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A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA, FELADATA 

 A nevelő és oktató munka az óvodában, általános iskolában és középiskolában pedagógiai 

program szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó 

hagyja jóvá. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A pedagógiai program tartalmát  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény,  

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet,  

 az 51/2012. EMMI rendelet,  

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet,  

 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye,  

 a református óvodai nevelés keretprogramja1998.,  

 valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról  

határozza meg. 

 

 
NYILVÁNOSSÁGA  

Pedagógiai Programunk nyilvános, az minden érintett (tanuló, szülő, valamint az iskola 

alkalmazottai) számára megismerhető, az intézmény pedagógusai számára pedig kötelező. 

 

A Pedagógiai Program egy-egy példánya megtalálható: 

a) nyomtatott formában:  

- az intézmény főigazgatójánál, 

- a fenntartónál. 

 

b) elektronikusan:  

- az intézmény honlapján, 

- a fenntartónál, 

- a KIR-ben. 

 

A pedagógiai programról minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény főigazgatójától, 

az igazgatóhelyettesektől, előre egyeztetett időpontban. 

Érvényessége: ez a Pedagógiai program 2022. szeptember 1-jétől a következő módosítás 

kihirdetéséig érvényes. 

Felülvizsgálatát kérheti a nevelőtestület, illetve a fenntartó, ha az oktatási-nevelési, a 

finanszírozási vagy a személyi-, tárgyi feltételekben a programot érintő lényeges változások 

következnek be. 
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1. Bevezetés 

 
KOLLÉGIUMUNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, 

ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

1.1 Szegedi Kis István életműve, mint pedagógiai alapvetés 

 
Iskolánk első rektora, Szegedi Kis István méltó példakép a mai magyar református nevelés számára, 

különösen a mi iskolánknak, melynek vezetője is volt. Az iskola 1993-2010-ig viselte a reformátor 

nevét. 

 

Szegedi Kis István életében értékes ötvözetet alkotott a református keresztyén hit és a tudomány. 

Méltán lehetünk büszkék "tudós lelkipásztorunkra", aki hányatott sorsa ellenére mindvégig kitartott 

hitvallása mellett. 

Szegedi 1551-ben került Mezőtúrra rektornak és prédikátornak, ahol csodálattal fogadták, hiszen 

nagyon fontosnak tartotta a tanultságot, de ezzel együtt az alázatot is. 1553-ig tartózkodott Túron, 

onnan Békésre, majd Tolnára, Laskóra, végül Ráckevére került. 1572-ben halt meg. 

A magyar reformáció tudós teológusnak tartja Szegedi Kis Istvánt, aki a tanítást, nevelést tekintve 

elméletben és gyakorlatban is igen képzett volt. Pedagógiai tekintélynek számított minden helyen, 

ahol megfordult. Igen nagy gyakorlati tudásra tett szert a különböző iskolákban. 

 

Pedagógiai alapelvei az 1585-ben Bázelben megjelent nagy művében, a "Loci communes"-ben 

találhatóak. Ma is korszerűek és példaértékűek ezek az elvek. Először is tisztázza, mit jelent a 

"tanulás" fogalma: "a figyelem erős, szánt szándékkal való irányítása valamilyen cselekvésre." Aztán 

megállapítja az eredményes tanulás három feltételét. Ez a három: tehetség (természetesen különböző 

szinteken), gyakorlás és fegyelmezettség (ez utóbbi az erkölcs és tudás összehangolása). 

Szegedi szerint az iskolai oktatás sikeres végzésének három alapfeltétele van, s ezeknek az 

alapfeltételeknek ma is meg kell lenniük: olyan elöljáróság (iskolafenntartó és iskolavezetés), mely 

hiteles a hit és tudás szempontjából a tanítók és tanulók kiválasztásában; szülők, akiknek a feladata 

megfelelő példa mutatása; tanítók, akiknek a becsület, a keresztyén hitben való jártasság és tudás a 

legfontosabb ismérvük. 

Felsorolja a tanítók kötelességeit és az oktatás rendszerét, módszerét. Egyéni módszert javasol a 

tanulókkal való látásmód tekintetében (a hanyagokat serkentetni kell, a szorgalmasokat biztatni, az 

ellenszegülőket megnyerni). Nagyon fontosnak tartja megállapítani, hogy a tanulók szempontjából 

szükséges figyelembe venni az értelmi képességet, a szorgalmat, a beszédmodort, az öltözködést.  

 

A tanult embert nagyra becsüli Szegedi, aki szerinte az erkölcsben és tudományban egyaránt magas 

szinten áll. Elmélet és gyakorlat kölcsönhatása található meg Szegedi életművében. Hármas hatás 

mutatkozik meg Szegedi művében: Melanchton és Béza (a reformáció), Szegedi nagy pedagógiai 

tapasztalata, s a magyar valóság szem előtt tartása. Ma református iskolában református keresztyén 

módon oktatni-nevelni csak e három dolog figyelembe vételével lehet. Így lehet nekünk, és kell is, 

hogy példakép legyen Szegedi Kis István. Méltóképpen őrzi emlékét a Túri Alma Mater: 2009. 

reformáció ünnepén Szegedi Kis István szobor avatására került sor az iskola udvarán. 
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1.2 A Magyarországi Református Egyház általános nevelési alapelvei 

 
A Magyarországi Református Egyház – Krisztus Urunk missziói parancsának engedelmeskedve, az 

évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a Magyarország Alkotmánya és 

a Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és vallásszabadságról, 

valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján – közoktatási 

intézményeket tart fenn. 

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a jogszabályokkal, 

amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási intézményre vonatkoznak, 

ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival.  

 

A református köznevelési intézményekben a nevelés és oktatás – figyelemmel az állami fenntartású 

iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból 

következő művelődési anyagra – Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a Második 

Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus 

szellemében folyik. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor tett 

szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a református 

közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. 

 

1.3 A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett 

református köznevelési intézmények értékei 

 
Tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar 

haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá kell formálni, akik mindenkor készek az 

örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni. 

Református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit – vallásuk szabad 

gyakorlásának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek 

megbecsülésére szükséges nevelni. 

 

Mindezek megvalósításakor egyházunk köznevelési intézményeinek évszázadok során kialakult 

hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára kell építeni, és azt továbbfejleszteni. 

A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeiben a nem református vallású diákjait 

öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-

felekezetük hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és 

tiszteletét. 

 

A fenti célok elérése érdekében a Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek az 

a feladata, hogy imádsággal, igényes nevelő-oktató munkával, a magyar református köznevelési 

intézmények hagyományainak, a keresztyén közösség nevelőerejének, a legfejlettebb tudományos és 

technikai eredményeknek-eszközöknek, valamint a családokkal és a gyülekezettel kiépített 

gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden 

növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.  

A református köznevelési intézmény jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és gyülekezeteket 

abban, hogy valóra válthassák a gyermek kereszteléskor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és 

neveltetik őt, „hogy, ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a 

Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt”. 
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A református köznevelési intézmény keresztyén közösség. Olyan hitvalló (lehetőleg református) 

pedagógusokat feltételez, akik hitvallásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, 

minden megnyilvánulásukkal keresztyénné, krisztusi emberré kívánják nevelni a tanítványaikat. 

 

A Magyarországi Református Egyház református vallású diákjaiból öntudatos magyar 

reformátusokat kíván nevelni köznevelési intézményeiben.  

 

Olyan keresztyéneket, akik 

 életének zsinórmértéke a Szentírás, elfogadják ősi hitvallásainkat, a Heidelbergi kátét és a II. 

Helvét hitvallást, 

 tudják, hogy Isten választotta ki őket, s ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teszi 

őket feladataik elvégzésére. 

 

Olyan reformátusokat, akik 

 a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – 

megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják 

 ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, 

jelenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért 

áldozatokra készek. 

 

Olyan öntudatos reformátusokat, akik 

 tudják, hogy Kiben és miért hisznek, 

 képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, 

 törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására, 

 jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, 

a szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére,  

 a valódi értékek felismerésére és tiszteletére,  

 a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek megszerzésére, testi-

lelki szellemi harmóniában történő életvitelre,  

 embertársaik segítésére,  

 a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok 

megszerzésére,  

 felelős helytállásra. 

 

A református köznevelési intézmény úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy 

 megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes 

tanulságaival, 

 a hiteles Krisztuskövetés vonzó személyes példáját nevelői által is a tanulók elé állítja, 

 hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre indít, 

 növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés igényét, 

 növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és 

megőrzésének fontosságára, a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi 

őket a szépre, 

 a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló gondolkodás és 

a felelős cselekvés képességét, 

 gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat,  
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 megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, 

kultúrájukon keresztül vezet az út, 

 rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű kötelességtudat és 

áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. 

 

1.3.1. A vallásos és erkölcsi nevelés feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Ennek érdekében 

 tevékenységünk minden szintjén a szeretet és összetartozás légkörének kialakításán 

fáradozunk; 

 a református iskola sajátos küldetésének megfelelően biztosítjuk, hogy a tanulók szilárd és 

kiegyensúlyozott hitbeli ismeretekhez jussanak a rendszeres és módszeres tanórai 

hitoktatásban; 

 segítjük a növendékek korának megfelelően a hit kibontakozását, az istentiszteleti és más 

hitéleti alkalmak megszerettetését, és ez által az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását; 

 fontosnak tartjuk a vallási ünnepeinken való részvételt és azok méltó megünneplését, 

 megteremtjük a napi reggeli áhítat, valamint a többi hitéleti alkalom lehetőségét (ünnepi 

istentiszteletek, csendes napok, bibliaórák, stb.); 

 az erkölcsi nevelés legfontosabb eleme a példaadás, legfontosabb feladata az önismeret, az 

öntudatos és felelősségteljes magatartás, a helyzetelemzésre és döntésre való képesség 

kialakítása a Tízparancsolat szellemében; 

 az erkölcsi nevelés keretében fel kell készíteni tanítványainkat a családi életre, a 

felelősségteljes döntés képességére, amely a párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői 

feladatvállaláshoz szükséges; 

 előmozdítjuk a gyülekezeti közösségekkel való kapcsolatot; 

 a lelkész-vallástanároknak kitüntető felelőssége van az iskola református keresztyén 

szellemiségének és erkölcsiségének formálásában. 

 

 

1.3.2. Közösségi nevelés feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Változatos módszereket alkalmazva erősítjük és fejlesztjük az iskola életét meghatározó közösségi 

kapcsolatokat. 

 

Törekszünk arra, hogy harmonikus, biztonságot adó, elfogadó légkört teremtsünk, ahol valamennyi 

tanulónk reális önismeretre építve keresheti helyét. Segítjük diákjainkat abban, hogy megtanuljanak 

engedelmeskedni, együttműködni és alkalmazkodni. Tudatosítjuk vezetésre alkalmas diákjainkban, 

hogy a vezetés szolgálat, ezzel segítvén őket, hogy elkerüljék a karrierizmus kísértéseit. Támogatjuk 

diákjainkat abban, hogy megtapasztalják és tudatosítsák a közösség nélkülözhetetlen szerepét 

személyiségük formálódásában. Segítjük diákjainkat abban, hogy eligazodjanak az emberi 

kapcsolatok, közösségek világában. Támaszt nyújtunk diákjainknak abban is, hogy ráérezzenek arra, 

hogy minél szűkebb egy közösség, annál nagyobb a felelősség. Megtanítjuk őket, ugyanakkor arra is, 

hogy maradjanak nyitottak a nagyobb közösségek irányában is (pl. osztály, iskola). Segítjük 

diákjainkat abban, hogy elfogadják az eltérő kulturális és társadalmi háttérből adódó különbségeket. 
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Megvalósítása érdekében: 

 szorgalmazzuk a tanulók családjainak együttműködésével az emberi és keresztyéni értékek 

elsajátítását, figyelve a nyílt és kiegyensúlyozott személyiség kibontakoztatására; 

 igyekszünk kibontakoztatni bennük a közösségteremtő erőt az emberek és az események 

megértésének kialakításával; 

 gyakoroltatjuk a szolidaritás gondolatát a lemondás és az önzetlen segítségadás alkalmaival, 

 különös gondot fordítunk a mások iránti tisztelet és a nemes célokért való együttműködési 

készség kialakítására a dialógus, a szolgálatkész és a kulturált társadalmi érintkezés 

formáinak gyakorlásával; 

 szorgalmazzuk a társadalmi és gazdasági élet törvényeinek fokozatos megismertetését a 

társadalom különböző rétegeinek hiteles bemutatásával; 

 már az iskola életében felkészítjük a tanulókat a közéleti felelősségre; 

 szakszerű segítséget veszünk igénybe a sérült és a nehezen beilleszkedő tanulók nevelésében; 

 Az 50 órás Iskolai Közösségi Szolgálat szervezésével és lebonyolításával igyekszünk a 

gyermekek társadalmi felelősségvállalását, embertársaik és a teremtett világ iránti nagyobb 

odafigyelést fejleszteni. 

 

1.3.3. Egészséges életmódra nevelés feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Megismertetjük tanulóinkat az egészséges életmód kialakításának lehetőségeivel és feladataival. 

Ráirányítjuk figyelmüket arra, hogy az egészség testi, lelki és szociális harmónia állapota. Az 

egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. 

 

Vállaljuk, hogy 

 megismertetjük és megszerettetjük a tanulókkal a rendszeres testedzés formáit; 

 felvilágosítjuk őket az egészséges táplálkozás szabályairól; 

 óvjuk őket a káros szenvedélyek veszélyeitől (alkohol, drog, dohányzás, játék automaták, tv, 

videó, szerencsejátékok…stb.); 

 felvilágosítjuk őket a felelősségteljes emberi életvitel kialakításáról a keresztyén erkölcsi 

elvek alapján; 

 alapvető ismereteket adunk a betegségek megelőzéséről és gyógyításáról, az 

elsősegélynyújtásról; 

 oktatjuk a baleset megelőzés és tűzvédelem alapvető szabályait; 

 a testápolás és a tisztálkodás szükséges és egészséges módjára nevelünk. 

 

1.3.4. Esztétikai nevelés feladatai, eszközei, eljárásai 

 
Fejlesztjük tanítványaink esztétikai érzékét és formáljuk ízlésüket. Az esztétikai nevelés alapfeladata 

az esztétikai érzékenység, nyitottság, a szépség iránti fogékonyság kialakítása. 

 

Ennek érdekében 

 megismertetjük az emberi környezet esztétikumának kialakítását a lakásban, az iskolában, 

közvetlen környezetünkben; 

 szabatos fogalmazásra, szépírásra, igényes és gondos munkára nevelünk; 

 tárgyi eszközeik gondozására, rendben tartására és megbecsülésére szoktatjuk diákjainkat; 

 a természet és a környezet megbecsülésére és védelmére felhívjuk figyelmüket, 

 ízléses, egyszerű öltözködésre és gondozott, ápolt megjelenésre neveljük őket. 
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A tanulás tanításának feladatai, eszközei, eljárásai 

 olyan módszereket alkalmazzunk, amelyek elősegítik a kompetenciafejlesztést; 

 a módszerek megválasztásánál figyelembe vesszük a tanulók szükségleteit és céljaikat; 

 tanulást támogató, bizalommal teli légkört teremtünk, ahol a tanulók érdeklődése 

megteremthető és fenntartható; 

 tanulóinkkal megismertetjük az önálló tanulás és az önképzés hatékony módszereit, különös 

tekintettel az online információk kritikus és etikus felhasználására; 

 útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosítjuk diákjaink 

számára;  

 törekszünk a diákok kreatív, az igazságok felfedezésére irányuló képességeinek 

kibontakoztatására, problémamegoldó és együttműködési képességeik fejlesztésére; 

 olyan tanítási módszereket alkalmazunk, amelyek hozzásegítik tanulóinkat az életkori 

sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodáshoz, tanuláshoz és kritikai képességeik 

kifejlesztéséhez, és amelyek segítségével – figyelemmel az egyes tanulók képességeire – az 

általunk közvetített tananyagot a diákok el tudják sajátítani az alkalmazási készség szintjén; 

 óráinkon törekszünk a folyamatos visszajelzésre, ezzel is támogatjuk a tanulás folyamatát; 

 külön gondot fordítunk differenciálásra, ezen belül a tervszerű, rendszeres 

tehetséggondozásra, valamint a különleges bánásmódot igénylő diákjaink felzárkóztatására; 

 lehetőséget biztosítunk diákjaink számára, hogy elegendő korszerű ismeretet, tudást és 

motivációt szerezzenek továbbtanulási szándékuk megvalósításához; 

 az iskolát befejező növendékeinket segítjük, hogy megismerjék és választani tudjanak a 

képességeiknek megfelelő tovább tanulási – és munkalehetőségek között. 
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A) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM ÓVODAI NEVELÉSI 

PROGRAMJA 
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1. Az óvoda adatai 
 

Az intézmény székhelye: Mezőtúri Református Kollégium,  

 Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 

 Főigazgató: Égerné Tamás Annamária 

 Címe: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2. 

 Tel.: 56/350-012 

 e-mail: mezotur.iskola@reformatus.hu 

Az intézmény fenntartója: Mezőtúri Református Egyházközség 

 Címe: 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor út 2. 

 Tel.: 56/350-115 

Az óvoda címe, telefonja: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 11. 

 Tel.: 56/353-984 

 

Az intézmény alaptevékenységeként ellátandó feladata: (az) óvodai nevelés a hazai óvodai 

neveléstörténet értékeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, a 

református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az országos Alapprogram 

alapján. 

 

Az óvodai csoportok száma: 3 

 

Az óvoda munkarendje: az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig 

tart. Az óvoda a Fenntartóval egyeztetett időpontokban tart zárva, melyről a szülők két hónappal 

előbb értesítést kapnak. 

 

Az óvoda nyitvatartása: 630 - 1700 óra között. 

Az első gyermek érkezésétől az utolsó távozásáig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekkel. 

Az óvodapedagógus munkaideje: heti 40 óra, kötelező óraszáma hetente: 32 óra. 
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2. Bevezető 
 

A református óvoda létrehozását az indokolta, hogy jelentős számú szülő igényelte a református 

szellemiségű óvodai nevelést. 

1992. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Református Gimnázium és a Református Általános 

Iskola, ugyancsak a szülői igények és a Református Egyházközség kezdeményezése alapján.  

 

Napjainkra elmondhatjuk, hogy az iskola jó hírnévnek örvend városunkban, sőt a településen túl is. 

Elismert a szülők körében az iskola oktató-nevelő munkája, református szellemiségű nevelése, a 

minőségi szakmai munka, a pedagógusok gyermekhez, szülőhöz való viszonya.  

A református nevelés így az óvodától az érettségiig, sőt a szakmai vizsgáig megvalósulhat 

városunkban.  

 

Értékeink: 

 

 A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran 

kevéssé ismerik. 

 A református óvoda is, mint minden más óvoda arra van rendelve, hogy teljes emberi 

személyiség kiformálásában munkálkodjék. Ezt a célt a keresztyén világszemlélet szerint 

igyekszik elérni. 

 A református óvoda a családias szellemre épít, módszere a prevenció, melynek belső tartalma 

a szeretet és a bizalom. 

  A református óvoda épít népének keresztyén értékeire, hagyományaira, s átörökíti azokat a 

gyermek tárgyi, értelmi, szellemi és lelki világába. A református óvoda az Egyház kis része, 

átlépi saját népének határait, s mivel minden embert testvérként él meg, segíti a jelenlévő 

másság, kisebbségi önazonosság érvényesülését, erősödését. 

 Óvodánk azzal válik reformátussá, hogy az óvodai közösség minden tagja osztozik a 

keresztyén világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső 

ösztönzővé és egyúttal végső céllá. 

 Sok gyermek a református óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságaiból 

fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek élete példájából tapasztalja meg 

Isten szeretetét. 

 Megfelelő alkalmat szeretnénk teremteni az első közös vallásos tapasztalatok 

megszerzéséhez, melyeket életkoruknak megfelelően közösen értelmezünk. 

 

2.1. A református óvodai nevelés feltétel rendszere - helyzetkép 

 

2.1.1. Személyi feltételek 

 
Az óvoda új intézményként 2013. szeptember1-jétől fogad gyermeket. A dolgozói létszám a 

csoportok számának, törvényeknek megfelelően alakult. Az óvodában hat szakképzett 

óvodapedagógus, főiskolai végzettséggel, három dajka középszintű végzettséggel látja el feladatait. 

Az óvodapedagógusoktól elvárás: hitelesen tudják közvetíteni cselekedeteikkel, munkájukkal a 

keresztyén értékrendet.  
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Elkötelezettek abban, hogy: 

 Szakmai munkájukat rendszeres nevelőtestületi megbeszélésekkel, továbbképzéseken való 

részvétellel, újonnan megjelent szakirodalom beszerzésével kívánják színvonalasan végezni 

és fejleszteni.  

 Református értékrend szerinti nevelőmunkájukat szeretetteljes légkörben kívánják végezni. 

 Szükségesnek tartják, hogy a csoportokban együttmunkálkodó óvodapedagógusok szakmai 

téren, valamint személyiségükben is úgy tudjanak együtt dolgozni, hogy az a gyermekek javát 

szolgálja. 

 Az óvodai nevelés eredményességét segíti az óvónő és a dajka közös együttműködése. Ennek 

érdekében a feladatok megbeszélése, a segítség formájának áttekintése, egyeztetése feltétlenül 

szükséges. 

 A gyermek előtt példa értékű legyen a felnőttek egymás közötti kapcsolata, beszéde, 

hangneme, bármely munkakörben is dolgozzon. 

 „Egymást különbnek tartván magatoknál” Ige alapján mindenki a maga feladatát szeretetben 

végezze a közösség javára. 

A kilenc munkatárs munkáját gyermekcsoportban is dolgozó vezető óvónő irányítja, aki 

magatartásával, szakmai ismeretével, hitével igyekszik segíteni és biztosítani az óvoda színvonalas 

működését. Munkáját, feladatát, Istentől kért bölcsességgel és szeretettel végzi, a keresztyén értékek 

és életvitel példamutatójaként. 

 

2.1.2. Tárgyi feltételek 

 
A tárgyi feltételek kialakításának szempontjai voltak: 

 A gyermekek számára optimális, biztonságos, kényelmes, derűs környezet kialakítása. 

 Az egészségvédelem, mozgásigény, játékigény kialakítása. 

 A szülők fogadására alkalmas tágas tér kialakítása. 

 Az óvodai dolgozók biztonságos, jó légkört eredményező munkakörülményeinek 

megteremtése. 

 Nevelői helyiség kialakítása. 

Az óvoda tárgyi feltételei megfelelnek a központilag meghatározott elvárásoknak. A csoportszobáink 

tágasak, esztétikusak, tiszták.  A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő minden terem, 

mosdó, öltöző, folyosó és a tornaszoba. 

 

 

2.2. Református óvodánk szellemisége 

 
Tudatában vagyunk annak a felelősségnek, mely a kisgyermekek nevelésével, fejlesztésével jár 

(ismeretek átadása, nehezen beilleszkedő gyermekek segítése, felzárkóztatása stb.). 

 

A gyermek személyiségének kialakítása, ismereteinek megalapozása óvodás korban kezdődik el. Az 

emberi személyiségből indulunk ki, abból a tényből, hogy a gyermek egyedi személyiség, számon 

van tartva Istennél. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a 

spontán és a tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A személyiség 

szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe 

meghatározó. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó. 
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A Református Óvodai Keretprogram az óvoda szellemiségének tükrében látja a legértékesebb 

személyi tulajdonságok hangsúlyos megalapozását: 

- másokat toleráló magatartás; 

- együttérzés, segítőkészség; 

- megértés, azonosulás; 

- az egyéni szükségletek felismerése, és az érvényesítést szolgáló 

megegyezése, stratégiájának elsajátítása.   

 

Magunkénak valljuk a keretprogramban leírtakat: 

„A keresztyén óvoda felnőtt közösségének olyanná kell formálódnia a Szentlélek Isten segítségével,- 

ahol a gyermek megérez, megtapasztal valamit Jézus Krisztus szeretetéből.” 

Mi is valljuk: „a református óvoda szellemiségének gyökere a Szabadító Istenben van.” 
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3.  Óvodai nevelésünk alapelvei 
 

3.1. Küldetésünk 
 

Óvodánk boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni úgy, hogy figyelembe vesszük az 

eltérő fejlettségű gyermekek eltérő igényeit. Nevelő munkánkban az állandó megújulásra törekszünk, 

teret adva a különböző innovatív pedagógiai törekvéseknek. Valljuk: csak a megismert gyermek 

fejleszthető. Keresztyén pedagógiánk súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása és azok helyes 

kifejezési formáinak megtanítása: 

 értelmes rendre nevelés (Isten rendet teremtett a világban); 

 önuralomra nevelés (olyan attitűd, amely során a gyermek tiszteletben tartja a másik 

ember személyiségét és környezetét); 

 személyes hitre nevelés. 

3.2. Gyermekképünk 

„Mindennek rendelt ideje van.”(Prédikátor 3,1) 

Olyan gyermekeket nevelünk, akik találkoznak az Önmagát kijelentő Istennel, akik szabadnak és 

boldognak érzik magukat, érzelmi biztonságban vannak. Ennek érdekében mindennap beszélgetünk 

egymás iránti barátságunkról, a szülők iránti tisztelet fontosságáról, a teremtett világ szépségeiről, 

mint olyan felnőttek és gyermekek, akiknek védelmezője és megtartója Jézus Krisztus. Valljuk, hogy 

a gyermek Isten ajándéka, a gyermekkor Isten rendelése ezért sem visszafogni, sem felgyorsítani nem 

szabad. 

