt, 
- szociális segítségnyújtás. 
  
 Az oktatás terén: 
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- az éves tanítási program írásbeli megtervezése, és annak állandó felülvizsgálata, 
- az egyes órákra történő alapos szaktárgyi, didaktikai és módszertani felkészülés, az 

órák hatékony megszervezése, 
- a tanítási órák órarend szerinti pontos megtartása, 
- - tananyag megtanítása, a gyakoroltatás, alkalmazás, majd az elsajátított ismeretek 

ellenőrzése és értékelése, 
- a dolgozatok időben (1 héten belül!) történő kijavítása, és javíttatása 
- vizsgára történő felkészítés, vizsgáztatás, 
- a tanítványokkal való egyéni foglalkozás személyre szóló fejlesztő feladatokkal és 

módszerekkel, a rugalmas munkaidő ésszerű határain belül, 
- egyéni és csoportos felkészítés versenyre a tanítási időn kívül is, 
- helyettesítések ellátása szervezett keretek között, 
- szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli programok szervezése, 
- folyamatos tájékozódás a szakterület sajátos szakmai történéseiről, 
- aktív, felelős részvétel a helyi tanterv elkészítésében és a tankönyvek kiválasztásában, 
- álladó önképzés, esetleg tudományos munkavégzés, 
- részvétel az iskolai közéletben, 
- jelenlét és közreműködés értekezleteken, 
- az adminisztratív feladatok pontos precíz, határidős elvégzése. 
 
 Kapcsolat a ránk bízott gyermekekkel: 
  
 A pedagógus kapcsolata a diákokkal asszimetrikus kapcsolat. Nem törekszik a 

szimmetrikus "baráti" kapcsolatra, de nem törekszik elvtelen kedvenc tanári címre sem. 
 Vállalja a vezető szerepet. Arra törekszik, hogy melegséget sugárzó, elfogadó, segítő 

nevelő legyen. Kívánatos, hogy a nevelőtestület egységesen, azonos szellemben lépjen a 
tanulók elé.  

Helyes és kívánatos, hogy a különböző egyéniségű pedagógusok hangnem, módszer, 
eljárás és stílus szempontjából széles skálát sorakoztassanak fel. Értékelése során 
érvényesüljön a tanuló képességeihez viszonyított teljesítmény elismerése. Lexikális tudás 
helyett alkalmazható tudásra tegyenek szert tanítványaink.  

A tanuló mindig érezze nevelője szeretetét, megbecsülését, s hogy mindig bizalommal 
oszthatja meg személyes titkait nevelőjével. 

 
 Kapcsolat a szülőkkel: 
  
 Itt a szülő és pedagógus egyenrangú kapcsolatáról van szó. 
Egyetlen területen, a pedagógiai szaktudás területén asszimetrikusan, a nevelő vezető 

szerepe érvényesül. A kapcsolat alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Ezt a közös cél 
megvalósítása - a tanuló képességeinek és személyiségének kifejlesztése - egyre 
tartalmasabbá teszi. A gyermek létszükséglete a szülői szeretet. 

 A pedagógusnak ezt segítenie, erősítenie, az iskolában helyettesítenie kell. Egyéni 
beszélgetések, családlátogatások során is a gyermek iránti szeretet a mérvadó. 

 Családi vonatkozású beszélgetéseket szigorúan tartsuk titokban! 
Különféle célú pénzgyűjtések csak a szülők teljes körű egyetértésével történhetnek. 
A pedagógus igyekszik megismerni s család anyagi helyzetét, és ahol szükséges, ott 

kezdeményezi a szociális gondoskodást. E munkában magas fokú tapintat szükséges! 
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További etikai követelmények: 
 
- A nevelőtestület szakmai vitáit a tárgyszerűség, a tolerancia jellemezze.   

Indulatoknak az iskolában helye nincs. 
- A pedagógusok kiállnak egymásért a diákok, a szülők és a külvilág előtt mindaddig, 

míg az illető szakmai vagy etikai hibája be nem bizonyosodik.  Elvtelenül nem védhető senki! 
- A pedagógusok és egyéb dolgozók kapcsolata a diákok szemében a társadalmi 

érintkezés mintája lesz, tehát e munkakapcsolatban is a másik embernek kijáró tisztelet és 
megbecsülés valósuljon meg. 

- Az iskola belső életével kapcsolatos információk szolgálati titokként kezelendőek! 
 
A pedagógus törvényes jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. §-a tartalmazza. 
A tanulók jogait és kötelességeit a közoktatási törvény10.11.12.§-i tartalmazzák. 
 

13.3.2 Elvárások a diákoktól: 
 
Elsősorban a megfogalmazott személyiségideál megközelítését várjuk el! 
A mai magyar társadalom változatos képet mutat. Így a gyermekek is sokféle hatásnak 

vannak kitéve. 
Iskolánk tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből érkezett 

hozzánk. Éppen ezért egységes elvárások nehezen fogalmazhatók meg velük szemben. 
Alapvető követelmény, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre nevelését, és 

megfelelő tudásra irányuló tevékenységét. 
Mert így csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak 

az veszi észre a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élő 
Istennel. Ez a találkozás megjelöli az embert. Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha 
megszerettetjük vele a csöndes szemlélődést a természetben, értékes irodalmat, műalkotást, 
zeneművet adunk a kezébe. Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása:" Ti 
vagytok a világ világossága" / Mt. 5,14) 

 
 Összefoglalva, az elvárások a következők: 
  
- belső igény a szentre, szépre, a jóra, az igazra, 
- rendszeres részvétel egyházi programokban,  
- (imák, könyörgések, felolvasások, ministránsi feladatok, énekkar) 
- tisztelettudó, szép beszéd tanárokkal, felnőttekkel, iskolatársakkal, az utca emberével 
- saját és mások testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása, 
- alapos, rendszeres, pontos munka, 
- kirótt és vállalt feladatok lelkiismeretes elvégzése, 
- felebarátaink segítése, 
- a házirend felelős betartása (l. házirend) 
- az illemszabályok folyamatos megismerése és alkalmazása (l. illemkockák) 
- az iskola hírnevének gyarapítása (iskolai, templomi, utcai viselkedés, tanulmányi és 

sportversenyek, találkozók alkalmával) 

13.3.3  Elvárások a szülőktől:  
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Az iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. 
A szülők joga és kötelessége, hogy hitükben megfelelő iskolába járassák gyermekeiket. 

(13.§) 
Az iskola igazán egyházi szellemisége csak akkor valósulhat meg, ha a szülők is - a 

közös célokat szem előtt tartva - közösséggé formálódnak. 
A szülői közösség működésének formái: 
- szülői értekezlet - iskolai és 
- osztályszülői értekezlet, fogadóórák, 
- iskolaszékben való aktív részvétel, képviselet. 
A szülők jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 13-14. §-a fogalmazza meg. 
 
 A szülő joga, hogy: 
  
- megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, 

házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 
- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 
- írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

iskolaszék, a pedagógus megvizsgálja és arra a megkereséstől számított 30 napon belül 
érdemi választ kapjon, 

- a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy 
gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás 
megszervezését kezdeményezze, 

- a nevelési-oktatási intézmény vezetője, vagy az adott pedagógus hozzájárulásával részt 
vegyen a foglalkozásokon 

- részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint 
megválasztható személy, 

- a szervezet tevékenységében közreműködjön, 
- személyesen vagy képviselő útján - jogszabályban meghatározottak szerint részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 
 
 A szülő kötelessége, hogy: 
 
- biztosítsa gyermeke tankötelezettségének és képzési kötelezettségének teljesítését, 
- megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 
- megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért, 
- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 
- elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.  
- lehetősége szerint a formai követelmények kielégítése: egyenruha, sportruha 
- Az iskola az eredményes személyiségfejlődés érdekében elvárja a szülőktől, hogy: 
- törekedjenek követendő, pozitív családi modell nyújtására, 
- fogadják el az iskola katolikus keresztény nevelését, 
- lehetőség szerint szentmiséken családi részvételükkel erősítsék gyermekeik hitét, 

tanúságtételét, 
- erkölcsileg támogassák az iskola neveléssel, oktatással kapcsolatos törekvéseit, 

módszereit, eljárásait, 
- problémáikkal bizalommal forduljanak az iskola tanárai és vezetője felé, 
- az iskola által szervezett rendezvényeket rendszeresen látogassák, 
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- szülői értekezleteken, iskolaszékben, a városban képviseljék gyermekeik, a katolikus 
ifjúság érdekeit, 

- javaslataikkal segítsék az iskola nevelő-oktató munkáját, 
- pozitív véleményeiket mondják el szülőtársaiknak, hogy erősítsék a katolikus iskola 

pozícióját, 
- kapcsolódjanak be az iskola által szervezett, kirándulásokba, lelki gyakorlatokba, 

nevelési beszélgetésekbe, filmek közös megtekintésébe, 
- emeljenek szót társadalmi fórumokon a katolikus iskolát érintő esetleges 

diszkrimináció ellen, 
- vegyenek részt gyűjtési akciókban, hogy segíteni tudják a szociálisan rászoruló 

gyermekeket, családokat. 
 
Mit tehet és kell tenni az iskolának? 
 
Igen nehéz a feladatunk, mert viszonylag kevesen vagyunk, de mellettünk áll az egyház a 

maga programjával, ami a katolikus családok összetartását jelenti. 
 