Gyermekeink: 

 tudjanak róla, hogy ők Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményei; 

 képesek legyenek az örömöt és boldogságot adó hit befogadására; 

 szociális képességeik nyilvánuljanak meg kapcsolataikban, a családban, a közösségben, a 

baráti körben; 

 legyenek érzelmileg gazdagok, környezetükben jól tájékozódók, önmagukat értékelni tudók, 

másokat elfogadók, önzetlenek, segítőkészek, együtt érzők; 

 álljanak helyt fizikailag, érzelmileg, lelkileg és értelmileg a feladataikban; 

 tudjanak és merjenek dönteni; 

 legyenek nyitottak a teremtett világ dolgai felé, ismerjék meg értékeinket; 

 

3.3. Óvodaképünk 
 

Helyi nevelési programunk elkészítésénél a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs 

megalapozását tartottuk szem előtt. A hitéleti nevelés és az a tény, hogy az egész napot áthatja ez a 

légkör, a gyermekek pozitív személyiségének kialakítását segítik elő. Biztosítjuk a gyermekek 

számára a nyugodt, békés, szeretetteljes légkört, ahol a krisztusi példa áll előttünk. Olyan pedagógiai 

környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik az 

óvodapedagógusok, a nevelőmunkát segítő dajkák, szülők és gyermekek számára egyaránt.  

A gyermek személyiségéhez - a legfőbb tevékenységén-, a JÁTÉKON keresztül kívánunk eljutni és 

átadni mindazt a személyiségformáló műveltségtartalmat, amely az egészséges fejlődéshez 

szükséges. Figyelembe vesszük és tiszteletben tartjuk az életkori sajátosságokat, a gyermekek mind 

teljesebb egyéni képességeinek kibontakoztatását. 
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3.4. Pedagógusképünk 
 

Óvodánkban a nevelést óvónői vagy óvodapedagógusi szakképesítéssel rendelkező szakemberek 

végezhetik, akik munkájukat élethivatásuknak tekintik. A gyermekek hatékony fejlesztése érdekében 

együttműködnek a pedagógiai munkát közvetlen segítő dajkákkal. Az óvoda vezetője és a fenntartó 

képviseletében jelen lévő lelkipásztor minden új dolgozó esetében tájékozódik a leendő munkatárs 

hitvallásáról. A keresztyén óvodapedagógus legyen: 

 hívő ember – a példa erejével tanító, 

 tanítva tanuló - tanulva tanító, 

 ismerje a Bibliát. 

A keresztyén óvodapedagógust jellemezze: 

 a gyermekek szeretete, tisztelete, feltétel nélküli elfogadása, 

 egymás tisztelete, megbecsülése, együttműködésre való készség, alázat,  

 önállóság, szakmai hivatástudat, megújulásra való törekvés, tájékozottság. 

A keresztyén óvónő a gyermeket mindig fókuszba állítja. Tekintélyelvtől, sztereotípiáktól függetlenül 

olyan atmoszférát teremt maga körül, hogy a gyermek félelem nélkül hagyatkozik rá, bízik benne. 

Személyes példamutatás, pozitív minta közvetítése közben mindenkor tapintatos, toleráns és hiteles.  
 

3.5. Legfontosabb alapelveink: 
 

A református nevelés világnézeti alapja a Szentírás és az abból táplálkozó hitvallásunk. 

Gyermekeinkben szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk elültetni a 

hitet, mely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket. Valljuk: a hitre segíteni őket, egyet 

jelent az életre segítéssel. Keresztyén nevelésünk célja a harmonikusan fejlődő személyiség 

kialakítása, valamint a keresztyén értékrend átadása, mely elsősorban a gyermek lelki életére irányul, 

de átszövi az általános nevelési feladatokat és a közösségi nevelést is. A gyermek joga, hogy 

megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést az egyenlő hozzáférés biztosításával. 
 

Alapelveink: 

 Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretetszolgálat, 

 magyarság tudatuk megalapozása érdekében a néphagyományok bevitele óvodai életünkbe, 

 a gyermeki szabadság biztosítása,  

 a gyermek tevékenységére épülő kompetencia biztosítása,  

 a családokkal - mint legfontosabb partnereinkkel - való jó együttműködés,  

 esélyegyenlőség biztosítása, az esetleges hátrányok kompenzálása, 

 a hátrányos megkülönböztetés tilalmának tiszteletben tartása. 

Igyekszünk már az első pillanattól jó kapcsolatot kialakítani a családdal. Lehetőséget adunk arra, 

hogy a szülők óvodánkat, nevelési elveinket megismerjék. Bátorítjuk a szülőt véleményének őszinte 

elmondására, kölcsönös bizalommal kívánunk élni, mert e nélkül nem lehetséges az összehangolt, 

szeretetteljes nevelés. 
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4.  Óvodai nevelésünk cél- és feladatrendszere 
 

4.1. Az óvodai nevelésünk célja 

 
Az egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével a gyermekek 

sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése. 

Szeretetre nevelés, mely önuralomra – szolgálatkészségre és személyes hitre nevelésben valósul meg. 

Törekszünk arra, hogy az óvodáskor végére: 

 bontakozzék ki a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség, 

 a néphagyomány elemeinek beépítésével alapozódjon meg a Magyarság tudatuk,  

 alakuljon ki bennük helyes önértékelés, értékrend,  

 a gyermekek a világot, mint a teremtő Isten csodálatos művét ismerjék meg,  

 alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés, 

 egyéni komplex képességfejlesztéssel váljanak alkalmassá az iskolai életre,  

 találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. 

 

4.2. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Rendszerszemléletre nevelés elve 

Tegyük képessé- természettudományos ismeretszerző módszereket alkalmazva, megfigyelés, 

tapasztalat és élményszerzés, sokféle vizsgálódás közben-, differenciált feladatadással a gyermekeket 

arra, hogy a megszerzett ismereteiket összekapcsolják az életben tapasztalt dolgokkal, jöjjenek rá az 

ok-okozati összefüggésekre, ökológiai törvényszerűségekre.  

 

Természet és társadalom harmóniájának elve 

Alapozzuk meg tudatosan és következetesen a napi nevelőmunkánkban - értelmileg, érzelmileg, 

erkölcsileg, esztétikailag-, gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet- benne az 

ember harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert.  Óvodásaink működjenek közre felelős, 

környezettudatos, és kulturált magatartással a szülőföld, a lakóhely és az óvoda esztétikus 

környezetének kialakításában, megőrzésében. 

 

Fenntarthatóság elve 

Alakítsuk ki gyermekeinkben a jövőre, a fenntarthatóságra, a környezetükért felelős, aktív, 

együttműködő magatartásformákat, életvitelt a tevékenységekben. Formáljuk a jó szokásokon 

alapuló Zöld óvodai, kompetenciákban fejleszthető személyes attitűdöket. 

 

Testi- lelki egészség elve 

Az intézmény minden alkalmazottja törekedjen a teljes személyi és környezeti higiénéjének 

védelmére, a fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására, a környezetharmónia 

megteremtése érdekében. Tudatosodjon óvodásainkban, hogy az egészség érték- tenni kell érte! 

Rögzüljön gyermekeinkben - egyéni képességeiknek megfelelő szinten - az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontossága. Váljon igényükké az egészséges életmód. 
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Társas készségek fejlesztésének elve 

Fejlődjenek gyermekeinkben olyan attitűdök - a foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek 

nyújtotta lehetőségek során -, melyek segítik a konfliktuskezelést, az együttműködést, a döntési 

képességet, az érzelmi reakciók megfelelő kifejezését, a társakra való odafigyelést, szabálytartást, 

kudarctűrő képességet, felelősségvállalást.  

 

Foglalkozásközi integráció elve 

Legyünk képesek harmóniára törekvő pedagógiai módszerek alkalmazására, a környezeti és 

egészségnevelés kapcsán a pedagógusok közti aktív, segítő kapcsolatrendszer működtetésére, 

módszertant gazdagító javaslatok tervezésére, kipróbálására és reflektálására. 

 

4.3. Az óvodai nevelésünk fő feladatai 

 
Fő feladatunk: A 3-7 éves korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül: 

 egészséges életmód alakítása, egészségnevelés, 

 érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, 

 az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, 

 hitéleti nevelés 

 

Feladatunk továbbá: 

 megtanítani, hogy Isten milyennek látja az embert, azon belül is a 3-7 éves korú gyermeket, 

 a gyermekek mozgáskultúráját fejleszteni, 

 szociálisan, mentálisan, fizikálisan alkalmassá tenni gyermekeinket az iskolai életmódra, 

 a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket meghozni. 

 

Mindezeket küldetésnek tekintjük, lelkesedésünkkel, hitünkkel, hivatástudatunkkal, 

viselkedésünkkel példát mutatunk, melyek olyan pozitív lelki többletet sugároznak, ami kellemessé 

teszi gyermekeink óvodai életét, mindennapjainkat, munkánkat az óvodában. 

 

 

4.3.1. Az egészséges életmód alakítása, egészségnevelés 

 
Hitvallásunk szerint „az Úré a Föld és annak teljessége”. A feladat megvalósításánál abból kell 

kiindulnunk, hogy Isten minden létezőnek Istene és mindenkor gondja van teremtményeire. Őrző 

szeretetet biztosít arról, hogy minden ránk bízott gyermek fejleszthető, erősíthető. 

 

Az egészséges életvitel igényének kialakítása a fizikai állapot védelme, edzése, az óvodai nevelés 

egyik alapvető tevékenysége, amely segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését. Elősegíti 

növekedését, fejlődését. Ezek mellett hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez.  

A gyermek megismerése nélkülözhetetlen, az ismerkedés folyamatát anamnézissel indítjuk. 

Megismerjük igényeiket, egyéni jelzéseiket, otthonról hozott szokásaikat. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 a gyermekek gondozása, testi szükségletük és mozgásigényük kielégítése, 

 a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, az egészséges életmód alakítása, 

 a gyermek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet megteremtése. 
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A gyermekek gondozása, testi szükségletük és mozgásigényük kielégítése: 

A GONDOZÁS alapja az óvónő és a kisgyermek közötti meghitt kapcsolat, természetes testközelség. 

A gyermekek fokozatosan válnak képessé szükségleteik önálló kielégítésére, ezért az óvodába 

lépéskor az önkiszolgálásban fejlettségi fokuknak megfelelően, eltérő ütemben fejlődhetnek.  

Az önálló étkezés, testápolás, öltözködés szervezettségét az óvodába lépéstől biztosítja az óvónő, 

lehetővé teszi, hogy a gyermekek megismerjék a szokásokat, az önkiszolgálás bizonyos fázisait. A 

gondozás során az óvónő segítője a dajka. Mintakövető magatartása: mozdulat, beszéd, érintés. 

 

Öltözködés: elősegítjük a fűzés, kötés, gombolás, cipzárhúzás gyakorlatának tanulását. A gyermekek 

réteges öltöztetésére biztatjuk a szülőket. 

 

Testápolás: a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását és rendszeres, 

szükség szerinti tisztálkodásukat, tisztálkodási igényük kialakulását szolgálja. Megteremtjük a 

hajápoláshoz, fogmosáshoz, mosakodáshoz, WC használatához a feltételeket úgy, hogy a gyermekek 

fokozatosan, önállóan és kellő intimitással végezhessék ezeket a tevékenységeket. 

 

Táplálkozás: a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele, melynek során nemcsak az energiát 

pótolják, hanem a testépítéshez is nélkülözhetetlen. Megismerjük az egyes gyermekek étkezési 

szokásait. Az eddig ismeretlen ételféleségeket megismertetjük, elfogadtatjuk a gyermekekkel. 

Biztosítjuk, hogy a nap bármely tevékenységében ihassanak. Különösen nagy figyelmet fordítunk 

a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só - és telítetlen zsír - tartalmú ételek fogyasztásának 

csökkentésére, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére, a 

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

alakítására. Hetente 1x „gyümölcsnapot” tartunk a csoportokban, amikor a szülők 1-2 gyümölcs 

behozatalával biztosítják gyermekeik vitamin szükségleltét. Igényességünk kiterjed az esztétikus 

terítésre. A gyermekek ismerjék meg és sajátítsák el a kulturált étkezés szokásait. Tanulják meg az 

evőeszközök helyes használatát. Váljon természetessé az étkezés előtti és utáni hálaadó imádság. 

 

Mozgás: az egész napi tevékenység szerves része. Fejlesztjük az általános testi képességeket, a téri 

tájékozódást, a testséma kialakulását, elősegítjük a koordinált mozgást. A mindennapos szabad 

mozgás során a tornaszobában, csoportszobában és az udvaron egyaránt-egyénileg gyakorolhatják a 

természetes nagymozgásokat. Fontos még a mindennapos testnevelés, a finom motorikát fejlesztő 

játékok, a testtartást javító és egyéb prevenciós játékok. Továbbá a légzéstechnika, a mindennapi 

levegőzés, séták, kirándulások szervezése. 

 

Pihenés: az alvás nagy jelentőségű ebben az életkorban, ezért a helyes életritmus kialakítása első 

pillanattól kezdve elengedhetetlen. Ezt egyrészt rugalmas napirenddel, másrészt egy adott 

intervallumban ismétlődő tevékenységek sorozatával alakítjuk ki. Az elalvás előtti mesélés, és az azt 

követő altatódalok dúdolása mindennapos tevékenységek csoportjainkban és igény szerint a puha 

„alvókák” használatát is megengedjük gyermekeinknek a nyugodt alvás érdekében. 

 

A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, az egészséges életmód alakítása:  

Az óvodai egészségnevelés célja, hogy minden tevékenységével szolgálja a gyermekek egészséges 

testi, lelki és szociális fejlődését, harmóniáját. 
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Az óvodapedagógus feladatai: 

 az egészség megvédése, megőrzése, visszaszerzésére vonatkozó közérthető módon 

megfogalmazott ismeretek átadása, 

 megfelelő egészségvédő magatartásra tanítson gyakorlással, segítséggel és példaadással. 

 

A napközben megbetegedett gyermekeket elkülönítve gondozzuk, amíg a szülei az értesítés után 

megérkeznek. Védőnőkkel kapcsolattartás: segítjük a rendszeres szűrések lebonyolítását (látás, 

hallás, ortopédia, fogászat). 

 

Egészséges életmód alakítása: 

 pszichohigiénés nevelés:  

- önismeretre, önfejlesztésre nevelés, 

- egészséges életvezetésre nevelés, 

- családi életre nevelés, 

- munkára nevelés, 

- érzelmi nevelés, 

- környezeti hatások feldolgozására nevelés 

 szociálhigiénés nevelés: szerepfeszültségek feloldása életkornak megfelelően. 

 

Az óvodapedagógus feladata ennek segítése érdekében: 

 családok szociális helyzetének megismerése, 

 szolgáltatások felé irányítás (családsegítő) 

 jelzés küldése a Gyermekjóléti Szolgálatnak, illetve hatósági eljárás kezdeményezése. 

 

A bűnmegelőzési feladat céljai: 

 gyerekeket érintő problémák felszínre kerüljenek, megoldásukra mihamarabb sor kerüljön, 

 konfliktuskezelési technikák megismerése stb. 

 

A gyermek fejlődéséhez szükséges esztétikus, egészséges környezet megteremtése: 

Az óvoda belső terei - a csoportszobák, a mosdók az öltözők - ízlésesen berendezettek, esztétikusak 

biztosítják a gyermekek jó közérzetét. Az óvodaudvar tágas, árnyékos, a különböző csoportokba járó 

gyermekek örömteli együttjátszására, mozgásfejlesztésére, edzésére kiválóan alkalmas.  

A gondozási, a testi nevelés és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátása elősegíti a gyermekek 

egészségének megóvását: 

 Hangsúlyos a környezet tisztán tartása, portalanítás, fertőtlenítés, folyamatos levegőcsere, 

minél több zöld növény ápolása, párásítás. 

 A személyes higiénia betartása - külön törölköző, pohár, fésű, ágynemű stb. használata -

elengedhetetlen. 

 A balesetek megelőzése érdekében jelezzük az eszközök, használati tárgyak meghibásodását. 

Önmaguk és társaik testi épségének megóvására neveljük gyermekeinket. 

 

 A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 a gyermekek önállóan, felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak és fésülködnek, 

 zsebkendőjüket önállóan használják, vigyáznak a tisztálkodási eszközökre, tisztán helyére 

teszik azokat, 

 önállóan töltik maguknak a vizet és önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, 

 kulturáltan, higiénikusan étkeznek, helyesen használják az evőeszközöket, esztétikusan 

terítenek, 
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 önállóan öltöznek, ruhájukat ki-be gombolják, cipőjüket becsatolják, befűzik, bekötik, 

 a ruhájukat gondosan összehajtva teszik a helyére, 

 igyekeznek mindenütt rendet tartani a környezetükben, ügyelnek saját külsejükre, 

 igényükké válik az egészséges életvitel. 

 

4.3.2. Érzelmi, erkölcsi nevelés és az értékorientált közösségi nevelés biztosítása 

 
Cél: a gyermekek egyéni érdekeinek, képességeinek, tulajdonságainak kibontakoztatása a közösségen 

belül a csoport normáinak tiszteletben tartásával. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkör megteremtése a 

befogadástól az óvodáskor végéig, 

 óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek között pozitív érzelmi töltésű 

kapcsolatok kialakítása,  

 közös tevékenységeken, közös élményeken alapuló óvodai élet szervezése, másság 

elfogadására, egymás tiszteletére nevelés, 

  a nemzeti identitástudat, a keresztyén kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és 

családhoz való kötődés segítése.  

 

Családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, derűs légkör megteremtése a befogadástól az 

óvodáskor végéig: 

Az óvodáskorú gyermek alapvető életkori sajátossága, hogy magatartása érzelmektől vezérelt.  Éppen 

ezért szeretetteljes, bizalmat sugárzó légkört biztosítunk. Az óvoda felnőtt közösségének példáján 

keresztül formálódjon bizalmuk a Mennyei Atya iránt is, hiszen gyermekeinkre sugározhatjuk az 

Úrtól kapott szeretetet, békességet.  

Óvodapedagógus-gyermek, gyermek-dajka, gyermek-gyermek között pozitív érzelmi töltésű 

kapcsolatok kialakítása: 

Az óvónő –gyermek - dajka kapcsolatában pozitív attitűdöt, a szereteten és kötődésen alapuló 

együttműködést alakítjuk ki. E szoros érzelmi kapcsolat a beszoktatással, befogadással kezdődik, 

aminek nélkülözhetetlen elemei az empátiakészség és a pozitív élmények. A gyermekekkel már a 

beiratkozásnál ismerkedünk. A szülők már előzőleg behozhatják gyermekeiket ismerkedésre az 

óvodával, megtapasztalhatják napirendünket, életvitelünket, hitvallásunkat. A szülőkkel egyenként 

elbeszélgetünk és biztosítjuk segítségünkről. Támaszkodunk a családi nevelés értékeire és jó 

együttműködésre törekszünk. Minden gyermek esetében megajánljuk a szülővel közös beszoktatás 

lehetőségét. A szabályokat, elvárásokat nagy következetességgel állítjuk fel. Az óvodás gyermeknek 

is tudomásul kell vennie, hogy itt egy közösségben van, tehát valamennyire mindenkinek 

alkalmazkodnia kell. Ebben nagy áldás annak az együttes megtapasztalása, hogy Isten mindenkit 

egyformán szeret, számára minden gyermek drága kincs-nekünk is! A gyermek-gyermek kapcsolat 

során kialakul az alkalmazkodás, a társas kapcsolat erkölcsi normái, az érzelmi alapon létrejövő 

kooperáció és kommunikáció.  

Közös tevékenységeken, közös élményeken alapuló óvodai élet szervezése másság elfogadására, 

egymás tiszteletére nevelés. 

Az életkori sajátosságokat tükröző társas együttélés és az „én-kép” alakulása folyamatos fejlődésen 

megy keresztül: 

 mások akaratának tudomásul vétele, 
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 konfliktushelyzetek megoldása, később kivédése, 

 „a jó együtt lenni a többi gyerekkel” - érzés kialakítása, aminek érdekében néha önfegyelmet 

kell gyakorolni (játékeszközök megosztásánál, felnőtt segítségének, figyelmének 

igénylésénél stb.) 

A gyermek szűkebb és tágabb környezetének megismerése:  

A nemzeti identitástudat, a keresztyén kulturális értékek megismertetésével a hazaszeretet, a 

szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapjait vetjük el, hogy a gyermek így rá tudjon csodálkozni 

a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére. 

 

A gyermek érzelemvilágát 3 fő szintéren fejlesztjük: 

 szociális érzelmek: együttérzés, bizalom, segítőkészség, bánat, örömszerzés, másság 

elfogadása, önfegyelem, szabálytartás, 

 esztétikai érzelmek: szép iránti fogékonyság, a művészeti élmény befogadására való igény és 

képesség fejlesztése, különbség észrevétele szép és csúnya között, 

 erkölcsi érzelmek: igazságosság, lelkiismeretesség, őszinteség, felelősség, igazmondás. 

Mindezek megvalósításához biztosítjuk a jól kidolgozott napirendet, szokás és szabályrendszert. Az 

értelmes figyelem, a közösségben megélt örömök és élmények gördülékennyé teszik a napot. Fontos, 

hogy a gyermekek tudják milyen magatartást várunk el tőlük az adott helyzetben. Ismerniük kell, 

hogy mi a helyes és a helytelen. A szocializáció eredménye: a gyermekek magatartásában az 

egyezkedés, a megegyezésre való törekvés. Kiemelten kezeljük: 

 az együtt ünneplést, születés és névnapokat, 

 jeles napokat, 

 közös készülődéseket. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 A gyermekek ragaszkodnak óvodánkhoz, a felnőttekhez, csoporttársaikhoz, ezt szavakkal és 

tetteikkel ki is fejezik.  

 Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak betartása. A szabályok betartására egymást 

is megkérik. 

 Segítenek egymásnak, együtt éreznek a csoport tagjaival. Bíznak önmaguk képességében, 

szívesen tevékenykednek a közösségért. 

 Elfogadják a közösségi élet szabályait, normáit, egyezkednek társaikkal konfliktushelyzetben. 

 Érdeklődnek barátaik, társaik iránt, szeretettel fogadják a csoportba érkező vendégeket. 

Óvodán kívül is szeretettel köszöntik egymást, ha találkoznak. 

 Tudják értékeiket, ismerik saját képességüket, meg tudják fogalmazni, mik a hiányosságaik. 

 Kinyilvánítják fokozott érdeklődésüket, érvényesítik kezdeményezőkészségüket.  

 Érzelmileg és szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre. 
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4.3.3. Az anyanyelvi nevelés, - értelmi fejlesztés megvalósítása 

 
Cél: fejlődjön a gyermekek szóbeli kifejezőkészsége, beszédkészsége, élményeik, érzelmeik, 

ismereteik közlése során. Élmények, tapasztalatok átélésével formálódjon gyermekeink egyéni 

vágyainak, veleszületett kíváncsiságának és ötleteinek kibontakozása, komplex módon fejlődjön 

személyiségük. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Nyugodt, a beszédre ösztönző légkör megteremtése, a gyermek aktív és passzív szókincsének 

gyarapítása. 

 A beszédszervek mozgékonyságának, rugalmasságának fejlesztése, helyes mondatalkotás, 

folyamatos beszéd kialakítása. 

 Szükség esetén logopédus segítségének igénybevétele a beszédhiba javításához. 

 Beszéd és gondolkodás együttes fejlesztése. 

 Játékos helyzetek, tanulási alkalmak teremtése, amelyek fejlettségi szintjüknek megfelelően 

kötik le a gyermekek érdeklődését, aktív szellemi energiáját. 

 Szükséges a modell értékű beszélő környezet megteremtése, az anyanyelv helyes 

közvetítésével. a magyar nyelv megbecsülése, megszerettetése és a gyermekek 

beszédkedvének felkeltése. 

 Olyan élményszerzési lehetőség megteremtése, amelyben a gyermek látással, tapintással, 

hallással, ízleléssel, szaglással, érzelmekkel, verbális és nonverbális módon szerezhetnek 

tapasztalatokat- így válik a tanulás élménnyé, teljes személyiséget aktivizáló folyamattá. 

 Olyan attitűdök, motiváció és természetes tudás kialakítása, amelyek képessé teszik a 

gyermeket váratlan, vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt lelnek a 

kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban. 

 Az ismeretek ne egymástól elszigetelten jelenjenek meg, mivel a gyermek világlátása 

komplex. 

 Időt és lehetőséget teremteni az együttműködésre, próbálkozásra, gyakorlásra, és elhibázott 

dolgok újrakezdésére. 

A nevelés e területe is átszövi az egész óvodai tevékenységet. Az óvodába lépéstől kezdve építünk a 

gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére. Emellett segítjük a tanulási vágyának 

kialakulását. Gondoskodunk a változatos tevékenységekről, melyek során a gyermek pozitív érzelmi 

hatás alá kerül és ez motiválja a cselekvés ismétlésére. Fontosak a meghitt beszélgetések, amelyek 

erősítik, fejlesztik a gyermek aktív kommunikációját. Elősegítjük, hogy érzelmeiket, érzéseiket, 

gondolataikat szóval, mozgással, illetve vizuális eszközökkel kifejezhessék. Amennyiben a 

tevékenységi vágy fennáll, úgy elindul a tanulási folyamat. A mindennapos tevékenységek sorozatán 

keresztül egyénileg, a gyermek fejlettségének függvényében fejlesztjük kognitív képességeit.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 tisztán, érthetően, összefüggően, választékosan beszélnek, 

 beszédfegyelmük az életkoruknak megfelelő, 

 komplex módon fejlődött személyiségük, élményeket, tapasztalatokat szerzett az őt körülvevő 

természeti és társadalmi környezetről, 

 az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a 

kreativitás tudatos fejlesztésének eredményeként kialakultak azok a készségek, képességek, 

amelyek alkalmassá teszik az iskolai élet megkezdésére. 
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4.3.4. Hitéleti nevelés, hittanos foglakozások 
„Mint szarvas kívánkozik a folyó vizére, úgy kívánkozik  

az én lelkem hozzád, Istenem.” (Zsoltárok 42,2) 

 

Keresztyén nevelésünk szellemisége, mint ahogyan az értelem fejlesztése és az anyanyelvi nevelés 

az óvoda egész napját áthatja. Ez nem oldható meg egy héten egyszer a Bibliából vett történetek 

elmondásával. A játékszituációban jelentkező helyzeteket, természeti jelenségek észre vétetését, az 

étkezéshez kapcsolódó imát, a hiányzó gyermekekért való könyörgést, a szülők várását éppen úgy át 

kell, hogy hassa.  

A történetek elmondásának célja ebben az életkorban alapvetően nem az ismeretek elsajátítása, 

hanem a mindenható Isten szeretetének, kegyelmének és jóságának megéreztetése. Az óvodáskor az 

a legfogékonyabb időszak, amikor egy egész életre meghatározó lehet Isten közelségének élménye. 

Az óvodai hittanos foglalkozások lehetőséget adnak minden gyermeknek és nevelőnek arra, hogy 

elcsendesedjen Isten előtt, vágyait, örömeit elébe vigye, életét az Ő kezébe tegye le nap, mint nap és 

ez által elvegye az Atya áldását. 

 

A bibliai történetek kiválasztásának kritériumai a lelkipásztorok számára: 

 A történet ne keltsen félelmet a gyermekekben és ne tartalmazzon számukra 

feldolgozhatatlan tartalmakat és érzelmeket. 

 Olyan történetek közül válasszunk, amelyek pozitív érzelmi töltettel rendelkeznek, amelyek 

a szerető, gondoskodó Isten képet erősítik meg. Mindig Isten gondoskodó szeretetét emeljük 

ki és ne a bűnt, a rosszat, hiszen a bibliai történetek nem arról szólnak, hogy milyen az ember, 

hanem Isten kegyelméről és szeretetéről. 

 Az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, de gyermekszerű legyen az előadásmódunk. 

Különböztessük meg a mesétől. Hiteles történetmondás szükséges, hiszen a történeteken 

keresztül Isten üzen nekünk. 

 Minden történetnél meg kell keresni az Ige fő üzenetét, ez lesz a belső cél, e köré 

csoportosítunk mindent. Ezt a gyermekeknek nem áruljuk el, de a történet végére ennek a fő 

célnak ki kell domborodnia. 

 Fő feladat, hogy a gyermekeket megtanítsuk imádkozni. Az imádság az Istennel való 

kapcsolatfelvétel formája. A gyermekek számára legyen természetes dolog, hogy ahogyan 

hozzánk beszélhetnek és elmondhatják kérésüket, vágyaikat, bajaikat stb., ugyanígy 

elmondhatják Mennyei Atyjuknak is, Aki figyel rájuk. Az imádkozás formáját megtanítjuk a 

gyerekekkel, mely szintén egy folyamat.  

 

Kötött imádságok: étkezés előtt, étkezés után. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 önállóan tudják a tanult imádságokat, tudnak imádkozni, 

 várják a bibliai történetmondás alkalmait, 

 a történetmondás körülményeinek a megteremtésében segítenek, 

 szívesen báboznak, dramatizálnak, ábrázolnak számukra kedves jeleneteket az ismert 

történetek közül,  

 ismernek ünnepekhez kapcsolódó verseket, énekeket. 
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4.3.5. Boldogságprogram Óvodánkban 

 
Óvodánk a 2018/2019-es nevelési évben pályázott a Boldog Óvoda címre. A Jobb Veled a Világ 

Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyíltpályázatot hirdetett magyarországi és határon 

túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Óvoda” és „Örökös Boldog Óvoda” cím 

elnyerésére. 

 

„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és 

módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára.”  

A Boldogság órák csökkentik a gyerekek szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így 

kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek.  

 

A pályázat egyik feltétele, hogy az óvodapedagógus az óvoda legalább egy csoportjában igazoltan 

tartson legalább havi egy Boldogságórát és a program fenntartását a következő nevelési évben is 

vállalja. A sikeres pályázat másik feltétele a Boldogságprogram. 

 

A Boldogságóra Program 10 egymásra épülő témából áll, s ezek fokozatosan tárják a csoport, 

gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, területeit, az arra való törekvés feltételeit. 

 

Boldogóráink tematikája a következők: 

– A hála gyakorlása 

– Az optimizmus gyakorlása 

– Társas kapcsolatok ápolása 

– Boldogító jó cselekedetek 

– Elköteleződés egy cél mellett 

– Megküzdési stratégiák 

– Apró örömök élvezete 

– A megbocsátás gyakorlása 

– Testmozgás 

– Fenntartható boldogság 

 

A boldogságórák előnyei: 

– fejleszti a gyermekek problémamegoldó képességeit, 

– szélesíti a gyermekek látókörét és gondolkodásmódját, 

– testi, szellemi és társas erőforrásokat épít, 

– ellensúlyozza a negatív érzelmeket, 

– óvja a gyermekek mentális egészségét, 

– csökkenti az agressziót a gyermekközösségben, 

– javulnak a gyermekek tanulási eredményei. 

(Szerzők: Bagdi Bella, prof. dr. Bagdy Emőke, Tabajdi Éva) 
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4.3.6. Zöld Óvoda Program 

 
A Zöld Óvodatartalom iránt óvodánk valamennyi alkalmazottja elkötelezett. A környezettudatos 

nevelést és a fenntartható fejlődés kritériumainak valómegfelelést óvodánk arculatának tekintjük. A 

Zöld Óvoda cím megtartását, a gyerekek ennek megfelelő programjainak, tevékenységeinek 

biztosítását és bővítését kiemelten fontosnak tartjuk. 

 

A Zöld Óvoda arculat alakításában célunk: 

 a környezettudatos életmód magalapozása, továbbfejlesztése, 

 a környezeti kultúra fejlesztése az óvodában, az itt dolgozók közös gondolkodásmódjának 

formálása, a környezeti elemek bővítése. 

 

A Zöld Óvoda arculat alakításában feladataink: 

 a fenntarthatóságra nevelés erősítése, 

 a helyes és egészséges életvitel tudatosítása, 

 a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítése, 

 a környezetbarát szemléletmód tudatosítása, népszerűsítése, 

 a partnerkapcsolatok bővítésével a nevelés színhelyeinek kiterjesztése, 

 a lakókörnyezettel való harmonikus kapcsolat alakítása, 

 a fenntarthatóságra nevelés szellemében folyó óvodai nevelőmunka segítése, fejlesztése, 

 óvodásaink környezettudatos emberré nevelése környezettudatos szemléletük és 

magatartásuk alapozásával, 

 az óvoda dolgozóinak, a gyermekek szüleinek környezettudatos szemléletformálása, 

 lakóhelyünk értékeinek megismerése, azok védelmének tudatosítása, 

 továbbképzéseken való részvétel a környezeti neveléssel kapcsolatosan, 

 környezeti játékok gyűjteményének bővítése, csoportokban alkalmazásuk. 

 

 

Jeles környezetvédelmi és hagyományőrző napjaink: 

 

 október 04. Állatok világnapja 

 október 10. Komposztálás napja 

 október 21. Földünkért világnap 

 november 11. Márton nap 

 március 22. A víz világnapja 

 április 7. Az egészség világnapja 

 április 22. A Föld napja 

 május 10. A Madarak és Fák napja 

 május 22. A magyar természet napja 

 június 05. Környezetvédelmi világnap 
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4.3.6. Madárbarát Óvoda Program 

 
Intézményeink udvarai állandó és költöző madárfajok fészkelő helyei. Az MME Madárbarát kert 

programjához csatlakozva elköteleződtünk a madárvédelem iránt. Intézményünk Zöld óvodaként 

kiemelten kezeli a környezettudatosságra való nevelést, melynek egyik kiemelt eleme a 

madárvédelem. Fontosnak tartjuk, hogy a városlakó állandó és költöző madárfajoknak biztonságos 

életteret nyújtsunk. 

A madárvédelmi feladatok ellátásával ráirányítjuk a figyelmét az óvodásoknak, hogy a természetes 

életterek csökkenése és a szélsőséges időjárási események egyre nehezebb feladat elé állítják az 

élőlényeket a fajfenntartás és utódgondozás területén. 

 

Célunk: óvodásaink és a szülők mindennapi madárvédelemre nevelése. 

 

Feladatunk: 

 folyamatosan végzett madárvédelmi munka (etetés, itatás), 

 fészkelő-, búvó- és táplálkozó helyek biztosítása (változatos óvodakert, zöldkörnyezet 

fenntartása), 

 odúk, költőládák és-tálcák alkalmazása lehetőségeink szerint. 

 

 

4.3.7. Decathlon – Sportmanó Óvoda program 

 
Intézményünk csatlakozott a Decathlon – Sportmanó Óvoda programhoz, melyet képzett 

óvodapedagógusaink végeznek, és amely program által sok sporteszközhöz juthat óvodánk.  

A program célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek egészségéhez, kiegyensúlyozottságához, 

önbizalmuk megerősödéséhez és segítse őket a mozgás szeretetének kialakításában. 

A Decathlon - SportManó Óvoda program egy lehetőség: 

 a mozgásigény kielégítésére, 

 a mozgásképességek fejlesztésére, 

 öt sportág megismerésére, 

 a rendszeres sportolás iránti igény kialakítására, 

 az egészséges életmódra történő nevelésre, 

 a későbbi sportágválasztás megkönnyítésére 
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5. Óvodai nevelésünk tevékenységformái 

5.1. Játék 

 
A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze, áthatja a kognitív, az érzelmi, akarati, szociális és társas fejlődését.  

 

A játék a legfőbb személyiségfejlesztő lehetőség a gyermek életében, mivel minden tanulási tartalom 

megjelenik benne: az ismeret, a jártasság, a készség. Eredményeként fejlődnek a képességek, a 

viselkedés, a mozgás, nyelvi kommunikáció, képzelő erő, kézügyesség stb. 

 

Megtanulja a társakhoz való alkalmazkodást, az érzelmi odafordulást, a közösségi élet alapformáit, 

gyakorolja a keresztyén erkölcs jellemzőit. Fejlődik az értelme, gondolkodása, gazdagodik ismerete, 

tapasztalata, érdeklődési köre.  

Cél: az élmények, tapasztalatok többszöri átélésével formálódjon a gyermek veleszületett 

kíváncsiságának, egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. Intellektuális, mozgásos és 

szociális tapasztalatok megszerzésével komplex módon fejlődjön személyiségük.  

 

Az óvodapedagógus feladata a játék feltételeinek biztosítására: 

     a, élményszerzési lehetőségek, 

     b, a többfajta játékhoz megfelelő hely, 

     c, elegendő, zavartalan, összefüggő játékidő, 

     d, a játék tartalmának megfelelő játékszer, eszköz, 

     e, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelő légkör biztosítása. 

 

A játék feltételei: 

 a, Élményszerzési lehetőség biztosítása 

 A gyermek játékának tartalma mindig összefügg az általa átélt élményekkel, azok alkalmával 

szerzett tapasztalatokkal.  

 A gyermekek családból hozott élményei különböznek. Ezek az egyéni tapasztalatok a közös 

játékban megelevenednek. 

 Az átélt pozitív, vagy negatív élményeket dolgozza fel a gyermek a játékában. 

 Az agresszió keltette feszültségoldás, a negatív élmények feldolgozása kellő tapintatot 

igényel. 

  Séták, kirándulások, kulturális programok alkalmával is szereznek tapasztalatokat, melyek 

egyedi módon gazdagítják a játék tartalmát.   

b, Többfajta játékhoz megfelelő hely biztosítása 

Az óvodai játék színtere: a csoportszoba és az óvoda udvara. 

Sajátos körülményeket teremtünk a gyermekek életkorának és tevékenységének megfelelően: a 

gyakorló játékhoz, a szimbolikus szerepjátékokhoz (dramatikus játék, bábozás), konstruáló és 

szabályjátékokhoz. 

A gyermekek önállóan, akár a bútorok mozgatásával is kialakíthatják a nekik megfelelő 

körülményeket. Fontos szempont: egymást ne zavarják. 

A gyakorló játékhoz bővebb helyre, a szerepjátékhoz több, kisebb területre van szükség. Az építés, 

barkácsolás védett helyet kíván. 

A báb, a kellékes kosár elérhető és tevékenységre ösztönző legyen. Az udvaron biztosítjuk a 

nagymozgásos labda-, énekes- és szerepjáték feltételeit. 
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 c, Elegendő, zavartalan, összefüggő játékidő biztosítása 

Az óvoda nyitvatartási idejében fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. 

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja a direkt és indirekt irányítás 

felelősségét. Támogatjuk törekvéseiket, hogy a játék gazdag, tartalmas, sokrétű és hosszantartó 

legyen. Az udvari játékidő az időjárásnak megfelelően tartós része a napirendünknek. 

d, A játék tartalmának megfelelő játékeszköz biztosítása 

A jó játékeszköz motiválja a cselekvést, kibontakoztathatja a fantáziát. Minden gyermek számára 

az ő fejlettségi fokán gondoskodunk a különféle játékhoz szükséges félkész-kész, cselekvésre 

inspiráló játékeszközről. Természetes anyagokat, terméseket is beviszünk a játékba. 

A kisebb korosztály számára több, egyforma játékra van szükség. A szerepjáték eszközkészlete 

mellett gondoskodunk a képességfejlesztő játékokról: bábozás, dramatizálás. A gyermekekkel 

együtt is készítünk eszközöket. A gyermekek elsajátítják a játékeszközök megosztását, 

megszerzésének módját, közben átélik milyen nehéz megválni attól, s valóban köszönet jár annak, 

aki megteszi. Mindez a hálaadás érzését alakítja ki bennük. 

e, Biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelői légkör biztosítása 

Az óvodában az óvónő a gyermek első igazi játszótársa. Olyan tulajdonsággal rendelkezzen, ami 

utánozható mintát ad a játékban a gyermek számára. Elfogadják és szeretik a gyermeket, mély 

empátiás készséggel, toleranciával, pedagógiai érzékenységgel, kritikai érzékkel, 

következetességgel és játékossággal rendelkeznek. 

Derűs, szeretetteljes biztonságot nyújtó légkör kialakítása. Kezdeményezik, segítik a játékot, ha 

elakad. Támogatják a gyermekek közötti baráti kapcsolatok alakulását. Nyugodt játék esetén 

hagyják, hogy a gyermekek szabadon tevékenykedjenek, ilyenkor szemlélője, követője a játéknak. 

A nyugodt játék feltétele a jól kialakított szokás- és szabályrendszer. 

 

Az óvodapedagógus feladata a játékkal kapcsolatban: 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. 

 Olyan alkotó légkör biztosítása, ahol a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, 

milyen játékot választ, milyen eszközökkel jeleníti meg azt, milyen helyet választ és mennyi 

ideig tart a játéka. 

 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára. A játéktevékenység az 

óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve szabadon választott játékkal 

játszhatnak. Folyamatos napirendünk jól biztosítja, hogy a gyerekek egybefüggően, a játékok 

elrakása nélkül játszhatnak több órán keresztül.  

 A játékhoz ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához. 

A játékok elérhető helyen legyenek, a csoportszoba a játék szabadon átalakítható színtere, 

tetszés szerint átrendezhető. Esetenként van építmény, ami több napra a játékhelyszínen 

maradhat. Az egyedi rendrakás feladat, szabály: az tegye el a játékot, aki használta. Mi is 

tapintatosan rendezgetünk, hogy a játékidő végén ne legyen kellemetlen a rendrakás, mert ez 

a játszás élményét, a csoportlégkört feszültté tenné. 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése 

érdekében. 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

 A szabad játék feltételeinek biztosítása, a gyermeki önkifejezés segítése. 

 A gyermek szabad játékához megengedő, indirekt résztvevő magatartással viszonyulni.  

E játékot külső szemlélőként, értő megfigyeléssel kell követni. 

 Az általunk kezdeményezett, nevelési célzatú, tanulási tartalmat hordozó 

játéktevékenységben a gyerekek önkéntes alapon vesznek részt. 
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A szabad játék szabályai: 

 A játszóhely, a játék azoké, akik azt először kiválasztották maguknak. A 

játszócsoporthoz kérésre lehet csatlakozni, de az elutasítást is el kell tudni viselni. 

 A játékok a gyerekek számára elérhető helyen vannak, szabadon levehetők, 

egymásnak átadhatók, de a játéktevékenység lezárása után a helyükre kell, hogy 

kerüljenek. 

 A játszóhelyek kiválasztásakor a célszerűségi szempontok átgondolás ajánlott. 

 A játékeszközt rongálni, szájba venni nem szabad. 

 Nemi identitás fejlődésének elősegítése (a fiúk óvó-védő késztetéseiből, csoporton 

belüli társas pozíciók elfoglalásából adódó harcias szellemű játékainak elfogadása 

ésszerű határokkal, a lányok anyáskodó, gondoskodó, aktívan kommunikáló 

hajlamainak támogatása. 

 Egyéni különbözőségek tiszteletben tartása. 

A szabad játékkal kapcsolatos passzív szerep megváltoztatása, ha: 

 a gyermek igényli a részvételt vagy a segítséget, 

 a kialakult szabályok sérülnek, 

 a konfliktus agresszióba torkollik, 

 a játék tartalmi íve olyan pontra érkezett, ahonnan a gyermek nem tud továbblépni, 

 a játék tartalma eszközhiány miatt nem tud kibontakozni. 

Az óvodapedagógus által kezdeményezett játék jellemzői: 

 helyét, tartalmát, eszközeit tervezi, lebonyolítását szervezi, de a napi gyakorlatban a gyerekek 

reakcióihoz, jelzéseihez igazítja a tényleges megvalósítást, 

 akkor a legeredményesebb és a legérdekesebb, ha komplex módon, több nevelési területhez 

kapcsolódó tartalmat hordoz,  

 a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak, elmehetnek vagy visszatérhetnek a 

tevékenységbe, 

 a játékot az érdeklődés tartja fenn, ezért ideje nem behatárolható. 

 

5.2. Munkajellegű tevékenységek 

„És fogta az Úristen az embert, és helyezte az Éden kertjébe, 

                                              hogy azt művelje és őrizze.”  

(1Mózes 2,15) 

 

Cél: olyan tulajdonságok, készségek kialakítása a gyermeki munkán keresztül, melyek pozitívan 

befolyásolják a gyermekek kötelességteljesítését, közösségi kapcsolatát. 

Az óvodapedagógus feladata:  

 változatos munkajellegű tevékenységek tervezése, azok feltételeinek biztosítása, 

 munkaeszközök használatának bemutatása, megtanítása. 

A munka az óvodás gyermek egyik fő tevékenységi formája, mely szervesen összefonódik a játékkal, 

egyben a személyiségfejlesztés fontos eszköze.  A munkát is, mint ahogy a játékot a gyermek 

szívesen, örömmel végzi. A munka és a játék motivációja is hasonló: érdeklődés, kíváncsiság, a 

tevékenykedés lehetősége, a műveletek és az eszköz vonzereje. Gyermeki munkán értjük mindazokat 

a tevékenységeket, melyeket a gyermek a saját maga és társai ellátásával kapcsolatban, a környezete 

rendben tartása, gondozása, megóvása érdekében, illetve megbízatások céljából végez.  Nemcsak 

kiegyensúlyozott, a társadalom számára értékes embereket szeretnénk munkára nevelni, hanem Isten 

akaratának megfelelően, mások iránt felelősséget érző és segítőkész embereket. Pozitív élményeken 

keresztül megértetjük a gyermekekkel, hogy a munkát Isten rendelte az ember számára, s mint 
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minden, ami Istentől jön, jó. A munka kiváló lehetőséget biztosít a tapasztalatszerzésre, a környezet 

megismerésére. A munkavégzéshez szükség van a részmozzanatok, munkafázisok ismeretére és az 

ehhez kapcsolódó képességek elsajátítására pl.: gereblyézés, terítés, növényápolás stb. Az udvar és a 

csoportszobai élősarok kínálta lehetőségek gazdagok. Fontos, hogy az óvoda valamennyi munkatársa 

a lehető legnagyobb önállóságot biztosítsa és ösztönözze a gyermeket arra, hogy felfedezze a munka 

szükségességét és örömmel végezze azt. A dicséret, buzdítás módszerét gyakran alkalmazzuk. A 

munkajellegű tevékenységbe bevonjuk a szülőket, nagyszülőket is. Bemutatjuk munkahelyüket, a 

család hobbiját, bevonjuk őket eszközök javításába, készítésébe. Mindezek segítenek feladattudatuk 

felébresztésében, kitartásuk megalapozásában, mivel a teremtett dolgoknak rendszeres 

gondoskodásra van szükségük a fennmaradáshoz. Így válik az óvodai munka az iskolai tanulás 

előfutárává, ahol a teljesítménynek már meghatározó szerepe lesz. A munka kiváló lehetőséget nyújt 

arra is, hogy a bátortalan, magatartási-, beilleszkedési problémákkal küzdő, vagy negatív én-képpel 

rendelkező gyerekeket neveljük, jó irányba tereljük, fejlesszük önértékelésüket. A pozitív élményhez 

juttatás, önállóságra nevelés, kedvezően hathat személyiségük fejlődésére. 

 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában: 

 Önkiszolgálás:  testápolás (egészségvédelem), 

                                    étkezés (kulturált), 

                                    öltözködés (rendezett külső megjelenés). 

 Naposi munka, közösségért végzett munka: étkezéshez szükséges teendők elvégzése, 

foglalkozáshoz szükséges eszközök előkészítése. 

 Környezet rendjének megőrzése: 

                                   rendrakás, 

                                   teremrendezés, 

                                  (műhelymunkák után) a leszóródó szemét felseprése. 

 Alkalomszerű munkák: kisebb megbízatások teljesítése. 

 Egyéb: a csoportszobákban lévő növények ápolása, 

                        az udvari virágok gondozása,    

                        az udvar fáinak, bokrainak védelme, 

                        egész évben a madarak etetése, itatása, 

                        télen a madáretetők élelemmel való feltöltése, 

                        szelektív hulladékgyűjtés, 

                        a környezettudatos magatartás megalapozása. 

Tavasztól őszig tevékenykedünk a kertben és közben rengeteg tapasztalatot, ismeretet szerezhetnek 

gyermekeink. 

 Őszi munkatevékenységek: 

o Termések, falevelek gyűjtése, komposztálása, 

o Zöldségfélék, virágok magjainak gyűjtése, zöldségfélék betakarítása, 

o Befőttek készítése, 

o Növények cserépbe, ládába ültetése, a kint maradók betakarítása, 

o Sepregetés, 

o A csoportszoba dekorálása az évszaknak megfelelően, 

o Akvárium gondozása, cserepes virágok ápolása, 

o Faültetés, 

o Élősarok gondozása, „kincsek” (termések) gyűjtése, 

o Gyümölcs-, zöldségsaláták készítése. 
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 Téli munkatevékenységek: 

o Élősarok gondozása, 

o Madáretetők kihelyezése, madáreleség készítése, a madarak folyamatos 

etetése, 

o Természetes anyagból ajándék készítése. 

 Tavaszi munkatevékenységek: 

o Kerti munka, gereblyézés, 

o Véleményezés, palánták kiültetése, 

o A kerti szerszámok előkészítése, munka utáni helyes elrakása, 

o Cserepes virágok átültetése, kiültetése. 

 Nyári munkatevékenységek: 

o Locsolás, gyomlálás, a gaz elszállítása (vesszőkosarakban, vödrökben), 

o Érett termések szedése, 

o Zöldségek, virágok folyamatos gondozása, felhasználása. 

A munkavégzéshez elegendő mennyiségben és megfelelő minőségben biztosítjuk az eszközöket, a 

szerszámokat és azok bármikor hozzáférhető módon, szabadon a gyermekek rendelkezésére állnak. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 óvodásaink szeretnek közösen dolgozni,  

 rendeltetésszerűen használják az eszközöket, 

 örülnek, ha teljesítik a kötelességüket, 

 önállóan igényesen végzik a naposi munkát, 

 szívesen vállalnak egyéni megbízatásokat,  

 örömmel vesznek részt a növények és állatok gondozásában. 

 

 

5.3. Tanulás 

„A hit mellé ragasszatok tudományt.” 