Feladatok e területen: 
- Rá kell irányítani gyermekeink figyelmét a család fontosságára, a családi élet 

szépségeire, nélkülözhetetlenségére, 
- Programot kell a gyermekek elé vinni, mely a családi életre nevelést hivatott 

megvalósítani 
- Alkalmakat kell teremteni a helyes családi modell bemutatásához  
- (Pl. találkozók, beszélgetések, közös programok.) 
- Figyelemmel kell kísérni gyermekeinken keresztül a nehéz helyzetbe került 

családokat, s a baj megelőzésén fáradoznunk. (családlátogatás, pedagógiai segítés, 
örömszerzés) 

- Meg kell védeni gyermekeinket a mindent pénzben mérő szemlélettől, és meg kell 
mutatni, hogy másfajta értékek is vannak. 

- Ha programunkban megfogalmazott értékek, elvek megvalósításán fáradozunk 
valamennyien, akkor az eredmény biztosan nem marad el, s megközelítik gyermekeink a 
megfogalmazott személyiségideált. Akkor pedig közel leszünk a probléma megoldásához. 
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13.4 Törvényi háttér a környezeti nevelési programhoz 

A nemzetközi előzmények közül azt az egyet említjük meg, mely az összes eddigi 
kezdeményezést magába olvasztja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 
2002. december 20-án a 2005–2014 közötti évtizedet a fenntarthatóságra nevelés évtizedének 
nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az 
elérésre, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- 
és az egészségvédelem alapértékei. E cél elérését nagymértékben szolgálják az iskolák 
környezeti- és egészségnevelési programjai. 

A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 
paragrafusaiból vezethető le: 

6.18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez. 70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb 
szint û testi és lelki egészséghez. 

Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi 
jogszabályok és intézkedések garantálják: 

A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „…minden 
állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. 
Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. 

Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008)4 önálló 
tematikus akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében. 

A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális célként 
szerepel. 

A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet 5 kiemelt fejlesztési 
feladatként definiálja a környezeti nevelést. 

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elő segítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, segítve az élő természet 
fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai 
gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott 
és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal 
rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 
terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.” 

(NAT 243/2003) 
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13.5 Iskolai Egészségnevelési Program Értékelő lapja 
 

Általános rész Értékelés 
%-ban 

Maximális adható % Megjegyzés  
javaslat a további 
együttműködésre,  
(az iskola-
egészségügyi hálózat 
felajánlása) 

Tervezői munka 
 
 

   

Együttműködés 
 
 

   

Szakmai rész    
Testnevelés 
 

   

 
Táplálkozás 
 

   

 
Lelki egészség 
 

   

 
Egészségnevelés 
 

   

 
Környezet-
egészségügyi nevelés 
 

   

 
Családi részvétel, 
közreműködés 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelést végzők: 
Dátum………………………… 

Szöveges általános értékelés: 

ÖSSZÉRTÉK:    
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Aláírások:    …………….   ……………. 
iskolaorvos    iskolavédőnő 

13.6 A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával 
kapcsolatos egyéb intézkedések 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 
1) Az iskola 2008. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógia program alapján. 
2) A pedagógiai programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától az első 

évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került bevezetésre. 
3) Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2004. szeptember 1. 

napjától 2012. augusztus 31. napjáig – szól. 
 
II. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 
 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 
nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 
 

 
III. A pedagógiai program módosítása 
 

1) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 
 

· az iskola igazgatója; 
· a nevelőtestület bármely tagja; 
· a nevelők szakmai munkaközösségei; 
· az iskolaszék; 
· a szülői munkaközösség; 
· az iskola fenntartója. 
 

2) A tanulók a pedagógiai program módosítását az iskolaszék diák-önkormányzati 
képviselői útján az iskolaszéknek javasolhatják. 

3) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó 
jóváhagyásával válik érvényessé. 

4) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 
napjától kell bevezetni. 

 
IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
 

1) Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára az 
intézményben megtekinthető. 

2) A pedagógiai program egy-egy elektronikus példánya a következő személyeknél, 
illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 
· az iskola fenntartójánál (nyomtatott); 
· az iskola irattárában (nyomtatott); 
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· az iskola könyvtárában (elektronikus); 
· az iskola nevelői szobájában (elektronikus); 
· az iskola igazgatójánál (elektronikus); 
· az iskola igazgatóhelyetteseinél (elektronikus);  
· a nevelők munkaközösségeinek vezetőinél (elektronikus); 
· az óvodai intézményegységben (elektronikus); 
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13.7 A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 
 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a … év … hó … napján tartott ülésén 
véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

Kelt: 

      ............................................................ 

       az iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a … év … hó … napján 
tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Kelt: 

      ................................................................ 

      az iskolai szülői munkaközösség elnöke 

 

A pedagógiai programot az iskolaszék a … év … hó … napján tartott ülésén véleményezte és 
elfogadásra javasolta. 

Kelt: 

      ..................................................... 

                     az iskolaszék elnöke 

 

A pedagógia programot a nevelőtestület a … év … hó … napján tartott ülésén elfogadta. 

Kelt: 

      ....................................................... 

                        igazgató 

 

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját … év … hó 
… napján jóváhagytam. 

 

Kelt: 

      ................................................. 

             Érsek 
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