                                                                    (2Péter 1,5) 

Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére a játékra épít. Kiemelt feladatunknak tekintjük az 

egészséges életmódra nevelést, a környezet tevékeny megismerését és a környezetvédelmet, valamint 

a hitéleti nevelést. Nevelésünk szerves részét alkotja a hagyományápolás. Programunkban a tanulás 

tervezése évszak projektben történik, amihez felhasználjuk a kompetencia alapú nevelés azon 

területeit, amelyek eddigi gyakorlati munkánk során már jól beváltak, illetve illeszkednek az adott 

évszakhoz. A tanulás többnyire játékba integráltan történik, ami azt jelenti, hogy az általunk 

kezdeményezett tevékenységek a játékidőben ékelődnek, úgy, hogy nincs közben játékelrakás. A 

tevékenységek után a gyermekek visszatérhetnek eredeti játékukhoz. 

 

Értelmezésünk szerint a tanulás egyenlő a tapasztalatszerzéssel, amely a pszichikus 

képességstruktúrákon keresztül sok-sok mozgással és játékkal alakítható. Fontosnak tartjuk az 

ismeretek átadását, bővítését, de nem a mennyiségre törekszünk, hanem a tanuláshoz szükséges 

képességek, kulcskompetenciák fejlesztésére. Az óvodás korú gyermeket tevékenységi vágya 

utánzásra, cselekvésre ösztönzi. Eközben hasznos tapasztalatokra tesz szert, tanul, fejlődik. A 

kíváncsiság, a felfedezés, a megtapasztalás élménye teszi érdeklődővé, nyitottá, probléma érzékennyé 

a gyermeket. Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán helyzetekben, 

természetes és szimulált környezetben, kirándulások, séták, valamint az óvodapedagógus által 

kezdeményezett tevékenységi formákban valósul meg. Óvodáskorra jellemző, hogy a gyermek 

valamennyi érzékszervét használja a megismerés folyamatában. A gyermekkor az életnek az a 
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szakasza, amikor a legnyitottabbak a gyermekek az őket érő benyomásokra, s nyitva állnak Isten 

dolgai iránt. A tanulás a gyermek világképének alakulását is befolyásolja. A tanulás irányítása az 

óvodapedagógus feladata, de elképzelhetetlen, hogy ne tanuljon az óvoda többi felnőtt munkatársától 

is, szervezett vagy spontán helyzetekben. Ezért nagyon fontos a felnőttek példaadása, egymás iránti 

szeretete, türelme, figyelme, fegyelme, beszédstílusa. 

 

 

A tanulás formái:  

 az óvónő által irányított megfigyelés, felfedezés, 

 spontán, játékos tapasztalatszerzés, 

 a gyermekek kérdéseire, válaszaira épülő ismeretszerzés, 

 modellkövetés, 

 cselekvéses tanulás, 

 gyakorlati problémamegoldások, 

 az óvónő által kezdeményezett és szervezett foglalkozások. 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 a szokástanulást és az alapvető ismeretek elsajátításának megtervezése projekt rendszerű 

tanulással, 

 a gyermekek egyéni fejlesztésének megvalósítása. 

Törekszünk a komplexitásra, mert a gyermek a világot komplex módon ismeri meg és fogadja be. 

Lényeges, hogy helyesen mérjük fel a gyermek képességeit és személyre szabottan fejlesszük 

érzékelését, észlelését, emlékezetét, figyelmét, képzeletét és gondolkodását. A beszéd fontos eleme a 

tanulási folyamatnak, mert a megfelelő kommunikáció serkenti a gondolkodást. 

A foglalkozások komplex jellegűek és bizonyos részeiben tervszerűen kötöttek. Minden 

kezdeményezés játékból indul ki. 

A 3-4 éves gyermeknél: elsősorban a cselekvések, bemutatások, spontán szerzett ismeretek, 

tevékenységek alapozzák meg az ismeretszerzést.      

Az 5-6-7 évesek: már igénylik a pedagógus által irányított, megtervezett, magyarázatokkal, 

cselekedtetéssel, mélyebb összefüggések feltárásával szerzett ismeretek feldolgozását, a tanultak 

rögzítését. 

 

A kötött tanulásra szánható optimális időkeret: 

        Kiscsoportos:   10-15 perc, 

        Középső csoport:  20-25 perc, 

        Nagycsoport:   35-40 perc. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 a gyermekek képesek több napon keresztül egyazon játéktémában együttesen részt venni, 

 játékukban előtérbe kerül a szerepjáték, amihez önállóan kialakítják a teret és eszközöket 

biztosítanak, 

 az ismert meséket dramatizálják, bábozzák, 

 bonyolult építményeket alkotnak, 

 élvezik a szabályjátékokat, képesek a szabályok betartására, 

 társas viselkedésükben megjelennek a helyes viselkedési szabályok, alkalmazkodnak 

egymáshoz, 

 kialakultak azok a készségek, képességek, melyek alkalmassá teszi az iskolai élet 

megkezdésére. 
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A keresztyén szellemiség érvényesülése a tanulási folyamatban: 

 

Az óvodást a körül vevő világ szemlélése, tevékenysége során megismertetjük a teremtett világ 

csodáival, Isten szeretetével, gondoskodásával.  Erre építünk a foglalkozások szervezésénél, a 

mindennapokat a szeretet tevékenysége hatja át. A felnőttek mindennapi tevékenységét meghatározza 

a keresztyén szellemiség. Ezt fejtjük ki a továbbiakban. 

 

 

5.3.1. A külső világ tevékeny megismerése (természeti, társadalmi, tárgyi) – környezet 

megszerettetése, környezetvédelem 

 
Az óvodás figyelemmel kíséri mindazt a jelenséget, folyamatot, ami őt körülveszi, minden iránt 

érdeklődik és mindennel kapcsolatot keres. Nyitott, és erre a nyitottságra alapozunk. 

Cél: minél több tapasztalatszerzés a teremtett világ szépségéről (ezzel építjük a környezetvédelem 

iránti fogékonyságukat is), összefüggésekről. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 közösen éljük meg annak bizonyságait, hogy mindaz, amit Isten alkotott, az jó, 

 tudatosítjuk a gyermekekben, hogy az embernek Istentől kapott feladata van a teremtett világ 

felé.  

Az óvodás gyermek megérzi és megérti, hogy Isten az embert „kiemelte” a többi teremtménye 

közül és mindennel megajándékozta, ami boldoggá teheti. A föld, a víz, levegő, növények, állatok 

mind az emberre bízattak, ezek megóvása, őrzése a mi feladatunk. A gyermek, miközben felfedezi 

környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő 

biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A környezet megismerése közben a gyermekek 

felfedezik, megszeretik Isten csodálatos teremtésének szépségeit. Megismeri a szülőföld, az ott élő 

emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való 

tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

A gyermeket minél több tapasztalathoz juttatjuk az őket körülvevő természeti és társadalmi 

környezetből életkoruknak megfelelő szinten. 

A természeti környezet megismertetése: 

Az élő természet szépségének, esztétikumának megismertetése során szem előtt tartjuk az 

óvodások érzelmi dominanciáját. A megismerés folyamatában az élményekre és a 

tapasztalatszerzésre építünk. Módszer: megfigyelés, megfigyeltetés.  

E közben megtapasztalják Isten tulajdonságait: teremtő Úr, bölcsen alkotó, gondviselő stb. A 

tapasztalatszerzés közvetlen és tágabb környezetükben történik: a csoportszobában, udvarunkon, 

városunkban, a Berettyó parton. A mezőtúri gyermeknek egy lépést kell tennie és már kinn van a 

szabadban, hogy lehajoljon a csoportosan napozó bodobácsokhoz, megnézze színüket és mozgásukat, 

megsimogassa a fák kérgét, megszagolja a virágok illatát, hallgassa a madarak énekét, gyönyörködjön 

a felhők alakváltozásaiban, a selymes fűszálakban.  

Ismereteket szerezhetnek:  

 növényekről, állatokról, 

 évszakokról, időjárásról. 

 Megemlékezünk: az Állatok napjáról (október 4.), a Víz világnapjáról (március 22.), a Föld 

napjáról (ápr. 22.) Madarak és Fák napjáról (május 10.).  

 Megtanítjuk őket szépnek látni, értékelni és megbecsülni a természetet. A természetvédelem, 

környezetvédelem hitünkből fakadó feladatunk. Globálisan gondolkodni - lokálisan 

cselekedni alapelv érvényesülését és szokássá válását kisgyermekkorban kell elkezdeni. 
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Társadalmi környezet megismertetése  

A gyermekhez legközelebb álló közösség a család. Isten szeretete abban is megmutatkozik, hogy 

szülőket adott nekünk, akik gondoskodnak róluk, szeretettel veszik körül őket. A gyermekeknek 

segítünk abban, hogy a családi környezet zárt világából kikerülve az óvodába, új környezetükbe 

beilleszkedhessenek. Feladatunk: egymás megbecsülése, egymás iránti szeretet gyakorlása. 

 

Fontos tehát: 

 hogy megismerjék, kötődjenek, biztonságban mozogjanak az őket körülvevő társadalmi 

környezetben, 

 a családról egészséges kép alakuljon ki bennük, tudatosodjon a családtagok egymáshoz 

fűződő viszonya, a gyermekek tiszteletadása szüleik felé, 

 ismerjék meg az óvodát (nevét, a helyiségeket és rendeltetésüket, a felnőttek nevét), 

 tudják csoporttársaik nevét, jelét, 

 ismerjék a viselkedés szabályait, 

 tudják a hét napjait, ismerjék a napszakokat, évszakokat, 

 ismerjék a közlekedés alapszabályait, a közlekedési eszközöket, 

 találkozzanak saját fejlődésük jellemzőivel (növekedés), 

 megismertetjük velük középületeinket, a közterületek szobrait, műemlékeinket, 

 ismerjék meg: a templomot, a lelkipásztort, a református iskolát, az odajáró gyerekeket, az 

ott dolgozókat, orvosi rendelőt, az orvos munkáját, fodrászatot, pékséget, bölcsődét, 

óvodákat, piacot stb. 

 

A külső világ tevékeny megismerése és a matematika  

Cél: Ismerkedés matematikai fogalmakkal 

A gyermek a környezet megismerése során gyakran találkozik matematikai jelenségekkel. A 

változások észlelése, továbbgondolása és befolyásolása elképzelhetetlen matematikai alapismeretek 

nélkül. A mi feladatunk, hogy kihasználjunk minden spontán lehetőséget a gyermek fejlesztésére:  

 megfigyeltetésre, csoportosításra, halmazképzésre, 

 számlálásra, mennyiségi összefüggésekre, 

 irányok megkülönböztetésére, névutók használatára, 

 hasonlításra, viszonyításra, logikus gondolkodásra, 

  térbeli formák érzékeltetésére, 

 számlálás 10-es számkörben, tő- és sorszámlálás legfeljebb 15-ig, 

 bontással állítsanak elő mennyiségeket (több, kevesebb, ugyanannyi), 

 különböző elemekből építés, másolás, 

 síkmértani és térgeometriai formák felismerése. 

Az óvodáskort jellemző fejlődésbeli egyenetlenség, a korai családi fejlesztés eltérései azt 

sugallják, hogy a matematikai nevelés terén életkori szintet kell figyelembe venni. 

 

 

Első szint: bevezetés a matematikába, általában az 5. életévig tart.  

Az óvodapedagógus feladata: a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának segítése, 

a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. 

 

Második szint: az intenzív fejlesztés szakasza, 5-6-7. életévben.  

Az óvodapedagógus feladata: az iskolai alkalmassághoz szükséges tapasztalatok megszereztetése, 

részképességek, gondolkodási műveletek, szokások elsajátíttatása. Bármilyen gyakori is a játékban 
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és egyéb tevékenységekben szerzett, belső érdeklődésből fakadó tanulás, a gyermek 4. életéve után 

egyre gyakrabban igényli és képes is kisebb-nagyobb csoportokban az óvónő által irányított formában 

a mélyebb és sokoldalúbb összefüggések feltárására. A matematikai nevelés szervezett 

foglalkozásokon és játékidőben egyaránt megvalósul. A környező valóság mennyiségi és térbeli 

viszonyait, formáit természetes szituációkban figyeltetjük meg. Tevékenykedés közben a megismerő 

képességek (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezés, tapasztalás, megértés, problémalátás, 

problémamegoldás) fejlesztése így szinte észrevétlenül megvalósítható. Játék és szabadidőben 

folyamatosan létrejöhetnek olyan szituációk, melyek alkalmasak matematikai tartalmak közvetítésére 

akkor, ha képesek vagyunk az adódó lehetőségek felismerésére és kihasználására. Támaszkodunk a 

gyermek ötleteire, igényeire, aktuális élményeire. E tevékenységek alkalmasak a matematikai 

neveltségi szint erősítéséhez- önfegyelem, kitartás, feladat- és szabálytudat, önállóság, akarat 

fejlesztése. Meghatározó - mint a nevelés egészében- a pedagógus személyisége, játékos varázslat, 

humor, könnyedség, hitelesség, módszertani kultúra. 

 

Környezeti nevelés elvei: a teremtett világ védelme, fenntartható fejlődés, környezettudatos 

magatartás. 

Környezeti nevelési elvek megfogalmazása (feltételek biztosítása, gyermeki tevékenységekben való 

megjelenítése a helyi adottságok figyelembevételével). 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 rácsodálkoztatás a teremtett világ szépségeire, annak megismerése, megszeretése és védelme 

(öröm, hála); 

 életkornak megfelelő szintű tájékozódás, eligazodás segítése; 

 ismerkedés a természeti és társadalmi környezettel, a változások folyamatos megfigyelése; 

 ismerkedés a szülőföld és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival és a családi, 

tárgyi kultúrával; 

 megfigyelő séták, kirándulások szervezése; 

 ismeretek gyűjtése tapasztalati úton (évszakok, jelenségek, növények, állatok); 

 a természetsarokban történő változások folyamatos megfigyelése; 

 a környezet megismerésére, védelmére, óvására nevelés;  

 környezettudatos magatartás alapozása, alakítása; 

 a közlekedés biztonságára, önfegyelemre, egymás óvására nevelés; 

 a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása; 

 az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése kortárskapcsolatokban és a környezet 

alakításában; 

 ismerkedés épített környezettel, kiemelten egyházi épületekkel, műalkotásokkal; 

 ismerkedés egyházi helyiségekkel, eszközökkel, viselkedési szabályokkal; 

 részvétel egyházi ünnepeken; 

 matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a tevékenységekben;  

 téri tájékozódás alakítása, 

 mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés, tájékozódás, 

 ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 tudják lakcímüket, szüleik nevét, foglakozását, 

 tudják saját születési idejüket, helyüket, 

 tudják óvodánk nevét, 

 megkülönböztetik az évszakokat, felismerik a napszakokat, 



 

 

 39 

 ismerik a környezetükben lévő intézményeket, üzleteket, 

 ismerik a vadállatokat, háziállatokat, bogarakat, madarakat, környezetük növényeit, azok 

gondozását, 

 ismerik a közlekedési eszközöket, az elemi közlekedési szabályokat betartják, 

 tudnak legalább10-ig számolni, összehasonlítanak mennyiség, nagyság, szín, és forma szerint, 

 megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat,  

 ismerik az alapvető viselkedés szabályait, kialakultak azok a szokások, amelyek a természeti 

és társadalmi környezet megóvásához szükségesek. 

5. 3. 2. Mese, dramatizálás, bábozás, mondóka - anyanyelvi nevelés 

 
Célunk: a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése, pozitív személyiségjegyeinek 

megalapozása a csodákkal teli meseélmények segítségével és a versek zeneiségével. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 az életkornak megfelelő irodalmi anyag igényes összeállítása, 

  az ebben a korban kedvelt hagyományos formák - mesélés, verselés, dramatizálás, bábozás - 

és az ehhez szükséges feltételek biztosítása, 

  a nyelvi képességek fejlesztése az irodalom eszközeivel. 

Ahogyan a játék az óvodáskorú gyermek tevékenységi formája, úgy a mese, verses mese, vers, 

mondóka az anyanyelvi nevelés, a beszédkészség és beszédkultúra fejlesztésének legfőbb segítője.  

A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag és jó alkalmat, erős alapot 

kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. A mese – képi és konkrét formában, esetlegesen 

a bábozás és dramatizálás eszközeivel – feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ 

legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat. 

Mivel keresztyén hitvallásunk a szeretet talajára épít, ezért olyan értékes irodalmi anyagokat 

gyűjtünk össze, melyek a pozitív emberi értékeket kiemelik, annak megerősítését előmozdítják (pl.: 

jóság, igazságosság, szerénység, segítőkészség, türelem, együttérzés- nagyravágyás, a rossz.). 

Mindamellett magyarságtudatukat is alapozni kívánjuk, ezért elsősorban a magyar népmesékre 

építünk. Az óvodás képes azonosulni a mese szereplőivel, átélve annak tulajdonságait. A magyar 

népmesék, népköltészeti alkotások, magyar költők versei, elbeszélései által megismertetjük kultúránk 

kincseit. A ritmikus és humoros versek, népi mondókák, szólások, közmondások, nyelvtörők az 

anyanyelvi nevelés fontos eszközei. Óvodánkban a népi,- a klasszikus- és a kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van.  

A mese, vers a mindennapok szerves része, a gyermekek fejlődése szempontjából több funkciót is 

betölt: 

 a gyermek átéli a mesehallgatás intimitását, 

  a belső képalkotás feszültségét és feszültségoldó hatását, 

  a mesealkotás és mesemondás örömszerző élményét, 

 a nyelv játékából, sokszínűségéből fakadó ritmust és a hangzás élményét. 

 

Minden nap mesélés van az óvodában. A mindennapos mesélés, mondókázás és verselés a 

kisgyermek mentális higiénéjének elmaradhatatlan eleme. Nem teszünk különbséget a 

kezdeményezés vagy az elalvás előtti mese között. Mindkettő fontos a maga helyén és idején. A 

lényeg az, hogy minden nap mesélünk, reggel vagy délben, elalvás előtt délután.  

 

Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi – népmesék, népi 

hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág 

elemei, meséi –, a klasszikus és a kortárs irodalmi műveknek egyaránt helye van. 
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Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat az irodalmi anyag kiválasztásánál: 

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

zenei hatású, játékos verseiből állítjuk össze. A népi mondókához kapcsolódó mozdulatok, játékok 

nagy élvezetet jelentenek a kicsiknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében teljes biztonságérzetben 

hallgatják. Ez a többször átélt fizikai kontaktus sokat jelent a gyerek és az óvónő érzelmi egymásra 

találásában. Egyszerű cselekményű, érthető, ritmikus ismétlődő meséket választunk ennek a 

korosztálynak. Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktatjuk rá a gyerekeket a mese 

figyelmes végighallgatására. Egy nevelési év alatt ismerjenek meg 10-12 mondókát, 10-14 új mesét, 

és ezeket ismételgessék minél többször.  

A 4-5 éves korúak meséi többfázisos szerkezetű állatmesék, népmesék, novellisztikus- realisztikus 

mesék. Helyt kapnak a magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern meséi is. Ebben a korban 

a népi mondókák, kiszámolók, kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás anyagát. A klasszikusok és 

a magyar költők népköltészeti ihletésű vidám, humoros versei tartoznak még az irodalmi anyagba. 

Egy nevelési év alatt ismerjenek meg 4-5 mondókát, 5-6 rövid verset, 10-14 új mesét. 

Az 5-6-7 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb 

népmeséken át beépítjük a klasszikus tündérmeséket, a tréfás és műmeséket is a mesetárba. 

A gyerekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatását napokon keresztül izgatottan várják. 

A gyermekek versanyaga ebben a korban gazdagodik a különböző típusú népi mondókákkal, 

kiolvasókkal. Megismertetünk olyan közmondásokat, amelyeket a környezet gyakran hangoztat. 

Tanulunk időjárásjóslással kapcsolatos szólásokat, mondókákat (rigmusokat). Egy nevelési év alatt 

ismerjenek meg 10-12 új verset, 15-18 új mesét. Azon leszünk, hogy a kiválasztott versek, mesék 

erősítsék meg a környezet megszerettetését, a néphagyomány-ápolást, az évszakok szépségét. 

Ügyelünk a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hangsúlyozásra. Lehetőséget teremtünk a 

gyerekek önálló szöveg- és mesemondásához. A gyermek saját vers- és mesealkotása, annak 

mozgással vagy ábrázolással történő kombinálása az önkifejezés egyik módja. Megfelelő 

eszközökkel elősegítjük, hogy el is játszhassák a nekik tetsző meséket bábozás vagy dramatizálás 

formájában. A gyakori ismétlést, a mese többszöri feldolgozását kedvelik az óvodások, ezt 

figyelembe vesszük. A bibliai történetek etikai mondanivalóját a mesék megerősíthetik a 

gyermekben, de nagyon vigyázunk arra, hogy minden esetben kihangsúlyozzuk a Biblia üzenetének 

valódiságát („igazából”megtörtént) és a mese kitalált, fantáziáló változatát (nem „igazi”, csak 

mesebeli).  E tevékenység mindennap megjelenik óvodánkban, az óvodapedagógus közvetett módon, 

zenei szignállal, mesepárnákkal csalogatja a gyermekeket a mesesarokba. Egy héten keresztül 

ugyanazt a mesét hallgatják a gyermekek, hogy a rákövetkező héten eljátszhassák, elbábozhassák. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 várják, igénylik a mesehallgatást, 

 szívesen ismételgetik a mondókákat, verseket, 

 szívesen mesélnek, dramatizálnak, báboznak, 

 megjegyeznek 10-12 mondókát, 6-8 verset és 15-20 mesét. 

 tudnak önállóan is történeteket, meséket kitalálni. 

 

  



 

 

 41 

5.3.3.  Vizuális nevelés- rajz, mintázás, kézimunka 

 
Cél: a gyermekek élmény- és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. Tér-, forma-, szín képzetük 

gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. 

A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka mint az ábrázolás különböző fajtái, 

továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti 

szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki 

személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a 

gyermeki alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek bátorítására.  

Az óvodapedagógus feladata: 

 az ábrázoló tevékenységekkel elősegítjük a gyermekek képi, plasztikai kifejező, komponáló, 

térbeli- tájékozódó képességüket, élmény- és fantáziaviláguk, színképzetük, tér- 

formaérzékük gazdagodását, esztétikai érzékenységük fejlődését.  

 az ábrázoló tevékenységekre az egész nap folyamán teret, lehetőséget biztosítunk. Maga a 

tevékenység - s ennek öröme - a fontos, valamint az igény kialakítása az alkotásra, az 

önkifejezésre. 

 az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközöket biztosítunk. Az 

eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség, az esztétikum dominál és 

„környezetbarát” legyen a festék, a gyurma, ragasztó. 

 az ábrázoló tevékenységekhez biztosítjuk a megfelelő légkört, a csoportszoba olyan pontján 

helyezzük el a munkaasztalt, ahol a mozgó gyermekektől védett az alkotók köre. Elegendő 

időt biztosítunk az alkotáshoz, hogy kedvükre munkálkodjanak. 

 az eszközök biztonságos használatára egyenként tanítjuk meg a gyerekeket. Feladat 

megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a különböző anyagokkal, a rajzolás, 

mintázás, és kézimunka technika alapelemeivel és eljárásaival. 

Célszerűnek tartjuk a vizuális tevékenységek és a munkatevékenységek összehangolását, 

hiszen a szabad, önálló tevékenykedés gyakran jár együtt viszonylagos rendetlenséggel. Olyan 

szokásokat alakítunk ki, hogy képesek legyenek a gyerekek a környezetüket a széles skálájú 

tevékenységrendszer mellett is rendszerben tartani. A tevékenységek megszervezéséhez kitűnő 

pedagógiai alapot adnak az évszakok változásai, a természet szépségei, a gyermekek által megérthető 

világ tárgyai és eseményei. Ugyancsak kiválóan hasznosíthatók a vizuális tevékenységek számára az 

ünnepek, melyek érzelmileg is közel állnak hozzájuk és megmozgatják fantáziájukat. A 

tevékenységeket a képalakítás, a plasztikai munkák és az építés köré rendeljük. A gyermekeknek 

lehetőséget adunk az élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztásra. A 

képalakítás festéssel, zsírkrétával, ceruzával, filc- és rost ironnal, papírragasztással, agyagba, 

homokba karcolással, nyomattal jelenik meg, a nagyobbaknál spárgából, fonalakból, textilből, 

termésekből is. Gazdagítja a technikai megoldásokat és az eszközlehetőségeket pl.: batikok, 

kollázsok, montázsok, plakettek, domborművek stb. Jelenjen meg a gyermekek rajzában az 

emberábrázolás, környezet, tárgyak, cselekmények saját elképzelés alapján történő megjelenítése, 

valamint a mesék, versek, énekes játékok, ünnepek eseményábrázolásai is. A gyermekek 

gyönyörködjenek a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. 

Figyelünk arra, hogy ne vegyük el a gyermek kedvét és bátorságát az egyéni kifejezési módoktól. Az 

ötletektől a megvalósításig főként bátorításra, útmutatásra és dicséretre van szükség. A vizuális 

tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Egy héten egyszer tudatosan irányított 

mikrocsoportos, kötetlen formájú tevékenységet szervezünk. Az egyéni segítségnyújtás érdekében 

egyszerre 5-6 gyerek vesz részt a tevékenységben és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy 

mindegyikük megalkothassa az ajánlott eszközfeltételekkel képi- plasztikai elképzelését. 
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A magyar népi motívumokat - kerámiákon, hímzéseken - bemutatjuk a gyermekeknek és díszítő 

munkájuknál alkalmazásra ösztönözzük őket. A kézimunka - barkácsolás során jól használható az 

összegyűjtött természetes anyag: kavics, termések, növényi anyagok, ill. dobozok, flakonok, textil és 

papír. Ezek a tevékenységek bemutatják a gyermekeknek a változatos anyagfelhasználást, szerkezeti 

összefüggéseket, különböző technikai eljárásokat. Megismertetjük velük népi kismesterségeket: 

szövés, fonás, agyagozás. Az ábrázoló tevékenységeket is átszövi a bibliai integráció. Minden bibliai 

történet megismerésekor lehetőséget adunk a manuális munkára. Képi, ill. mintázott, plasztikai 

kifejezéssel, kézimunkával, képalakítással érzékeltetve, tevékenység által érdekesebbé, motiváltabbá 

tehetjük és elmélyíthetjük a keresztyén alapigazságok mondanivalóját. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket képalkotásban, 

 alkotásaikra jellemző a színek variálása, a részletező formagazdagság,  

 örülnek az egyéni és a közös kompozícióiknak, 

 plasztikai munkájuk részletezőek, egyéniek, 

 a szép látványra rácsodálkoznak, tudnak gyönyörködni benne,  

 önállóan készítenek ajándékokat, játékokat, kellékeket. 

 

 

5.3.4. Ének-zene, énekes játék 
„A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek… zsoltárokkal, dicséretekkel, 

lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.” 

                                                                                  (Kolossé 3,16) 

Cél: az éneklés, a zene megszerettetése, nemzeti, egyházi, népi kultúra megőrzése, a zenei anyanyelv 

megalapozása, valamint a közös éneklés, a közös játék örömének megtapasztalása. 

Az óvodapedagógus feladata: 

 a felhasznált ének és zenei anyagok igényes összeválogatása, az életkornak és az adott csoport 

képességszintjének,  

 a zenei nevelés szervezeti formáinak, ill. a fejlesztés tartalmának biztosítása, 

 vegye figyelembe  a csoportja életkorát, összetételét, fejlettségi szintjét, ez alapján tervezze  

meg csoportjában a: 

o ritmusfejlesztést: - egyenletes érzékeltetését, - ritmus érzékeltetését, a kettő 
összekapcsolását; 

o hallásfejlesztést: - zenei hang megkülönböztetését a zörejhangok, relációk 

bemutatását, éneklését, gyakorlását; 

o zenei mozgásfejlesztést: járást (egyéni, csoport), köralakítást; páros 

mozgásösszhangot, egyszerű tánclépéseket; 

 

A környezet hangjainak megfigyelése, az ölbeli játékok, a népi gyermekdalok, az éneklés, az énekes 

játékok, a zenélés örömet nyújtsanak a gyermekeknek, keltsük fel zenei érdeklődését, formáljuk zenei 

ízlését, esztétikai fogékonyságát. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a 

gyermek fedezze fel a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok 

éneklése, a gyermek táncok és népi játékok, a hagyomány megismerését, továbbélését segítsék. Az 

óvodai ének- zenei nevelésnek jelentős hagyományai vannak. A magyar népdalok, mondókák, 

gyermekdalok világa ma is élő és felhasználható hagyomány. Kodály Zoltán útmutatásai alapján 

Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés alapjaira épülő fejlesztést hatékonyan 

megvalósítjuk. A néphagyományőrzés mellett a Kodály alkotta módszer is megtartotta kapcsolatát az 

életre neveléssel. Az ének-zene, az énekes játékok ugyanúgy az óvodai mindennapok része, mint a 
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napi mesélés vagy séták és kirándulások. Tehát ez a feladat sem korlátozódik csupán a foglalkozások 

időtartamára, mert napközben bármikor adódhat alkalom, lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy 

körjátékok játszására. A felnőtt minta spontán utánzásával az éneklés, zenélés része legyen a gyermek 

mindennapi tevékenységének. A komplex foglalkozások összefoglalják, elmélyítik a gyerekek 

ismereteit, alkalmat adnak a képességfejlesztésre. Az énekes játékok sokaságával alapozzuk meg a 

zenei anyanyelvet. Az énekes népi játékok és az igényesen válogatott kortárs művészeti alkotások 

fontos eszközül szolgálnak a gyermek zenei képességeinek (ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei 

kreativitásnak alakításában. A zenehallgatási anyag megválasztásánál figyelembe vesszük a 

nemzetiségi, etnikai kisebbségi nevelés esetében a gyermekek identitását. A felhasznált zenei 

anyag(ot) igényesen, életkornak és az adott csoport képességszintjeinek megfelelően kerül 

összeállításra. 

 

A 3-4 éves korú gyermekekkel elsősorban ölbeli játékot játszunk, mert a szeretetet-kapcsolat, a 

biztonságérzet kialakításának egy láncszeme a tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény.  

 

A kicsik a jóízű játékok közben közvetve szerezzék meg a zenei készségeket és ismerjék meg az 

alapfogalmakat. Tudjanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókát mondani és énekelni. 

Figyeljék meg a csendet, a környezet hangjait és dallamjátszó hangszerek hangszínét. Érzékeljék 

különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést. Keltsük fel az érdeklődést a zenehallgatás iránt, 

elsősorban énekes előadással közvetítsük a zenei élményt.  

 

A 4-5 évesek a tiszta éneklés érdekében minél gyakrabban énekeljenek önállóan. Énekeljenek 

egyénileg, kisebb csoportban halkabban és hangosabban, magasabban és mélyebben. Mutassák meg 

lelassított éneklés közben az ének dallamvonalát. Érezzék az egyenletes lüktetést, a motívumok 

hangsúlyát és a mondókák, dalok ritmusát. 

 

Az 5-6-7 éves óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy bonyolultabb párcserés, kapus, 

sorgyarapító-fogyó körjátékokat játszunk. A hallásfejlesztést segítő fogalom-párokat: a halkabb-

hangosabb éneklést összekapcsoljuk a tempóváltoztatással vagy dallambújtatással. A ritmusfejlesztés 

eredményeként tudják megkülönböztetni az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát.  

A zenei nevelés szervezeti formája is kötetlen és kötött jellegű. A zenei képességfejlesztő játékokat 

kötetlen jelleggel, mikro-csoportos formában szervezzük, hogy a gyermek egyéni képességeit 

figyelembe tudjuk venni. Kötött jellegűek a szervezett énekes játékok, hogy semmi se szakítsa meg 

az önfeledt, élménybeli játékot. A mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei készségfejlesztő 

játékkal a gyermekek nyelvi képességei és fejlődnek. A gyerekek lassabban énekelnek, mint ahogyan 

beszélnek. A lelassított mondókák, énekek ismételgetése segíti a helyes artikulációt, a szavak szép, 

pontos kiejtését. A mondókák, énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, hangerejének 

utánzása megérezteti velük a nyelv kifejező erejét, szépségét.  

Az ének-zenei nevelés helye a keresztyén nevelésben: 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: Lelki 

vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek 

régiói, amelyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán) 

Az ének lélektani hatása: az éneknek felszabadító és gátakat ledöntő hatása van az éneklőre és az 

éneket hallgatóra egyaránt. Éneklés közben kinyílik egy kiskapu, s az ember könnyebben kitárja 

szívét-lelkét Isten és az emberek felé. A zene hasznos eszköze az Istenre való odafigyelésnek és az 

Istennel való kapcsolattartásnak. 
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Feladat a keresztyén énekek kiválasztásánál: 

- olyan énekeket válasszunk, amelyeknek szövege érthető, viszonylag rövid, 

-  ha lehet, kapcsolódjon Bibliai történetekhez, 

-  alkalmazkodjon az ünnepek aktualitásához, 

-  az ének dallama is szép legyen, 

- feleljen meg a gyermekek hangterjedelmének és énektechnikai követelményének. 

Az óvodai énekanyagot kiegészítik az egyházi gyermekdalok, ill. egyházi zenei élmények. 

Keresztyén énekeink tanítására külön alkalmat teremtünk. 

 

  Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

H
a
n

g
-k

és
zl

et
 

s-m 3-4 dal 2-3 dal 2 dal 

l-s-m 3-5 dal 3-5 dal 2 dal 

s-m-d - 1-2 dal 1-2 dal 

m-r-d 1-2 dal 3-4 dal 1-2 dal 

s-m-r-d 2 dal 3-5 dal 2-4 dal 

l-s-m-r-d - - 6-8 dal 

m-r-d-l - 2 dal 2-3 dal 

d-l-s 1 dal 1-2 dal - 

r-d-l-r - - 2 dal 

m-r-d-l-s - - 2 dal 

Mondóka 5-6 4-5 3-4 

Ritmus tá-ti-ti ti-tá-ti tá, tá, ti-ti-tá 

Mozgás 

- álló helyzet 

- kéz-láb mozgás 

- körforma 

- áll 

- indul 

 

- kör 

- csigavonal 

- hullámvonal 

- szerepcsere 

- guggolás 

- taps 

- utánzómozgás 

- bonyolultabb játékok 

- párcsere 

- hidas, kapus 

- sorgyarapító ugró 

 

 

Így tedd rá! Módszer: Balatoni Kata programgazda gondolatán alapuló Így tedd rá! módszertan 

immár nemzetközileg is elismert népi játék, néptáncmódszertani program. Komplexitásának 

köszönhetően minden kompetenciaterület fejlődését segíti, támogatja. A szemlélet megértése, 

elfogadása, megélése, alkalmazása során a pedagógus és gyermek is olyan tapasztalatokkal, 

élményekkel, ismeretekkel találkozik, mely szinte észrevételen beépül a mindennapi élet forgásába. 

Segít a belső fejlődésben, önismeretben, az önkifejezés által az érzelmek megélésének lehetőségét 

biztosítja. A továbbképzést elvégző óvodapedagógus csoportonként alkalmazza a módszert. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 élvezettel játszanak énekes játékokat, hallgatnak zenét, esztétikus mozgásra törekszenek, 

 gátlások nélkül énekelnek egyedül,  

 megkülönböztetik a zenei fogalompárokat, 

 érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát, tudnak ritmust, dallamot, mozgást 

rögtönözni. 

Néhány óvodapedagógusunk továbbképzésen megszerezte az „Így tedd rá!” – programmal való 

foglalkozás képesítését, melyben csoportonként tart foglalkozást gyermekeink legnagyobb örömére. 
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5. 3. 5. Mozgásfejlesztés 

 
Cél: a gyermekek mozgásszükségletének kielégítése, testi képességeik fejlesztése játékos formában.  

Az óvodapedagógus feladata: az ebben az életkorban tervezhető mozgásfejlesztő játékok 

összeállítása, és a különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítése érdekében.  

A 3-7 éves gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres 

játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást és terhelést 

biztosító mindennapi testnevelés nélkül. Tudjuk, hogy a mozgásöröm és a szellemi fejlődés 

egymással szoros kapcsolatban áll. Ezért a nap folyamán minden adódó lehetőséget kihasználunk a 

mozgásra. Igyekszünk minél hosszabb időt biztosítani a szabad levegőn tartózkodásra. A torna, a 

mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, egyensúlyozás, 

dobás stb.), és testi képességeiket, mint az erő, ügyesség, gyorsasság, állóképesség. Hozzájárulnak a 

harmonikus, összerendezett mozgás kialakulásához. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy 

elkerüljük az egyoldalú terhelést, ami a mozgás és pihenés egyensúlyának biztosításával sikerülhet. 

Az egészséges életmód szokásainak megalapozását óvodáskorban elkezdjük. A természet erőivel – 

napfény, levegő, víz – történő edzés kedvező hatását sem hagyjuk figyelmen kívül, ezért a 

mindennapos testnevelést lehetőleg a szabadban tartjuk. Elvünk, hogy nem gyakorlatokat tanítunk, 

hanem képességeket fejlesztünk a gyermek által kedvelt, ismert játékokkal és az így szerzett 

képességek birtokában örömmel vállalkoznak erőfeszítést, odafigyelést igénylő feladatok végzésére. 

A gyermek mozgása: 

 szabad, spontán mozgás 

 szervezett mozgások: mindennapos testnevelés, testnevelés foglalkozások 

A fejlesztendő motoros képességek: 

 kondicionális képességek 

 erő 

 állóképesség 

 gyorsaság 

 koordinációs képességek 

 téri tájékozódási képesség 

 kinesztétikus differenciáló képesség (kéz finom koordinációja) 

 reakció képesség 

 egyensúlyérzék 

 ritmusképesség 

 mozgékonyság, hajlékonyság. 

A mozgásfejlesztés feladatai: 

 Legyen lehetőségük a gyermekeknek saját testük mozgását átélni. 

 Sokoldalú mozgástapasztalatokkal szerezzenek a gyermekek az alapvető 

mozgásformák gyakorlása által. 

 Folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke. 

 A kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket. 

 Segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását. 

A testnevelés foglalkozás szervezése, irányítása: 

 Sorakozás után valamennyi foglalkozás ismert futójátékkal kezdődjön. 

 Előkészítő gyakorlatként minél többféle kézi szer, vagy kézi-tornaszer kombinációja 

szerepeljen. 

 A foglalkozásokat a fő feladat figyelembevételével szervezzük, (legtöbbször) olyan 

modellt is választunk, amikor „csak” játszanak a gyermekek. 
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 Az éves, féléves, negyedéves tervezésnél a motoros képességek csoportjai legyenek 

meghatározóak. Ősszel, tavasszal a fejlesztéshez nagy teret igénylő képességek 

szerepeljenek: állóképesség, gyorsaság, erő, stb. Télen viszonylag kis helyen is 

fejleszthető képességek: globális állóképesség, egyensúlyérzék, gyors reagáló 

képesség, kinesztétikus differenciáló képesség, stb. 

A testnevelés foglalkozáson az időjárásnak, hőmérsékletnek megfelelő, kényelmes torna öltözetben 

vesznek részt a gyerekek. Kedvező feltételek esetén mezítláb is mozoghatnak. 

3 – 4 éves korban a nagymozgásokat fejlesztjük csúszással, mászással, bújással, futással. A 

természetes mozgásokhoz adunk ötleteket pl.: állatok mozgásának utánzása. 

4 – 5 éves korban nagy hangsúlyt kap a szem-kéz, szem-láb koordináció és az egyensúlyérzék 

fejlesztése. Az előbbi fejlesztést szolgálják a különböző célba dobó játékok, a kugli, az ugráló kötél, 

az ugróiskola. Az egyensúlyérzék fejlesztése leginkább a hintázó, ringató, pörgő mozgások közben 

történik. Erre a célra használjuk a különböző hintákat, rézsútos létrát, csúszdát stb. 

5 – 6 – 7 éves korban a finommozgás fejlesztésére fektetünk nagy hangsúlyt – ábrázolási technikák 

gyakorlása, gyöngyfűzés, kicsi elemekből építés, konstruálás, baba öltöztetése, stb. 

 A mozgáskultúra fejlesztéséhez nagyban hozzájárul a zenés torna, a dalos játékok, ami még a 

térérzékelés fejlesztésére is tág lehetőséget ad. 

A mindennapi testnevelés szervezése, irányítása: 

 A mindennapi testnevelés időtartama fokozatosan emelkedjen 10-15 percre. 3-4 éves 

gyermekeknél kezdetben 4-5 perc jó hangulatú, nyugodt, játékos légkörű foglalkozás 

biztosítja a mozgás megszerettetését. Később a csoport fejlettségi szintjének, a mozgáshoz 

való viszonyának ismeretében tervezzük a mindennapi testnevelés idejét. 

 A napi tevékenységhez igazodva a mindennapos testnevelés időpontját tetszőlegesen 

választhatjuk meg: lehet reggel, délelőtt, délután. 

 Hetente legalább 2x szervezzünk „zenés mozgásos perceket”, ahol a gyermekek zenére 

mozoghatnak. 

 A foglalkozásokat kora tavasztól késő őszig lehetőség szerint a szabadban tartjuk, a szabadban 

tartott foglalkozásokon kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket. Fussanak sokat különböző 

tempókban, fákat, bokrokat kerülgetve, guruljanak dombon, egyensúlyozzanak rögzített 

farönkön, csússzanak csúszdán, másszanak mászókán, aktív pihenésként ismert futójátékot 

játszunk. 

 Évente egyszer, januárban „Ugri-bugri sportnapot” tartunk közösen a három csoporttal. 

Feladataink a gyermekek mozgásszükségletének kielégítésére: 

Legfontosabb feladatunk, hogy minden nap adjunk lehetőséget a gyermekeknek minél hosszabb 

időtartamon keresztül a szabad levegőn való tartózkodásra. Biztosítsuk a gyermekek szabad 

mozgásgyakorlásának a feltételeit. Adjunk ötleteket, irányítsuk a gyermekek figyelmét a szabadban 

és az épületen belül is a legoptimálisabb terhelést biztosító napi mozgáshoz.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 a gyermekek kitartóak a mozgásos játékokban, szeretnek mozogni,  

 ismerik az irányokat, térben jól tájékozódnak, 

 betartják a szabályokat, a versenyjátékokban, 

 esztétikusan végeznek gimnasztikai gyakorlatokat, tudnak ütemtartással járni, 

 helyben labdát vezetnek, célba dobnak egykezes felsődobással, talajéréskor fékezni tudják az 

ugrásokat. 
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6. Az óvodai élet megszervezése 
 

6.1. A nevelés tervezése - és időkeretei 
 

Programunkban a pedagógiai ráhatások rendszerét a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodva 

tervezzük meg. Alapvetően fontos feladatunk a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása, emellett 

jelentős mértékben építünk a spontán gyermeki ötletekre, tapasztalatokra. A tervezésben tudatosan 

vesszük számításba, hogy az egyes gyermekek fejlődési üteme különböző és a gyermek fejlődését 

tekintve is különböző szinteken lehet egyik vagy másik képességet illetően. A cél és a feladatok 

megvalósítása érdekében hosszú távú éves periódust alkalmazunk, de konkrét formai megvalósítás is 

szükséges, heti rendszerességgel. Alapvetően a nevelés-tanulás komplex egymásra építő hatását 

figyelembe véve tervezünk. A tervezésnél nemcsak az ismeretanyag növelésére, hanem a több 

alkalommal, sokoldalúan, különböző nézőpontokból való megközelítésre helyezzük a hangsúlyt.  

A heti ütemterv megírása egyben a napi vázlatot jelenti, ezért külön vázlatírás nem szükséges. 

Feljegyzés vezetése a gyermek fejlődési üteméről, ez adja az alapját a fejlesztési tervnek, aminek 

megvalósítása egyénileg és differenciáltan történik. 

 

Szervezeti keret – napirend, heti rend 

A gyermek egészséges fejlődéséhez a napirend és heti rend biztosítja a feltételeket a megfelelő 

időtartamú, párhuzamosan végezhető differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A 

napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint a 

helyi szokásainkhoz, igényekhez. A rendszeresség és az ismétlődések teremt(s)enek érzelmi 

biztonságot a gyermeknek. A napirendet a folyamatosság és a rugalmasság jellemzi. Szem előtt tartva 

a tevékenységek harmonikus arányát és a játék elsődlegességét. Az óvodai élet megszervezésében a 

gondozásnak is kiemelt szerepe van. A gondozás folyamatában is nevelünk, építjük kapcsolatainkat 

a gyermekekkel, segítjük önállóságuk fejlődését, együttműködünk a gondozást végző munkatárssal. 

Az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások mindegyikét 

óvodapedagógus irányítja. 

 

A fejlesztés módszere: 

A fejlesztés módszere az egyénre szabott differenciált fejlesztés a csoport keretein belül. Az óvodában 

létrejövő adott lehetőségek döntik el, milyen csoportszervezési formát alkalmazunk. A fejlesztést a 

gyermek fejlettségi szintje határozza meg. A lényeg, hogy cselekvés közben, cselekvések sorozatában 

való aktív közreműködéssel érzékeljen, tapasztaljon, tanuljon a gyermek és valódi, a környezetben 

meglévő problémákkal foglalkozzon. A feladatok közé tartozik a kiemelkedő képességekkel 

rendelkező gyermekek felismerése és fejlesztése.  

A nevelőmunka elemzése és értékelése folyamatos feladat, az értékelés tapasztalatai adnak támpontot 

a nevelőmunka tervezésének irányvonalairól.  

 

A fejlesztés kerete: 

 a teljes nevelési folyamat, amely vegyes, azonos életkorú, vagy részben osztott csoportokon 

belül a gyermeki tevékenységre, önállóságra, döntési helyzetekre és sokoldalú 

tapasztalatszerzésre épül. 

 

A nevelési folyamatba szervesen illeszkedő tanulási folyamat részei: 

 önálló és irányított tapasztalatszerzés, 

 komplex foglalkozások rendszere, kötetlen és kötött kezdeményezések és foglalkozások. 
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A nevelés-tanulás tervezésének elvei: 

 A tervezés tudatos, átgondolt folyamat, amelynek során számításba kell venni azt, hogy az 

egyes gyerekek fejlődési üteme más és más lehet, sőt a fejlődés dinamikája is különböző 

területeken szintén eltér. 

 A fejlesztést, alaposan, többoldalú tapasztalatszerzés és tevékenység biztosításával valósítjuk 

meg. Nemcsak lexikális ismeretekkel terheljük a gyermeket, képességeket is fejlesztünk. 

 A nevelést és tanulást egy tömbben, egymással összefüggésben kerül tervezésre, szem előtt 

tartva a 4-es feladatrendszer elemeit, de a feladatrendszerből következő nevelési 

célkitűzéseket nem bontjuk elemeire, mert azok egymást áthatva érvényesülnek. 

 Minden óvodapedagógus törekvése, hogy a tervezése önálló és kreatív legyen. Jellemzője még 

a rugalmasság, az adott helyzethez való alkalmazkodás. 

 Az óvónő elsősorban az eszközök és anyagok sokféleségének biztosításával és a szabad 

tevékenykedés által segíti elő a tanulást. 

 A komplex foglalkozásokon az óvónő tudatossága sokkal inkább megmutatkozik, mert előre 

megtervezett, irányított tapasztalatszerzésről, kezdeményezésről van szó. 

 Fejlesztendő terület a tervező munkában: derüljön ki, hogy miben differenciálunk az 

elvárások mennyiségében, minőségében, idejében. 

 A tanulás elsődleges célja a gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése, és a 

képességek fejlesztése. 

 Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. 

Fejlesztési napló vezetésének elvei: 

 Az egyéni fejlesztés csak azután kezdődhet, miután a gyermek beszokott az óvodai életbe, ott 

jól érzi magát, otthonosan mozog. 

 Legfontosabb a gyerekek folyamatos megfigyelése, megismerése. Az egyéni 

képességfejlesztés érdekében tudjuk, hogy melyik gyermeket miben, mivel kell fejleszteni 

ahhoz, hogy önmagához képest optimálisan fejlődjön. 

 Az egyéni fejlesztések összegzése a csoport értékelésének alapja. 

 

A heti rend és a napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt 

kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai élet megteremtését. A napirend lehetővé teszi a szabad 

levegőn való hosszú idejű tartózkodást, a szokásrendszer kialakítását, a gyermeki tevékenységek 

szabad kibontakoztatását. a napirenden belül a legtöbb időt a gyermek legfontosabb tevékenysége, a 

játék kapja. A játéktevékenység egész napos folyamatába illeszkedik a szabad levegőn tartózkodás, 

a gyermekek gondozása (étkezés, tisztálkodás, alvás). 

A napirend biztonságot, támpontot és állandóságot jelent a gyermek számára. A napirenden belül az 

egyes tevékenységek időigénye meghatározott, de ez rugalmasan kezelendő. a napirend az évszakok 

változását is követi 8szabadban vagy csoportszobában töltött játékidő nagysága). 

 

A napirend általános időkeretei az óvodai nyitva tartás szerint: 

 játék és szabadidős tevékenység   6 óra, 

 étkezés, pihenés     3 óra, 

 öltözködés, tisztálkodási tevékenység  1,5 óra, 

 komplex foglalkozások naponta   35 perc 
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A programunk ajánlott napirendje: 

 

Időtartam Tevékenység 

630 -700 Reggeli ügyelet 

700-  830 Szabad játék, személyes percek 

830-900 Testápolás, tízórai 

900 - 1030 Játék, játékba integrált tanulás, játékos fejlesztés: mese-vers- 

mondókázás; rajz, mintázás, kézimunka; mozgás; zenés-mozgásos 

percek; ének-zene, énekes játékok; külső világ megismerése; Bibliai 

történetek; 

1030 - 1200 Játék a szabadban, séta, külső világ megismerése; 

1200 -1245 Testápolás; ebéd; fogmosás; 

1245 - 1510 Készülődés a pihenéshez; pihenés mesével, altatóval; mindennapos 

testnevelés; zenés mozgásos percek;  

1510-1530 Testápolás; uzsonna 

1530- 1700 Játék a szabadban vagy a csoportszobában, játékos fejlesztés. 

 

Heti rend: 

A heti rend a napirendhez hasonlóan folyamatosságot, a rendszerességet, a nyugalmat segíti elő a 

mindennapi óvodai életben. A heti rend másképp alakul a nevelési év elején, mint a végén. Különösen 

a beszoktatás –befogadás idején kell figyelmet fordítani arra, hogy minél rugalmasabb és 

alkalmazkodóbb heti rendet valósítsunk meg. A kiscsoportos óvodapedagógusok beszoktatási-

befogadási terv készítésével, megvalósításával biztosítják mindezt.  

Korcsoport Kötött Kötetlen 

Kiscsoport  Mozgás 

 Bibliai történetek  

 

 Játékos fejlesztés 

 Ének-zene 

 Mese-vers 

 Rajz, mintázás.. 

 Külső világ 

megismerése 

Középső csoport  Mozgás 

 Ének-zene 

 Bibliai történetek  

 

 Játékos fejlesztés 

 Mese-vers 

 Rajz, mintázás…. 

 Külső világ 

megismerése 

Nagycsoport  Mozgás 

 Ének-zene 

 Külső világ megis-

merése 

 Bibliai történetek 

 Játékos fejlesztés 

 Mese-vers 

 Rajz, mintázás…. 

 

A heti rend kialakítása az egyes óvodapedagógus feladata. Számtalan variációval az adott csoport és 

a gyermekek igényeinek, képességeinek figyelembe vételével nemcsak a komplex foglakoztatások 

helyei, de az időkeretek is megváltoztathatók. 
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 Mese-

vers.. 

Ének-

zene 

Rajz, 

mintázás.. 

Mozgás, 

mozg. 

játék 

Zenés-

mozg. 

percek 

Külső 

világ 

megism. 

Bibliai 

történetek 

3-4 

évesek 

naponta 

10’ 

heti 1x 

10-15’ 

heti 1x 

10-15’ 

heti 1x 

10-15’ 

heti 2x 

6’ 

heti 1x 

10-15’ 

heti1 x 

10-15’ 

4-5 

évesek 

10-15’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 8’ 15-20’ 20-25’ 

5-6-7 

évesek 

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

 

6.2. Az óvoda ünnepei, hagyományai 

 
 Az ünnep jelentősége: 

A keresztyén óvodákban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai gyermekeknek, felnőtteknek 

egyaránt. Az ünnep a teremtő Isten rendelése, aki megszentelte és megáldotta a 7. napot, ezzel 

elkülönítve a hét többi napjától. Óvodánk törekszik arra, hogy a családok a vasárnapot szenteljék meg 

és Isten dicsőségére használják. 

 

Miért ünneplünk? 

Részben, mert a református egyházban kialakult szép rendet megőrizni és továbbadni kötelességünk, 

valamint azért, mert történelmünk kiemelkedő eseményeinek átörökítése gyermekeink számára 

jövőnk záloga. Harmadik okunk pedig az, hogy óvodánk jellemző arculatának kialakításához 

nagymértékben hozzájárul az ünnepek sajátos gyakorlásának kialakítása. Hagyományteremtésünk 

célja, hogy az óvodánkat választó családok közelebb kerülhessenek a református egyházhoz, az óvoda 

minden dolgozójához, és nem utolsó sorban egymáshoz. A hagyományok ápolásának 

közösségteremtő ereje van. Ahhoz, hogy céljainkat elérhessük, egységes szemléletre kell eljutnunk 

ünnepeinket tekintve is. „Mindenek ékesen és jó renddel legyenek” (1Kor. 14,40) Ezért felelősöket 

választunk, akik az ünnep előkészítését megszervezik. 

 

 

Három nagy ünnepkört tartunk számon:  

 Karácsonyi ünnepkör (advent első vasárnapjától, húshagyó keddig) 

 Húsvéti ünnepkör (hamvasztó szerdától, áldozócsütörtökig) 

 Pünkösdi ünnepkör (áldozócsütörtöktől, advent első vasárnapjáig) 

Ünnepeink egy részét megemlékezés formájában visszük közel a gyerekekhez és a 

hittanfoglalkozások keretében beszélgetünk az ünnepekhez kapcsolódó eseményekről. Ide tartozik: 

 Október 31. – Reformáció ünnepe 

 Március 15. – 1848-49-es szabadságharc 

 Virágvasárnap – Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe 

 Pünkösd – Szent Lélek kitöltése 

 Mikulás – A gyermekek megismerik Miklós püspök történetét. A Mikulás nap 

megünneplése hagyomány óvodánkban. Az óvónők által készített csomagokat ekkor 

kapják meg a gyermekek. Bábszínházi előadással, vagy a Mikulás látogatásának 

megszervezésével kedveskedünk óvodásainknak. 
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 Advent (Jézus Krisztus születését megelőző négy hét) – Óvodánk nagy hangsúlyt fektet 

az adventre. Célunk, hogy a gyermekek ismerjék meg és úgy éljék át a biblikus adventet, 

mint Jézus Krisztus születésének várását. 

  A december hónap a készülődés jegyében telik, melynek keretében: 

 óvodai szintű adventi kézműves napot szervezünk, melyre a szülőket is meghívjuk 

(koszorút, képeslapot, ajándékzacskót, mécsest, kísérőkártyát stb. készítünk), 

 adventi naptárt vagy házikót készítünk, melynek segítségével közösen figyelemmel 

kísérjük az ünnep közeledtét. 

 óvodai szintű adventi gyertyagyújtás a szülőkkel. 

 Karácsony (Jézus Krisztus megszületésének, Isten testet öltésének ünnepe). 

Nagycsoportosaink az advent 3. vasárnapi istentiszteleten adnak elő Betlehemes játékot. 

 Vidám nap (óvodai szintű farsang) – Február végén tartjuk Vidám napunkat,- melynek 

lényege, hogy egy téma köré szervezzük a beöltözést, és rendhagyó napot élünk át 

közösen. Megszervezésénél arra kell figyelnünk, hogy ne essen bele a böjti időszakba. 

Megjelenő gyermeki tevékenységek: versenyjátékok, gyorsaságot, ügyességet fejlesztő 

játékokat játszunk. (vendégségbe megyünk a többi csoportba stb.)  

 Húsvét (Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe) - A nagypéntek megelőzi húsvét 

ünnepét, ám mi az örömhírre tesszük a hangsúlyt, Jézus Krisztus feltámadott, így a 

gyermekekben nem keltünk félelmet és az igazságot, sem torzítjuk el. Az ünnepet 

megelőző időszakban a gyermekek tevékenységei lehetnek: ágak rügyeztetése, 

tojásfestés, sütés, kosárfonás, és húsvétváró vidám kézműves délutánt is szervezünk a 

gyerekeknek, szülőknek, amelyen különféle díszeket, hímes tojásokat készíthetünk 

együtt. 

 Anyák napja – Az életet és szüleinket Istentől kaptuk, neki tartozunk hálát adni az 

Édesanyákért. Ezt a jeles eseményt kis műsorral ünnepeljük csoportonként. 

 Évzáró ünnepély keretében hálát adunk az eltelt évért – Műsorunkban az év közben 

tanult dalokból, mesékből, óvodában is énekelhető egyházi énekekből, bibliai 

történetekből adnak elő a gyerekek. Külön köszöntjük az édesapákat. Ezt követi a 

nagycsoportosok búcsúztatása, amikor tarisznyába rejtett kis ajándékkal, ünnepi asztallal, 

nyári születésnaposok megünneplésével, uzsonnával kedveskedünk nekik.  

 Gyermeknap- Évente változó meglepetéssel készülünk rá. 

 

Tervezett közös ünnepünk ezeken kívül: 

 Október második hetében – óvodai szintű „Szüreti táncház” – az ősz lezárásaként, melynek 

előzménye kézműves délután a szülőkkel, termésbábok, töklámpások stb… készítése. 

6.3. Az óvoda szakmai dokumentumai 
 

A pedagógiai, szakmai munkáért az óvoda vezetője a felelős. 

1. Alapvető szakmai dokumentumunk a pedagógiai programunk. 

2. Az óvoda működési terve (éves munkaterv), mely a helyi pedagógiai programunkra 

(és a minőség irányítási programunkra) épül. Figyelembe véve a nevelési év aktuális 

tanügyi-igazgatási és szervezési feladatait. 

3. Felvételi és mulasztási napló. 
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4. Csoportnapló, melynek részei: 

 a gyermekek névsora és jele, 

 a gyermekek születésnapja,  

 a gyermekek növekedése, 

 Napirend, Heti rend, 

 Befogadási terv 

 Nevelési tervek (I. félév, II. félév) 

 Nevelési tervek értékelése félévenként, 

 Csoportok éves terve (tevékenységi területek anyagai) 

 Tevékenységi területek (félévi) heti ütemterve, mely az aktualitások jegyében 

rugalmasan változtatható 

 Délutáni tevékenységek 

 Szervezési feladatok I. II. félév 

 Szociometria, 

 Heti terv a nyári időszakra, 

 Gyermekvédelem, 

 Család és óvoda kapcsolata:  

- szülői szervezet elnöke, tagjai, 

- családlátogatások, 

- szülői értekezletek, 

- szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről. 

 Nev. Tan. és Szakértői Biz. szakvéleményével rendelkező gyermek, 

 Nevelőmunka szakmai ellenőrzése, 

 A csoportban végzett látogatások, 

 Baleset megelőzés, balesetvédelem 

 Csoportok éves szokás-, szabályrendszere 

 

Csoportnapló ellenőrzésének szempontjai: 

 A gyermekek fejlettségi szintjére alapozott célok és feladatok. 

 A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységek. 

 Életkori sajátosságokra épülő készség - képesség fejlesztés. 

 A tervezési ciklusok határidejének betartása. 

 A csoport neveltségi szintje. 

 Sajátos arculatunk megjelenési módjai mindennapjainkban. 

 

5. Egyéni fejlődési napló, melyet folyamatosan, de legalább félévente rögzítünk. 

 Részei: 

 anamnézis, 

 a családlátogatás tapasztalatai,  

  a beszoktatási-befogadási időszak tapasztalatai, 

 a gyermek fejlődését rögzítő lapok,  

 gyermekek fejlettségét mutató egyéb munkák (rajzok) 

 fejlesztési terv 
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7. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

 
A szociális hátrányok enyhítése már az óvodában megkezdődik. Tevékenységi formái a fogadóórák, 

fejlesztőfoglalkozások, családlátogatás, szülői értekezletek, szülői szervezetek által rendezett 

alkalmak, alapítványi működés. 

 

A hátrányok enyhítésének formái: 

 szociális támogatás: ügyelet, napközi, esetmegbeszélések, kedvezmények, 

 egészségügyi: orvosi ellenőrzés, szűrővizsgálatok, pszichológus 

 egyéb: nevelési szaktanácsadás, kulturális programok, választott foglalkozások bővítése, 

kirándulások stb. 

 

A hátrányok enyhítése érdekében a veszélyeztető okok feltárását a gyermek és ifjúságvédelmi 

feladatokkal együtt látjuk el. A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését az egyéni és differenciált 

foglalkozás is segíti. A hatályos jogszabály alapján biztosítjuk azok számára a térítésmentes étkezést, 

akik a törvényi előírásnak megfelelnek. Egyedi kérelmeket a fenntartó bírál el a hátrányok enyhítése 

érdekében. 
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8. A gyermekvédelem tevékenységei 

8.1. Gyermekvédelem 
 

Hitünk szerint a gyermek nevelésfeladatát a családok kapták Istentől. Így a család számunkra olyan, 

amit óvni és védeni kell. Ebben segítségünkre van a fenntartó egyház, melynek felvállalt feladata, 

hogy a családok mögött és óvodánk mellett álljon. A család mögött, hogy támaszt jelentsen annak 

egészséges működésében, boldog kiteljesedésében, a nevelési intézmény mellett, hogy az 

együttmunkálkodás lehetőségeit kihasználva segítsen. Gyermekintézmény lévén természetes, hogy 

az egyéni sorsokkal való törődés, a családgondozás, az elesettek segítése kiemelt feladatként jelenik 

meg a munkában. 

Cél: feltárni, azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink fejlődését hátrányosan érintik, illetve 

veszélyeztetik. 

Az óvodapedagógus feladata: az óvodai kereteknek megfelelően megadunk minden segítséget a 

hátrányok csökkentéséhez és kompenzáljuk lehetőségeink szerint azokat a családgondozás és az 

egyéni bánásmód keretei között. 

Elveink: Mindenekelőtt a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és ezzel együttesen a 

gyermek iránti felelősség ébrentartása. Tapintatos személyes kapcsolat kialakítása azon családokkal, 

akik segítséget kérnek, vagy láthatóan segítségre szorulnak. A titoktartási kötelezettség minden 

családokat érintő kérdésben érvényesül. 

 

Gyakorlatunkban a gyermek családi körülményeinek figyelemmel kísérése fejlődésének követésével 

együttesen történik. Az elakadás feltárásának folyamatában megjelenik a családi nevelés 

feltérképezése is. A megfelelő kommunikatív viszony kialakítása a szülővel ebben a szakaszban a 

későbbi megoldások alapvető feltétele. A szülő nyitottsága, vagy zártsága határozza meg a probléma 

közös megoldását. Amennyiben a közvetlen viszony kialakulását valamilyen körülmény 

akadályozza, úgy az óvodán belül a kiemelt személyes törődéssel és fejlesztéssel igyekszünk a 

gyermek fejlődését segíteni. Amennyiben a szülői együttműködést sikerül elnyernünk, úgy az óvodán 

belüli törődés kiegészül a családi neveléssel. A gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő 

feladatkörébe beletartozik! 

 

8.2. A gyermekvédelmi munka feladatai 

 
A gyermekvédelmi esetek feltérképezése, a feladatok koordinálása (egyéni megbeszélések révén), a 

gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése, ezekről az illetékeseknek 

adatszolgáltatás, környezettanulmányok készítése kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

A gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció jelenti, amely során lehetőségeinkhez mérten 

szeretnénk megakadályozni a veszélyeztetett státusz kialakulását. A legsúlyosabb esetekben történik 

meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel. 

 
Nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, testi-lelki 

bántalmazás, 

 erkölcstelen családi környezet, italozó szülők, bűnöző családi helyzet, 

 egészségügyi okok: súlyos érzékszervi károsodás, súlyos, tartós betegség. 
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A gyermekvédelmi munka feladatai, lényege rendkívül szerteágazó: röviden, tömören, nehezen 

meghatározhatók, hiszen az olvasott szöveg nehezen tudja visszaadni a humánum, a segítőkészség, a 

megértés, a támaszkodás, a szeretetpótlás napi jelenlétét. Leginkább azon gyermekek szeméből 

olvasható, akik a szeretet szigetét megtalálják az óvodai életben. A felügyelet a gyermek testi 

épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás a gyermeknek az óvodában 

történő belépésétől, annak jogszerű elhagyásáig terjedő időben, tovább a nevelési program részeként 

tartott óvodán kívüli foglalkozások, programok ideje alatt. A köznevelésről szóló törvény alapján a 

pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése. E kötelezettséggel összefüggésben: 

 gondoskodni a gyermek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, 

személyiségének fejlődéséről. 

 figyelembe venni a gyermek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének 

ütemét, szocio-kultúrális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. 

 segíteni a gyermek képességének, tehetségének kibontakoztatását, illetőleg 

bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek egyéni bánásmódban 

részesítését. 

 közreműködni a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában. 

 a szülőket az őket érintő kérdésről rendszeresen tájékoztatni, illetőleg a szülőt 

figyelmeztetni, ha a gyermekek jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében valamilyen intézkedés szükségessé válik. 

 biztosítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hozzájussanak 

azokhoz a feltételekhez, amelyek az eredményes óvodába járáshoz szükségesek. 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a korábbinál még 

szorosabbá vált a gyermekvédelmi rendszer és az óvoda kapcsolata. 

 

Gyermekvédelmi intézményrendszer: védőnői szolgálat, házi gyermekorvos, gyermekjóléti szolgálat, 

óvoda, iskola. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézmények törvényben előírt 

kötelessége, hogy jelzéssel éljenek. Ennek értelmében jelzőrendszert működtetünk. A gyermekek 

védelméről szóló törvény célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusnak a gyermekek törvényben 

foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, irányt ad a 

gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. A törvény által 

egyértelművé vált az óvoda felelőssége a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtása során. 

A prevenció mellett eddig is feladatunknak tekintettük, hogy minden óvónő hatáskörébe tartozó 

gyermek problémáit felismerje, a gondokat orvosolja a helyi gyermekvédelemben érintett társszervek 

szakembereivel együtt. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermekek kiszűrhetők a jelentkező tünetek, a megfigyelhető körülmények, tudásbeli hiányok, nem 

megfelelő viselkedés, elhanyagoltság (pl. ruházat, higiénia hiánya) alapján. Veszélyeztetettség alatt 

kell érteni minden olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot, 

amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Óvodánk 

elsősorban pedagógiai eszközökkel lép fel a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében. Együttműködünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

intézményekkel a gyermek családban történő nevelésének elősegítésére. 
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9.  A program kapcsolatrendszere 

9.1. Óvoda - család 

„A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák 

kiegészítő szerepet játszanak.”  (Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja) 

 

A gyermeknek elsősorban a szüleitől kell kapnia a szeretetet, a megértést és a nevelést, melyre 

szüksége van. A Biblia mikor nevelésről szól, mindig a családot helyezi előtérbe. A keresztyén 

pedagógustól ez fokozott alázatot kíván, a gyermekek életében nem mi vagyunk a legfontosabb 

személy, hanem a szülő. 

Feladat: a család és az óvoda együttműködésének megszervezése, a családok segítése a gyermek 

keresztyén lelkiségben való neveléséhez. Ezt nagy türelemmel, megértéssel és szeretettel kell 

végezni. 

 

A gyermek fejlődéséért kölcsönös a felelősség, az együttműködés célja mindig a gyermek optimális 

fejlesztése. A szülő nevelőpartner ebben a folyamatban. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, 

feladat a nevelési szokásaik előítéletmentes feltárása. A gyermekek egyéni fejlődéséről folyamatos 

konzultáció szükséges a szülőkkel. Fontos a hiteles tájékoztatás, a problémaérzékenység, a tapintat 

és az előremutató segítség. Az óvoda nyitott: a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget adni arra, 

hogy bármikor betekintést nyerjenek gyermekeik óvodai életébe. 

A beszoktatási-befogadási idő hosszúságát és módját (anyával, apával, nagyszülővel) az egyéni 

igényekhez igazítjuk. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában törekszünk a nyitottságra és a 

kezdeményezésre. 

A jobb együttműködés megszervezéséhez ismerni kell:  

 a család értékrendjét, életvitelét, nyitottságát, 

 a család szerkezetét, generációk, szülők kapcsolatát, 

 a gyermek helyét a testvérkapcsolatban, 

 a szülők ambícióit, szokásait, hobbiját, 

 a szülők gyermekismeretét, nevelési kérdésekben való jártasságukat, 

elképzeléseiket, nevelési problémáikat, 

 a család anyagi helyzetét (lakásmegoldás, munkanélküliség) 

 az óvodai neveléssel szembeni elvárásokat. 

Az együttműködés és a kapcsolat formái: 

 május első hete az óvodai beíratás ideje- az első személyes kapcsolat felvétele, 

 beszoktatási idő-szülő és gyermek együtt ismerkedik a csoport szokásaival, 

szabályrendszerével, 

 összevont és csoport szülői értekezlet 

 családlátogatások, 

 napi kapcsolattartás- szülő tájékozott legyen a gyermekével történt napi lényeges 

eseményekről, 

 nyílt napok, 

 munkadélutánok, 

 közös ünnepségek (egyházi, Anyák napja, Gyermeknap, évzáró), 

 fogadóóra igény szerint, előre egyeztetett időpontban. 

Az óvodában a szülői képviseletet a szülői munkaközösség látja el, választás útján. 
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9.2. Óvodánk és a város többi óvodájának kapcsolata 

 
Igyekszünk jó kapcsolatot tartani az óvodákkal. Terveink között szerepel, hogy részt veszünk egymás 

rendezvényein. A Bölcsőde intézményét is bevonjuk.     

9.3. Óvoda - iskola 

Jó együttműködést és szoros kapcsolatot ápolunk a Mezőtúri Református Kollégium Általános 

Iskolájának alsó tagozatával. Az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola 

megismerje az óvodai nevelést, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően neveljük és 

fejlesztjük, hogy a környezetben jól eligazodjanak, együttműködők legyenek és képessé váljanak az 

iskolai tanulmányok megkezdésére. Fontos az is, hogy az átmenet minél zökkenő-mentesebb legyen. 

Ennek érdekében folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolat szükséges. 

 

A jó kapcsolat alapja: a tisztelet, a megbecsülés egymás munkája iránt. A kölcsönös érdeklődés 

hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez, megértéséhez. 

Az együttműködés formái: 

 a református iskola tanítóival emberi és szakmai kapcsolatok folyamatos ápolása, érdeklődés 

egymás munkája, problémái, eredményei iránt, 

 kölcsönös látogatások, 

 rendezvényeinkre meghívjuk a leendő elsős tanító nénit, 

 szülői értekezletre meghívjuk az elsős tanítót, 

 a nagycsoportosokkal ellátogatunk az első osztályba. 

9.4. Óvoda – bölcsőde 

A Mezőtúri Református Kollégium keretein belül működő Bölcsőde 2022. szeptember 1-jével nyitja 

meg kapuit. Mindkét intézményrész a neveléssel kapcsolatos szerepét, feladatait egy hosszú folyamat 

adott szakaszának, irányítójaként értelmezi: a bölcsődei alapprogramban megfogalmazódik az 

óvodával, az óvodaiban pedig a bölcsődével és az iskolával való kapcsolat, az átmenetek segítése, a 

kontinuitás biztosítása. 

A két intézményrész szakmailag önálló, tiszteletben tartjuk egymás kompetenciáját. Fontos a 

tartalmas kapcsolat kialakítása, hiszen a bölcsődéből a gyerekek az óvodában folytathatják közösségi 

életüket. 

Igyekszünk egymás munkájának, szakmai feladatainak megismerésére, megértésére, hogy a gyermek 

számára zökkenő mentesebbé váljon az átmenet az óvodába. Ennek érdekében az óvodába menő 

gyerekekkel többször látogatást szervezünk az óvodába, hogy ismerkedjenek a várható, új 

környezettel, a leendő óvodapedagógusokkal. Óvodába menetel előtt szülői értekezletet tartunk 

közösen az óvónőkkel az érintett gyermekek szüleinek, ahol tájékoztatást kapnak a szülők az óvodai 

életről. Kölcsönösen részt veszünk szakmai napokon, programokon, az óvoda vagy a bölcsőde által 

szervezett szakemberek előadásain. 

9.5. Az óvoda egyéb kapcsolatai 

 
Az óvoda és a Fenntartó Gyülekezet kapcsolata: 

Miért nélkülözhetetlen a gyülekezet és az óvoda kapcsolata? 

 A gyermek tapasztalatot szerezhet arról, hogy a felnőttek éppen olyan bizalommal, szeretettel 

és alázattal fordulnak Istenhez, mint ahogyan azt az óvodai közösségben átélte. 
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 A gyülekezet tagjai megismerik óvodánk nevelőmunkájának áldásait és felismerve e szolgálat 

fontosságát, segítik azt. 

 Nagycsoportos gyermekeink advent 4. vasárnapján ünnepi műsorral kedveskednek a 

gyülekezeti tagoknak a templomban. 

Kapcsolattartási formák: 

 Meghívjuk a gyülekezet lelkipásztorát, presbitériumát és az érdeklődő egyháztagokat az 

ünnepségeinkre, 

 a karácsonyi ünnepünket szeretetvendégséggel kötjük egybe, melyre a gyülekezetet is várjuk, 

 a gyülekezet evangelizációs heteit hirdetjük az óvodában. 

Kapcsolat a közművelődési intézményekkel: Városi Könyvtár és Művelődési Ház. 

Az intézmények kínálatából úgy válogatunk, hogy az elősegítse nevelési feladataink sokoldalú, színes 

megoldását. Viszont kizárjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek az óvoda pedagógiai elveivel, 

értékközvetítésével, tartalmával nem összeegyeztethetők. 

A kapcsolat formái: 

 Népművészettel kapcsolatos kiállítások látogatása, 

 múzeumi kiállítások látogatása, 

 gyermekműsorok megtekintése, 

 könyvtárlátogatások – könyvkölcsönzés. 

Megemlítem még kapcsolatunkat a helybeli népi-kismesterségek alkotó művészeivel. 

Kapcsolat az egészségügyi szervekkel: Védőnők, gyermekorvosok, fogorvos, ÁNTSZ 

A kapcsolat formái: 

 alkalmanként esetmegbeszélések, 

 tájékoztató előadások szervezése a szülőknek, 

 évente orvosi vizsgálat a gyermekeknek, 

 tanköteles korú gyermekek részére iskolaalkalmassági vizsgálat, 

 évente hallásvizsgálat, testsúly, testmagasság mérése, 

 ismerkedés a fogorvos munkájával. 

 

Kapcsolatunk a szakmai szervekkel: 

 

Református Pedagógiai Intézet, Nevelési Tanácsadó, J.N.SZ.M. Pedagógiai Intézet, Gyermekjóléti 

Szolgálat, a Magyar Óvodai Egyesület. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a felkínált szakmai 

képzéseket, programokat és érdeklődésünknek, illetve a programunk megkívánta fejlesztési 

lehetőségeknek megfelelően részt veszünk azokon. Szakmai tevékenységünk fejlesztése, megújulása 

érdekében igénybe vesszük segítségüket. 
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10. A pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó írásos 

dokumentumok 
 

Óvodai nevelés országos alapprogramja (1996.) 

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

 

Református óvodai nevelés keretprogramja 

(Református Pedagógiai Intézet – 1998.) 

 

 

 

A Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, 

Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységének Helyi nevelési programja (2022.) 

 

 

Az óvodánk éves pedagógiai, működési terve (a helyi program kiemelt feladatai, aktuális 

szervezési-tanügyi feladatok) 

 

 

Csoportnapló 

- Heti nevelési – tanulási terv készítése 

- (2 havonta) félévente nevelési terv értékelése 

- Heti rend, napirend elkészítése 

 

 

Fejlesztési napló 

Az egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentuma. Egyéni fejlettséget 

diagnosztizáló, tényfeltáró, helyzetelemző és fejlesztési feladatokat tervező 

dokumentum, amely 3 – 7 éves korig kiterjed a nevelési és tanulási 

folyamatokra is. 

 

 

Felvételi- és mulasztási napló 

 Pontos adatkezelés – naprakész nyilvántartás 
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11. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 
 
A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodáskor végére, 6-7 éves korra eléri az iskolai munkához, az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben 

az óvodásból iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget 

ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: 

testi, lelki és szociális érettség, amelyek egyaránt fontosak a sikeres iskolai munkához. 

 

Az egészséges életmód szokásainak kialakulását tekintve, a gyermekek:  

 önállóan végezzék a(személyek körüli) tisztálkodási, öltözködési teendőket, szükség 

szerinti segítségadással, 

 erősödő egészségük, mozgáskészségük, testi képességeik fejlődését eredményezze, 

 tapasztalataik révén alakuljon ki igényük az egészséges életmódra, a testápolásra és az 

egészségmegőrzés szokásai iránt. 

Testi fejlődését tekintve, a gyermekek: 

 eljutnak az első alakváltozáshoz, mozgásuk összerendezett: képesek azt, valamint 

viselkedésüket, testi szükségleteiket szándékosan irányítani, 

 megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás, 

 mozgása összerendezettebb, harmonikusabb, erőteljesebb, fejlődik a 

mozgáskoordináció és a finommotorika. 

Jellemző a nagy- és kismozgások önálló, bátor, ügyes kivitelezése. Az érzés színezetű eleven 

érzékelés. Illatok, színek, hangok, formák, felületek, belső érzetek pl.: az egyensúlyi helyzetek 

változásainak élményszintű átélése, megnevezése. 

A szocializáltságot tekintve, a gyermekek: 

 önállóságuk kibontakoztatása mellett önbizalmuk erősödik, erkölcsi érzelmeik 

fejlődnek, akaratuk és kitartásuk erősödik, 

 tapasztalatokat szereznek a másság iránti tolerancia érzéséről, 

 alkalmasak a magányosan, párban és csoportokban folyó játékra. Tudnak szabályokhoz 

alkalmazkodni, 

 a viselkedés nem mesterkélt, de az emberi együttélés szempontjából lényeges 

szabályokhoz igazítása, kooperációra alkalmasság, 

 élénkség, a fegyelmezési helyzetek kiprovokálásának minimumával. Az akadályok 

legyőzésének változatos megoldása. A kompromisszumkötések gyakorlása. 

Érzelmi fejlettség tekintetében, a gyermekek: 

 érthetően, folyamatosan kommunikálnak, 

 anyanyelvi készültségük révén képesek gondolataik, érzelmeik kifejezésére, értve és 

használva a kommunikatív jeleket, 

 végig tudják hallgatni egymást és megértik mások beszédét, 

 a tág értelemben vett tanulási vágy a képesség, 

 az „én már ezt is tudom” büszkesége, kisebb megbízatások teljesítése, 

 annak jelei, hogy csökken a viselkedés érzelem is indulatvezéreltsége. A kéreg alatti 

funkciók fokozatosan az agykéreg irányítása alá kerülnek. A magatartás 

robbanékonyságát kezdi visszafogni az ingerek „szétválogatása”, a válaszok beszédre 

való átfordítása. Az iskolába készülő gyerek már tudja vágyai teljesülését késleltetni. 

 gondolkodását még a szemléletesség uralja. Bizonyos helyzetekben megjelennek a 

fogalmi gondolkodás jelei. Megjelenik a szándékos figyelem és az emlékezés. 
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 kreativitásuk érvényesül különböző kifejezési formában, 

 elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről: tudja nevét, lakcímét, 

szülei nevét és foglalkozását, felismeri a napszakokat: ismeri és a gyakorlatban 

alkalmazza a gyalogos közlekedés szabályait: ismeri szűkebb lakóhelyét, a 

környezetében élő növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét: felismeri az 

öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, 

kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek, elemi mennyiségi 

ismeretei vannak. 

 a(z ötéves) hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési 

folyamat célja, feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus 

fejlődésének . 

 

Az iskolai életmódra való alkalmasság megállapítása: 

Minden (csoportvezető) óvodapedagógus rendszeres feljegyzést készít a gyermekek fejlettségéről az 

óvodába lépés kezdetétől, amit az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum szempontjai alapján 

elemez. A tanköteles kor elérésekor felelős döntés születik az iskolai életmódra való alkalmasságról. 

Ha szükséges a gyermek fejlettségének megítéléséhez igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadót. 
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12. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált 

nevelése 
 

 

12.1. Célunk 

 A gyermekek fejlődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonság megteremtése és megtartása. 

 Célunk, hogy a nevelési programban foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. 

 Optimális körülmények biztosítása a folyamatos fejlődéshez. 

 Egyéni fejlődési ütem, képesség, tehetség, szociokulturális háttér figyelembevételével a 

felzárkóztatás segítése, a tehetség kibontakoztatása. 

 

12.2. Feladatunk 

 A gyermek környezetének minél teljesebb, pontosabb megismerése. 

 Kapcsolattartás a szakemberekkel (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus).  

 Fejlődésük nyomon követése, a következő területeken: 

- Játék 

- Munka 

- Tanulás 

- Érzelmi nevelés és szocializáció 

- Egészséges életmód 

- Anyanyelvi nevelés és kommunikáció 

- Mese- vers- irodalmi nevelés 

- Külső világ tevékeny megismerése (környezetismeret, matematika) 

- Rajzolás, mintázás, kézimunka 

- Ének-zene, énekes játék 

- Mozgás 

 Korai képalkotás, felismerés a lassabb ütemben fejlődő gyermekeknél. 

 Egyénre szabott prevenciós, korrekciós program kidolgozása a csoporton belüli fejlesztés 

érdekében, fejlesztőpedagógus, és logopédus segítségével. 

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

ideggondozó, neurológiai szakrendelés). 

 Megfelelő kapcsolat kialakítása a családdal, a szülők megnyerése a megfelelő prevenciós munka 

érdekében. 

 A megsegítést igénylő gyermekek az iskolaérettség kritériumainak feleljenek meg. 

 

12.3. Kiemelten tehetséges gyermekek nevelése 

Fogalmi meghatározás: 

Kiemelten tehetséges az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik és felkelthető benne a feladat 

iránti motiváció, elkötelezettség. 

 
A gyermekeknek, tanulóknak joga, hogy képességeiknek megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljenek, s mindez tehetségük felismerésével és fejlesztésével történjen. A pedagógusnak 

kötelessége, hogy oktató-nevelő munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 
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fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról. Segítse a tehetségek felismerését, s nyilvántartsa a 

tehetséges gyermekeket.  

A tehetségre utaló jelel már az óvodás korú gyermeknél is láthatóak. Ezeket a jeleket, tulajdonságokat 

(testi, fizikai, intellektuális, érzelmi, emocionális, stb.), amelyek kiemelt tehetségre utalnak, minél 

előbb fel kell ismernünk. A különböző tevékenységi területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

gyermekekkel differenciáltan foglalkozunk.  

Óvodában tehetség-ígéretekről beszélünk. 

Az óvodai tehetséggondozás a tehetségígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre 

szabott módjaival folytatódik. 

Minden óvodapedagógusnak kiemelt feladata a tehetséggondozás. A kiemelten tehetséges gyermekek 

társaikkal együtt vesznek részt a különböző tevékenységekben, azonban a nap bizonyos idejében az 

óvodapedagógusok által differenciált „gondozásban” részesülnek (a gyermek erős, illetve gyenge 

oldalának fejlesztését szolgáló játékok). A szülők figyelmét minden esetben felhívjuk arra, hogy 

tehetségígéretes gyermekeiket milyen nevelési időn túli tevékenységekkel, lehetőségekkel célszerű 

továbbfejleszteni. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tehetséggondozásban:  
- Felismerni és gondozni a tehetség-ígéretes gyermekeket az óvodai csoportban, vagy külön 

foglalkozásban 

- Támogató és szakszerű környezet megteremtése 

- A gyermek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése 

- Integráló tehetséggondozás biztosítása a differenciálás eszközrendszerével 

- A tehetség-ígéretek erős oldalának fejlesztése 

- A gyermekek gyenge oldalainak erősítése 

- A gyermekek speciális érdeklődési körének megfelelő lehetőségek feltérképezése a 

környezetben 

- Újszerű módszerekkel, egyénre szabott technikákkal foglalkozni a tehetség-ígéretes 

gyermekekekkel 

- Szülők bevonása a tehetségfejlesztő munkába. 

 

12.4. Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar (BTMN):  

 
Fogalmi meghatározás: 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, továbbá 

személyiségfejlődése, közösségbe való beilleszkedése nehezített, vagy sajátos tendenciát mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

A BTMN-s kisgyermek az óvodai élet szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, nehezen kapcsolódik be 

a közös tevékenységekbe. Gyakran keveredik konfliktusba társaival. A probléma megoldásában a 

család részvétele és pszichológus irányítása egyaránt szükséges. 

 

Cél: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a differenciáló pedagógia és szakszolgálat 

bevonásával a fejlődés megindítása, elősegítése, felzárkóztatás. 
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A tanulási problémák leggyakoribb típusai: 

Tanulási zavar tünetei: beszédfejlődési zavar, az egyes tevékenységek eredménytelensége. Tanulási 

akadályozottság: kognitív funkciók, beszéd lassúbb fejlődése, szociális tanulás, beilleszkedés 

problémái. Tanulási gyengeség, nehézség: részképesség zavar. Fejlesztőpedagógiai, logopédiai 

vizsgálatokkal állapítható meg és fejlesztő foglalkozásokkal jól korrigálható. 

 

Magatartási nehézség: 

Olyan viselkedési probléma, amely mögött szorongás, félelem, érzelmi fejlődési zavar, aktivitásbeli 

probléma állhat. Egyes kisgyermekeknél alvászavar, evészavar, bepisilés, stb., dühkitörés, 

figyelemzavar formájában, túlmozgásban jelenik meg. Pszichológiai megsegítésre van szüksége a 

kisgyermeknek és a családjának, hogy iskoláskorra megszűnjenek, vagy legalábbis csökkenjenek a 

problémák. 

 
A BTMN-s gyermek fejlesztése 

- Szakértői bizottság szakvéleménye alapján jelöli ki a terápia fő lépéseit, feladatait, fejlesztési 

területeit. 

- A terápiát óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus és logopédus tartja, egyéni fejlesztési terv 

alapján. 

- Kiscsoportos formában (szükség esetén egyéni fejlesztéssel) történik, 

- Óvodapedagógus differenciált nevelése-fejlesztése, kis lépések, tolerancia, egyéni 

szükségletekhez való igazodás. 
 

Az óvodapedagógus feladatai a BTMN gyermekek fejlesztésében:  
- Személyes példamutatás az elfogadásban, a beilleszkedés segítése 

- Tünetek észlelésekor a család bevonása, szakértői vizsgálat kezdeményezése 

- Szakemberekkel történő együttműködés 

- Az erősségek és a gyengeségek feltérképezése és intenzív fejlesztése, megerősítése 

- Egyéni, kiscsoportos foglalkozás biztosítása, változatos módszerek és munkaformák 

alkalmazása 

- A hiányzó készségek pótlólagos fejlesztése, a nevelés legfőbb funkciója, a szocializáció 

elősegítése 

- A gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése 

- Egyéni fejlesztési terv, értékelés, szakvélemény készítése 

- Tartásjavító- és lábstatikai torna szervezése 

- Logopédiai ellátás biztosítása 

- Folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a szakemberekkel, szülőkkel 

- Szakmai felkészültség, célirányos képzéseken való részvétel 
 

12.5. Sajátos nevelési igény (SNI):  

 

Fogalmi meghatározás: 

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztésének az alapjául 

szolgál a pedagógusok számára, a szakértői bizottság szakvéleménye. Az óvodai nevelőmunka során 

figyelmet fordítunk arra, hogy a sérült gyermek harmonikus személyiségfejlődését elfogadó 

környezet segítse és a gyermekfejlesztési eredményének célját fogyatékosságának, fejlettségének 

mértéke határozza meg.  

 

Alapító okiratunk szerint a következő területeken van kompetenciánk fejlesztést végezni: 

Ha a gyermek 

- beszédfogyatékos 

- autizmus spektrumzavarral, vagy 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy állapotuknak megfelelő pedagógiai ellátásban 

részesüljenek attól kezdődően, hogy a fogyatékosságot megállapították. E területen az óvoda feladatát 

a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, valamint az Óvodai nevelés 

országos alapprogramja határozza meg. 

A sajátos nevelési igényű gyermek közösségbe való beilleszkedését segítjük a többi gyermekkel 

együtt történő integrált nevelés során.  

Olyan többletszolgáltatással kell kiegészíteni a nevelési gyakorlatot, amelyik a fogyatékos gyermekek 

sajátosságaihoz igazodik. 

 

Célunk: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, akaraterejének, 

önállóságának, együttműködésének érzelmi életének fejlesztése, integrált óvodai csoportok 

keretén belül. 

 A gyermekben rejlő tanulási potenciálok kihasználásával a problémamegoldó képességre 

nevelés. 

 A sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók lehető legkorábbi és leghatékonyabb fejlesztése, 

a gyermekek életminőségének javítása 

  A sérült funkciók pozitív irányba történő fejlesztése, a sikeres, kudarctól mentes iskolai 

pályafutás kezdése érdekében. 

 

Az óvodapedagógus feladatai az SNI gyermekek fejlesztésében: 

 A gyermekek harmonikus személyiségfejlődését, elfogadó, eredményeket értékelő környezet, 

befogadó csoportlégkör kialakítása segítse. 

 Olyan komplex (orvosi, pszichológiai, gyógypedagógiai) szakvélemények áttekintése, 

melyek segítségével megismerhetjük a sérülés mértékét, amelyek alapján tervezzük a 

specifikus fejlesztést. 

 A sajátos nevelési igényből eredő speciális fejlesztő tevékenységek megszervezése  

 Kiemelkedő teljesítményre képes területek felismerése 

 Kompenzációs lehetőségek körének bővítése, a nem-vagy kevéssé sérült funkciók 

differenciált működésének tudatos fejlesztése. 
 A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztése, illetve a képességeket- és 

készségeket befolyásoló pszichikus funkciók fejlesztése, szakemberek segítségével. 

 Az egyéni képességeik megismerése alapján alkalmazza az egyéni bánásmód lehetőségét 

 Olyan modell nyújtása, amely pozitív irányba befolyásolja a sérült gyermekek fejlődését. 
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 A fejlődésben elmaradt gyermeket sikerélményhez juttatja. A sikerélménnyel a gátlásos 

 gyermekeket is képes motiválni és cselekvésre ösztönözni. 

 A szülők megfelelő tájékoztatása, együttműködés a családdal, szakemberekkel 

 Mindezekkel a harmonikus személyiségfejlődés elősegítése. 

 

12.5.1. A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztésének elvei, 

feladatai óvodai nevelés során 
 

I. Beszédfogyatékos gyermek 

Beszédfogyatékos az a gyermek, akit a szakértői bizottság a komplex vizsgálata alapján annak 

minősít. 

 

A beszédfogyatékosság: a beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai, amelyeknek a hátterében 

elsősorban biológiai/organikus, funkcionális okok állnak, és csak intenzív, szakszerű 

segítségnyújtással javítható. A beszédfogyatékosság megjelenhet a beszédfejlődés kiterjedt és 

hosszan tartó elmaradásában, a beszédfolyamatosság, a beszéd- és hangképzés sérüléseiben, valamint 

az olvasás, írás megtanulásának és alkalmazásának akadályozottságában.  

Beszédfogyatékosság esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás folyamata 

akadályozott, a gyermek életkorától eltérő. 

A beszédfogyatékosok közé tehát azok az ép hallással rendelkező gyermekek tartoznak, akiknél a 

beszédfejlődés menete nem indul meg, kórosan késik, vagy valamelyik területen rendellenesen 

működik. A beszédfogyatékosság egyes csoportjai hátrányt jelentenek a gyermek mindennapjaiban, 

míg mások jelentősen gátolják az emberi kapcsolatrendszert, a társadalomba történő beilleszkedést 

és az ismeretszerzést. A beszédfogyatékosságnak vannak egyértelműen megnyilvánuló tünetei (pl. 

artikulációs), látens tünetei (beszédértési, beszédészlelési probléma) és a kommunikációs 

nehézségből fakadó másodlagos pszichés tünetei (magatartási zavarok). 

A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémája (expresszív 

diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd zavarai, logofóbia, centrális 

eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a beszédproblémákhoz társuló 

megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatt eltérően fejlődik. 

 

A beszéd- és nyelvi problémák súlyos zavara mellé társulhatnak részképességzavarok (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség) és magatartás problémák, amelyek nehezítik a gyermek 

beilleszkedését. 

 

A nyelvfejlődési és beszédzavarok megnyilvánulásai: 

 az anyanyelvi fejlettség alacsony szintje, 

 a beszédértés és észlelés nehézsége, 

 kifejezőkészség nehézsége (szegényes szókincs, grammatikai fejletlenség), 

 a beszédszerveződés nehézsége (mondatalkotási készség nehézsége, összefüggő beszéd 

kialakulatlansága), 

 a beszédszervi működés gyengesége, 

 a beszédhangok tiszta ejtésének hiánya, 

 az írott nyelv elsajátításának nehézségeit előjelző kognitív képességzavar (fonológiai 

tudatosság, taktilis, vizuális észlelés, verbális emlékezet zavarai), 

 a verbális tanulás lassú fejlődése. 
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Az óvodapedagógus feladatai a beszédfogyatékos gyermekek fejlesztésében: 

- Tisztában kell lennie a gyermek diagnózisával, a sérülés okával, a hozzá kapcsolódó 

tünetekkel és következményekkel, valamint a legszükségesebb teendőkkel és fejlesztési 

lehetőségekkel 

- gyermek beilleszkedésének segítése 

- törekedni kell a harmonikus, kiegyensúlyozott, beszélgetésre motiváló környezet 

kialakítására. 

- a kommunikációhoz alkalmazzon verbális eszközöket, vizuális megerősítést. 

- törekedjen a beszédfogyatékosságból eredő hátrányok miatti kirekesztettség elkerülésére, az 

önbizalom megerősítésére. 

- tudatos és tervszerű fejlesztés: a beszéd állapotának felmérése, a terápiás terv meghatározása, 

tudatos módszerválasztás, komplexitás és a folyamatkövetés a logopédus segítségével 

- módszerek célszerű alkalmazása az életkor, a pszichikai sajátosságok, a beállítódás, az értelmi 

képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a korrekció adott szakaszának 

figyelembevételével,  

- a gyermek motiválása beszédhibájának leküzdésére,  

- anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, értelmi képesség, illetve a vizuomotoros 

koordinációs készség fejlesztése,  

 

A gyermek fejlődéséről a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk, a gyermek fejlesztése a szülőkkel való 

együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján valósulhat meg.  

A beszédfogyatékos gyermekek óvodai nehézségeinek csökkentésében a logopédus segítségét kérjük. 

 

Azoknál a beszédfogyatékos gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul elő, vagy 

a beszédfogyatékossághoz a testi érzékszervi- és pszichés fejlődés zavara társul, az eredményes 

fejlesztés a logopédia és a társuló fogyatékosság módszereinek kombinációjával valósítjuk meg. 

 

II. Autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek 

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész 

életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos 

fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) 

állapot. A súlyosan érintettek egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó 

támogatásra szorulnak.  

A többségi intézményekben leggyakrabban azok az autizmussal élő gyermekek jelennek meg, akiknél 

az autizmus nem jár együtt értelmi sérüléssel, nyelvi képességeik pedig megfelelnek az adott 

életkorban elvártnak. Ezeknek a gyermekeknek a diagnózisa általában az Asperger szindróma, vagy 

a magasan funkcionáló autizmus. 

 

Az autizmus tünetei igen változatosak, az alábbi tünetcsoport azonban a spektrumon elhelyezkedő 

zavarok mindegyikére jellemző: 

- A szociális interakciók minőségbeli károsodása (pl. társas érdeklődés és empátia hiánya; 

közös tevékenységbe ritkán bevonható, passzív/inadekvát társas közeledések, mások érzéseire 

kevéssé van tekintettel, nem kedveli a testi kontaktust.) 

- A kommunikáció minőségbeli károsodása (pl. egyirányú beszéd, monologizálás, 

ismétlésekkel jellemezhető beszéd; szegényes nonverbális kommunikáció, stb.) 

- A sztereotip és repetitív viselkedés és érdeklődés (pl. szűk, korlátozott érdeklődési kör; 

rugalmatlan ragaszkodás rutinokhoz, rituálékhoz; nyilvános helyen zavarba ejtően viselkedik 

– hangos megjegyzéseket tesz másokra stb.) 
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Az óvodapedagógus feladatai az autista gyermekek fejlesztésében: 

- Tárgyi, személyi állandóság biztosítása 

- Differenciálással biztosítani kell az egyéni haladási ütemet. 

- Egyes területeken szükség lehet az ismeretanyag szűkítésére. 

- A szocializációs készségek fejlesztése 

- A kommunikációs készségek fejlesztése 

- Az óvodapedagógus törekedjen az elvárásokat, szabályokat, a tevékenységeket, valamint a 

feladatvégzésre szánt idő előrehaladását látható módon vizuális eszközökkel (pl. képkártyák 

segítségével) jelezni. 

- Viselkedési szabályok, helyes viselkedési minták tanítása, 

- Énkép, önismeret, 

- Érzelmek kifejezése, 

- Önkontroll tanítása. 

 

 

III. Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek 

A sajátos nevelési igényű gyerekek e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az 

ismeretelsajátítást, a tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – 

részképességzavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzi. Fejlesztésüket a szakértő bizottság 

javaslata alapján szakember segítségével integrált keretek között valósítjuk meg.  

Az érintett gyermekek az átlagnál nehezebben viselik el a várakozás és a kivárás okozta 

feszültségeket, a váratlan zajokat. Aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak. 

Fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, szabályokat, valamint a 

pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. A kognitív, az emocionális-

szociális képességek eltérő fejlődése a sikeres beilleszkedést, az iskolába lépésre való felkészülési 

folyamatot késleltetheti  

 

Az óvodapedagógus feladatai az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek 

fejlesztésében: 

- A szakértői bizottsági véleményében foglaltakra alapozva a részképesség-zavarok egyéni 

fejlesztési terv szerinti korrekciója és kompenzálása tudományosan megalapozott szakmai 

módszerek alkalmazásával. 

- szociális készségek, valamint kognitív funkciók fejlesztése 

- önkiszolgálás fejlesztése 

- az adekvát játékhasználat elősegítése 

- tudatos önállóságra nevelés, egészséges énkép és önbizalom kialakítása 

- kudarctűrő-képesség növelése, a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, 

inadaptív viselkedés kialakulásának megelőzése. 

- az egyénre jellemző pozitív tulajdonságokra építve a személyiség komplex fejlesztése, a kóros 

viselkedés kialakulásának megelőzése 

- egyénre szabott, egyéni ütemben történő fejlesztés kidolgozás, komplex kezelés biztosítása a 

gyermek fejlődése érdekében. 

- a gyermekek egyenetlen fejlődéséből adódó teljesítménykülönbségek felismerése, 

differenciált tevékenységek esetenként felzárkóztatás és tehetséggondozás együttes 

alkalmazása. 

- a szülő-pedagógus partneri viszony kiépítése érdekében a szülők felkészítése, segítése. 
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12.6. A fejlesztő tevékenység egyéb területei és tartalmai 

 

Egészséges életmódra nevelés 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, az SNI-s, valamint 

beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek integrált nevelésénél további feladataink 

a következők: 

 Prevenció és korrekció szükségességének időbeni felismerése. 

 Pozitív viszony kialakításának elősegítése a külső segítőkkel. (Logopédus, fejlesztőpedagógus, 

gyógypedagógus). 

 

Érzelmi nevelés és szocializáció 

Minden gyermek óvodai közösségbe történő beszoktatásakor kedvező megoldást jelent az 

óvodánkban már gyakorlattá vált szülőkkel együtt történő beszoktatás. 

Az SNI-s, BTMN - es gyermekek szociális beilleszkedése egyrészt a gyermek személyiségétől, 

másrészt és nagymértékben a befogadó környezettől, a gyermektársaktól és a pedagógustól függ. 

Közösségi nevelésen belüli feladatainkat (az óvónői feladatokat), a következőkkel egészítjük ki: 

 Érzelmi biztonság, szeretetteljes légkörre való igény felkeltése, valamint annak fenntartására való 

képesség kialakítása (hagyományok, szokások, ünnepek segítségével). 

 Az egyéni bánásmód elvének hangsúlyozott alkalmazása. 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő szociális érzékenységre való nevelés. 

 Pozitív érzelmi viszony kialakítása gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt viszonylatában. 

 Az én tudat fejlesztésénél, valamint az önérvényesülési törekvéseknél az óvodánkban kialakított 

magatartásformák elfogadtatása. 

 Viselkedészavarok korrigálása a belső és külső szakemberek segítségével. 

 

Munka 

A munka jellegű tevékenységeknél feladatunk: 

 Az önkiszolgálás, naposság, alkalmi munkák játékos jellegének megtartása. 

 Az együttesen vállalt munka és az együtt dolgozás örömének tudatosítása, képességének 

fejlesztése. 

 Az eredményes munkavégzéshez szükséges képességek fejlesztése, tulajdonságok alakítása. 

 A jól végzett és eredményes munka örömének a tudatosítása. 

 A munka megszervezéséhez szükséges képességek fokozatos kialakítása. 

 

Tanulás 

Kiemelten kezelt feladataink a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel küzdő, gyermekeknél a következők: 

 A gyermekek érdeklődésének felkeltése, és fenntartása változatos tevékenységek kínálatával. 

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

 Tapasztalataik, ismereteik verbális megfogalmazására való képesség folyamatos fejlesztése a 

szakemberek segítségével. 

 Képi és szóbeli megfogalmazási kísérleteik elősegítése. 

 Anyanyelvi játékok játszása. 

 Vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés, verbális emlékezet játékos fejlesztése 

fejlesztőjátékok segítségével.  

 Képi és verbális gondolkodás és képzelet fejlesztése. 

 Egyéni anyanyelvi fejlesztések. 
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Anyanyelvi nevelés 

A neveléshez és fejlesztéshez kapcsolódó feladataink ezen a területen a következők: 

 Verbális kommunikációra való igény kialakítása. 

 Beszédtanulási képességek fejlesztése mondókák és versek segítségével. 

 Az aktív szókincs folyamatos bővítése. 

 Egyéni fejlesztéseknél a beszéd és a mozgás koordinálásának fejlesztése. 

 Részképességek fokozatos fejlesztése a szakemberekkel való konzultálás valamint az egyéni 

fejlesztési terv alapján. 

 

Játék 

Minden gyermek számára a játék az elsődleges tevékenységi forma. Ezt a terepet kiválóan fel lehet 

használni a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőgyermekek differenciált 

fejlesztéshez is. 

Feladatainkat a következőkkel egészítjük ki: 

 Figyelembe vesszük, és felhasználjuk a szakemberek által javasolt „fejlesztő játékokat”. 

 Gyermekenként fokozott figyelmet fordítunk a játékon keresztül történő társas kapcsolataik 

elősegítésére, alakulására. 

 Ezen gyermekeknél még nagyobb hangsúlyt kap a játék elsődlegességének és szabadságának elve 

(változatos játéklehetőségek kínálatával). 

 Feladatunk továbbá a gyermekek adottságainak, képességeinek, érzelmi – akarati életének 

megnyilvánulási lehetőségeinek a segítése, fejlesztése. 

 

 

12.7. Kapcsolattartás és együttműködés 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Az óvodapedagógus és a logopédus megfigyelései, fejlettségmérései alapján a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek problémájának feltárása és a megfelelő 

fejlesztése érdekében a legelső és legfontosabb a szakértői vélemény beszerzése. A szakvélemények 

beszerzéséhez Szakszolgálathoz kell fordulnunk. 

Feladata: 

-  A vizsgálati eredmény alapján szakvélemény készítése. 

    -  Javaslattétel a gyermek nevelésével kapcsolatban. 

-  A gyermek foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. 

- Az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni 

adottsága, és fejlettsége azt szükségessé teszi. 

 

Logopédus 

Feladata: 

- Beszédhibák javítása. 

- Nyelvi kommunikációs zavarok javítása. 

- Folyamatos konzultáció az óvodapedagógusokkal. 

- Szülőkkel való kapcsolattartás. 

- Szülői értekezleteken való részvétel. 

- Dyslexia szűrővizsgálat elvégzése. 
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Fejlesztőpedagógus 

Feladata: 

- A gyermek speciális megsegítése, fejlesztése a szakszolgálat nevelési javaslata  alapján. 

- Folyamatos konzultáció az óvodapedagógussal. 

- Szülőkkel való konzultáció az együttműködés érdekében. 

 

 

Szülők 

Valamennyi pedagógus számára fontos, hogy a szülőkkel olyan kapcsolatot tudjon kialakítani, mely 

előremozdítja a gyermek fejlődését. A szülőket folyamatosan, havonta legalább egy alkalommal 

szükséges tájékoztatni gyermekük fejlődési üteméről, a további fejlesztési stratégiáról. 

 

 

12.8. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlettségének mutatói az óvodai élet 

végére 

 
Az iskolakezdéshez, a sikeres iskolai munkához minden gyermek esetében szükséges a korábban 

megfogalmazott és részletezett testi, lelki és szociális érettség feltételeinek megléte, amelyeknek az 

óvodai nevelés végére meg is felelnek. A pedagógusok, a társak és a szülők elfogadó, segítő 

magatartása biztonságot jelent számukra, így alakul önbizalmuk és környezetükhöz való viszonya. 

 

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek fejlettsége az óvodai élet végére mindazonáltal gyermekenként változó és függ a fejlesztés 

sikerétől. 
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13. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések 
 

13.1. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink 

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek óvodánkba. Fontos feladatunk az egyéni 

sorsokkal való törődés, a segítségnyújtás. 

 

Minden óvodapedagógus kiemelt feladatai, közé tartozik a gyermekvédelmi munka. 

 

Gyakorlatunkban a gyermek családi körülményeinek figyelemmel kisérése, fejlődésének követésével 

együttesen történik. 

 

Különös figyelmet és gondot fordítunk a kedvezőtlen szociális és kulturális környezetből érkező 

gyermekekre. Fontos feladatunk a közösségbe való beilleszkedésük segítése, az egészséges életmód 

szokásainak (étkezés, tisztálkodás, mosdóhasználat.) és viselkedéskultúrájuk alakítása. Mindezt 

eredményesen csak szerető-elfogadó, tapintatos nevelői attitűddel érhetjük el, mely egyaránt 

meghatározó kell, hogy legyen a gyermekekkel való bánásmódon túl, a családdal való 

kapcsolattartásban is. Munkánk során fő elv: a család tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése, 

a gyermek iránt érzett felelősség. 

A gyermekvédelmi munka fő feladata a prevenció, azaz a veszélyeztetettség kialakulásának a 

megakadályozása (ez az óvodapedagógus és a gyermekvédelmi felelős közös felelőssége). 

Ha az óvoda a gyermekeket, veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, 

segítséget kér a Gyermekjóléti Szolgálattól. 

A legsúlyosabb esetekben történik meg a veszélyeztetett nyilvántartásba vétel, melynek során az 

önkormányzat jegyzőjével és a gyermekjóléti szolgálattal szorosan együttműködünk. 

Nyilvántartásba vétel szempontjai: 

 súlyos anyagi nehézséghez kapcsolódó elhanyagoló nevelés, 

 elhanyagoló neveléshez kapcsolódó testi- lelki bántalmazás, 

 súlyos érzékszervi károsodás, ill. tartós betegség, 

 a gyermek testi, mentális fejlődésének veszélyeztetése. 

 

Célunk: 

3-7 éves korú gyerekek érdekeinek képviselete emberi és gyermeki jogok érvényesülésének, valamint 

a gyermek egészséges testi-lelki fejlődésének biztosítása. 

 

Feladatunk: 

 Szülők tájékoztatása a gyermekvédelmi felelős, a gyermekjóléti szolgálat munkatársának 

személyéről, elérhetőségük idejéről, helyéről. 

 Évenként feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét hátrányosan 

érintik, illetve veszélyeztetik. 

 Az óvónő a saját csoportjába lévő gyerekek problémáit elsősorban a családdal történő megbeszélés 

során, velük együttműködve próbálja megoldani. Amennyiben e kapcsolattartás nem hoz 

változást, szakember (fejlesztőpedagógus, védőnő, orvos, pszichológus) segítségét kéri. 

Elhanyagolt, családi viszályok, bántalmazás esetén a gyermeket érő káros hatások elhárítására az 

óvodavezető, óvodapedagógus, és a gyermekvédelmi felelős együttesen dönt a gyermekjóléti 

szolgálat és a jegyző bevonásának szükségességéről. Súlyos esetekben a gyermekjóléti szolgálat 
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munkatársa s a jegyző védelembe vételt, családba helyezést, állami gondozásba vételre tesz 

javaslatot. 

 A családnak a nevelésben elsődleges a szerepe, ebben az esetben az óvónő és a gyermekvédelmi 

felelős feladata a szülők segítése. Ha erőfeszítéseik nem járnak eredménnyel, külső segítséget kell 

igénybe venni (önkormányzati, gyermekjóléti szolgálat, gyermekorvos). A folyamatos 

információáramlás érdekében rendszeres kapcsolatot tartanak. Az évente készülő gyermekvédelmi 

kimutatás tartalmazza: az óvodába lévő hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, 

veszélyeztetett gyermekek számát, a veszélyeztetettség fokát. Az óvodavezető évi két alkalommal, 

a jegyzővel egyezteti azon gyermekek névsorát, akik esetében a család jogosult az óvodáztatási 

támogatásra. 

 A gyermekekkel kapcsolatos adatokat csak az arra illetékes személyek kezelhetik, a titoktartási 

kötelezettség betartásával. 

 Évi 1 alkalommal települési tanácskozást tart a gyermekjóléti szolgálat, melyen részt vesz a 

gyermekorvos, a gyermekvédelmi felelős, a védőnő, a gyámügyi előadó, az intézményvezetők. 
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B) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
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1. Bevezető 
 

„A központi iskolának meg kell lennie, mint a halálnak!” – kiáltott fel Mészáros Lajos képviselő, az 

egyháznak és Mezőtúr közművelődésének önzetlen barátja, amikor a képviselő-testület a református 

elemi iskola létesítésének ügyét tárgyalta. De mi vezetett ehhez a felkiáltáshoz a múlt század végén, 

1877-ben? 

 

A mezőtúri iskoláztatás kezdetei a középkorig nyúlnak vissza. Amint a reformáció országszerte nagy 

fellendülést hozott e téren, úgy itt is, elmondhatjuk: mind az elemi, mind a középfokú oktatás 

virágzásnak indult. Az 1530-ban alapított református iskola egyként őse mindkettőnek, hiszen az 

iskoláztatás elemire és középfokúra tagozódása – szerkezetileg és helyileg – csak a XVIII-XIX. 

század fordulóján következett be. 

 

Az iskola az 1700-as évektől a Debreceni Kollégium partikulája volt. Az alsósokat rendszerint a jól 

tanuló felsősök tanították, az oktatás-nevelés ügye a helyi lelkész felügyelete alatt állt. A XIX. 

században az iskola létszáma rohamosan nőtt, pl. 1821-ben csak a négy leánytanítónak 460 

növendéke volt. (Ekkor a városban minden iskola a református egyházhoz tartozott, az állami iskolai 

egységek 1896-ban váltak ki.) Túr iskoláztatása kiemelkedő volt a tájegységen belül, a megyében itt 

volt a legalacsonyabb az analfabéták száma. Előfordult, hogy a tanyai gyerekek latinul és görögül jól 

tudtak beszélni, mivel tanítójuk is megtanulta a gimnáziumban. A század végére a tanítók száma 14-

re nő és különböző iskolai alapítványok segítik a tanulókat. 

 

Mint említettük, az elemi oktatás ez időben egy épületben folyik a középfokú oktatással. A 

gimnázium a Bach-korszakban elvesztett főgimnáziumi (8 osztályos) rangot vissza kívánta szerezni, 

ami megkövetelte, hogy az alsósoknak külön épületben folyjék a tanítás. A régi, közös iskolát 1799-

ben építették, s mivel egy mély, mocsaras területen feküdt, az eltelt majd’ száz év alatt állaga erősen 

leromlott. A gimnázium mai épületét 1889-ben adták át, de a fejlesztések során szűknek bizonyult a 

két intézmény számára. 

 

1887-ben a Mezőtúr és Vidéke című helyi napilapban Jakucs Gábor ügyvéd, presbiter, az 

egyházmegye főjegyzője az iskola felépítése tárgyában 6 részes nagy cikksorozatot jelentetett meg. 

A presbitérium 1897 novemberében hozta meg határozatát az új elemi iskolai épület felépíttetésére. 

 

1897. november 25-én, az említett újság már így tudósította olvasóit: „A mezőtúri ev. Ref. 

Egyházközség ismét szép tanújelét adta áldozatkészségének. Elhatározta ugyanis, hogy az öreg 

paplak helyén mintegy 50.000 frt. költséggel új, díszes, emeletes elemi iskolai épületet emeltet. Az 

iskola földszinti helyiségei üzletek részére lesznek berendezve, míg az emeleti helyiségek az elemi 

iskola és ipariskola céljaira fognak szolgálni.” 

 

Az épület Baumgarten Sándor műépítész tervei alapján készült. Alapjait 1898 novemberében rakták 

le, s 1899 októberében készült el. Az építkezést a helyi egyházközség mellett jelentékenyen támogatta 

a város és az egyházmegye. Az iskolát a XX. század elejétől Központi „Kálvin Iskola”-nak hívták. 

 

Az új épület adott otthont egészen a ’70-es évekig az ipariskolai képzésnek is, ennek ellenére ebben 

az időben nem folyt váltakozó (de.-du.) tanítás. Osztályozás évente háromszor volt. Karácsonykor, 

húsvétkor és az év végén. A tananyag a Bibliára és az énekeskönyvre épült, a felelet általában káté 

formájában (kérdés-felelet) zajlott. A tanév végi vizsgákat ünnepélyesen és nyilvánosan tartották. 

Hittanból minden tanuló felelt, olvasásból, számtanból pedig mintegy bemutatóképpen csak a 
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legjobbak. Ezeken a vizsgákon osztották ki a jutalomkönyveket. Az utolsó napon osztályonként 

tornavizsgát tartottak. 

 

Az első világháború súlyosan érintette az iskolát. Egy ideig hadikórháznak használták, de a békés 

időszakban (60-70 gyermeket) tanítottak. Az osztálylétszámok még a hatvanas években is 40 

gyermek körül voltak. Helyileg a központi iskolán kívül, városszerte még 6 helyen folyt a tanítás. 

(Szendi, Fóti út, Vásár út, Újváros). Az oktatás akkor már állami tanterv szerint folyt, gazdag 

természetrajzi gyűjteménnyel és iskolai könyvtárral rendelkezett az intézmény. Rendszeresen 

előadásokat rendeztek, színjátszó kört működtettek. Az iskolaépület adott helyet számos városi és 

egyházi egyesületnek (cserkészet, szeretetszövetség, énekkar). 

 

A II. világháború előrehaladtával egyre inkább akadozott a tanítás. A tanárok közül sokan bevonultak. 

1944 márciusában egy gyorsparancs után azonnal ki kellett osztani a bizonyítványokat, a tanítás 

megszűnt. A német parancsnokság kórházzá alakította az épületet, pótolhatatlan veszteségek érték az 

iskolát. Megsemmisült a könyvtár állománya, az anyakönyvek elvesztek. 

A háborús időszak konszolidációja után hamarosan elkezdődött a tanítás. Először egyházi keretek 

között, de 1948-ban a főgimnáziummal együtt államosították az intézményt. 

 

A mezőtúri Református Általános Iskola és Diákotthon 1992. július 1-jén került vissza a református 

egyház kebelébe. A már évek óta folytatott pedagógiai programunkon túl arra kerestük a választ, 

vajon mi lehet a keresztyén iskola többlete? A keresztyénség elveti a hamis humanizmus közkeletűen 

elfogadott emberképét, hogy tudniillik „az ember jó” és nevelés útján Isten előtti helyzetét alapvetően 

meg lehetne változtatni (1Móz. 6,5 és Jn. 3,36). E kiindulópontból mi hiszünk abban, hogy a 

lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásával, református egyházunk tanításának hiteles 

bemutatásával, a nevelők személyes példamutatásával gyermekeinket Krisztusban való hitre 

vezetjük. Hitben járó, magyarságát öntudatosan vállaló ifjúság kibocsátása: ez a feladatunk, amelyen 

fáradozunk. 

 

A szülők és a kisgyermekek iskolánkkal először a beiskolázás alkalmával találkoznak. Nyílt 

napunkon a Refi-délőttön igyekszünk részletesen tájékoztatni a szülőket azokról a lehetőségekről, 

melyekkel várjuk gyermekeinket. Folytatjuk az emelt óraszámú matematikai és idegen nyelvi (angol) 

képzést, melyet a számítástechnika oktatás egészít ki. Első évfolyamtól felmenő rendszerben 

bevezettük az órarendbe iktatott úszásoktatást is. Fontos feladatunknak tartjuk a környezetvédelmi 

nevelést is. Természetesen azoknak a tanulóknak, akiknek más az érdeklődési köre, igyekszünk minél 

több lehetőséget kínálni arra, hogy megtalálják azt, amihez kedvük és tehetségük van (sportkör, 

énekkar, rajzszakkör). 

 

Az elmúlt évtizedek Mezőtúron sem múltak el nyomtalanul. Az érdeklődő édesanyáknak és 

édesapáknak nyílt napot és szülői értekezletet tartunk. Természetesen intézményünkbe is sokféle diák 

kerül be, köztük olyanok is, akik csak itt kezdenek megismerkedni a hittel, a keresztyénséggel, 

Krisztus megváltó kegyelmével. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek ismerjék meg, 

olvassák újra meg újra az 1Kor. 13-at, a szeretet himnuszát, hogy megtanulják: az Isten szeretet. 

Pedagógusaink türelemmel és nagy szakértelemmel igyekeznek a minden gyermekben rejlő értéket 

előhívni, fejleszteni. Ezért fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a lassabban haladó gyermekek 

felzárkóztatását. Mindkét tevékenységet tanórán és tanórán kívül is beépítettük pedagógiai 

programunkba. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy anyagilag is és lelkigondozásban is fokozottan figyeljünk a 

hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyermekekre, és reméljük, hogy kapcsolattartásunk a családokkal 

meghozza gyümölcsét, s ezek a gyermekek is kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké válhatnak. A 
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tehetséggondozást egyrészt a matematika, idegen nyelvek óraszámának emelésével, az úszásoktatás 

tanrendbe iktatott felmenő rendszerű bevezetésével, valamint hatékony pedagógiai módszerekkel, 

differenciált foglalkoztatással és módszertani kultúránk állandó fejlesztésével igyekszünk 

eredményesen végezni a tanórákon. 

 

Tehetséggondozó tevékenységünk másik fontos színtere a szakköri munka. Tehetséges, érdeklődő 

tanulóinknak lehetőséget biztosítunk, hogy matematika, angol, számítástechnika, képzőművészeti, 

környezetvédelmi szakkörön, valamint énekkaron érdeklődésüknek megfelelően mélyíthessék 

tudásukat, gyarapíthassák ismereteiket, és a délutáni sportkörön kedvükre mozoghassanak. A 

gyermekeknek számtalan lehetőséget kínálunk, hogy tudásukat különböző szaktárgyi versenyeken 

lemérhessék, ezért minden versenyzési lehetőséget kihasználunk. (TIT-levelező verseny, házi, 

megyei és országos szaktárgyi versenyek). 

 

Végezetül: a gyermekek továbbtanulási lehetőségeit bővíti, hogy református egyházközségünk, mint 

fenntartó egy iskolarendszerben működteti intézményünket a középiskolával. Ily módon 

gyermekeink egyenes ágon, töretlenül folytathatják egyházi iskolában tanulmányaikat a gimnáziumi, 

szakgimnáziumi és technikumi osztályokban. 

 

Intézményrendszerünket az ősi református kollégiumok mintájára a fenntartó Mezőtúri Református 

Egyházközség átszervezte: a mezőtúri Református Általános Iskola és Diákotthon jogutód 

intézménye 2010. szeptember 1-től a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola 

és Általános Iskola. 2013. szeptember 1-jétől a Református Reménység Általános Iskola és Előkészítő 

Szakiskola jogutód intézménye a Mezőtúri Református Kollégium, amely óvodai neveléssel is bővült. 

2016-tól a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 

nevet viseljük. 2020. szeptember 1-jétől intézményünk neve: Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda 

Igyekszünk, hogy a városi általános iskolákhoz hasonlóan megfeleljünk korunk elvárásainak mind a 

nevelő-oktató munkában, mind a tárgyi feltételek biztosításában.  

 

Iskolánk több mint százéves története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkában 

kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, 

a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének 

gyakorlására. 

 

Mindennapi munkánkhoz erőt ad Isten igéje: „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus 

Krisztus jó vitéze. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.” 

(2Timótheus 2,3-5) 
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2.Az általános iskolai nevelés-oktatás céljai, feladatai, 

eszközrendszerei 
 
Kollégiumunk Általános Iskolájából, a református keresztyén szellemiség kialakításával olyan 

gyermekeket szeretnénk kibocsátani, akik alapos, biztos tudással rendelkeznek, s ezt a tudást 

környezetük hasznára is tudják kamatoztatni.  

Szeretnénk elsősorban tanítványaink hitre jutását, a jellemük, gondolkodásuk, ízlésük fejlődését 

támogatni és megkeresni azt a területet, amelyen a legtöbb adottságot kapták, eljuttatni őket az általuk 

elérhető legmagasabb szintre. 

 

Alkalmassá kívánjuk tenni őket – ha adottságaik és szorgalmuk lehetővé teszi – középszintű 

tanulmányaik folytatására. Nevelésünk egyik célja, hogy a fiatalok rátalálhassanak élethivatásukra, 

további szolgálati-, és munkaterületükre.  

 

Iskolánkban szigorúan tilos nevelni-oktatni olyan elvek szerint, illetve olyan módszerekkel, amelyek 

az említett értékeket, a jogrendet vagy a közerkölcsöt sértik, illetőleg mások joga, szabadsága, 

meggyőződése, emberi méltósága ellen irányulnak. 

 

 

3. Az általános iskola képzési rendje, oktatási szerkezete 
 
Az általános műveltséget megalapozó oktatást folytatunk. Az évfolyamonkénti 1, vagy 2 osztályban 

három legfontosabb tevékenységünknek a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és a közösségépítést 

tekintjük. A tehetséggondozás fő színterei: az emelt óraszámú matematikaoktatás, az első évfolyamtól 

felmenő rendszerben bevezetett angol nyelv oktatása és az órarendbe iktatott úszásoktatás.  

 

A felzárkóztatást tanórai differenciált foglalkoztatással, korrepetálásokon, fejlesztőfoglalkozásokon 

és egyéni foglalkozásokon végezzük.  

 

Mindkét tevékenységünk nagy hangsúlyt kap a 2009-2010-es tanévben bevezetésre kerülő 

kompetencia alapú oktatás bevezetésével.  

 

A közösségépítés színterei: a tanórákon alkalmazott újszerű tanulásszervezési eljárások, elsősorban a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint a tanórán kívüli közösségépítő foglalkozások és 

rendezvények. 

 

Nevelő, oktató munkánk Krisztusközpontú. Teljes embert formálunk, a test és a lélek együttes 

munkálása a cél. Az értékrend alapja a Biblia. A nevelés alapja a személyes példamutatás.  

 

Iskolánk kimagasló tehetségfejlesztő és szakmai munkájának köszönhetően a 2021/2022-es tanévtől 

akkreditált Tehetségpontként működik. 
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A TEHETSÉGPONTOK  

 
A tehetségpontok segítenek abban, hogy:  

 

 az érintett érdeklődők (tehetséges fiatalok, szülők és pedagógusok) hatékony eligazítást és 

tájékoztatást kapjanak a környezetükben érzékelt tehetség tudatos felismeréséhez, fejlesztéséhez és 

kibontakoztatásához; illetve minél teljesebb és személyre szabottabb információhoz jussanak a 

különböző tehetségsegítő lehetőségekről,  

 

 a helyi (intézményi/települési), térségi és regionális hatókörű tehetségsegítő programok és 

kezdeményezések minél intenzívebb és eredményesebb kapcsolatrendszert, illetve együttműködést 

tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a 

tehetségsegítésben jártas szakemberekkel; 

 

 az intézményükben, illetve a környezetükben folyó tehetségsegítő tevékenység fenntarthatósága 

érdekében széleskörű kapcsolatok alakuljanak ki a fenntartó állami, önkormányzati és egyházi 

szervezetekkel, a tehetséggondozásban érintett magánszemélyekkel, vállalkozásokkal.  

Mindezekkel a tevékenységekkel a tehetségpontok a tehetségbarát társadalom kialakulását 

támogatják. 

A tehetségpontok feladatköre négy tevékenységre terjed ki: 

 tehetségkeresés-azonosítás, amelynek célja a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésükhöz 

szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek).  

 tehetséggondozás: a tehetségek kibontakozását segítő tervszerű folyamat. A tehetséggondozás 

(egymást nem kizáró módon) megnyilvánulhat például alkalmi vagy rendszeres anyagi támogatás, 

menedzsment támogatás (pl. előadói fellépések, kiállítások, konferenciák szervezése), illetve 

képzés/fejlesztés jellegű program formájában.  

 tehetség-tanácsadás: a tehetségígéret fejlődésére, fejlesztésére vonatkozó útmutatás. A tanácsot kérő 

személy lehet: a (tehetséges) diák, a szülő/gondviselő, a tehetségesekkel foglalkozó szakember, az 

intézményvezető, az (oktatás) politikai döntéshozó, a tehetség témakörrel ismerkedő személy.  

 tehetségpontok hálózatában történő együttműködés. A hálózati kapcsolatok építése a 

tehetségpontok érdeke és feladata. A hálózati együttműködés prominens elemei a területi és szakmai 

alapon működő tehetségsegítő tanácsok. A hálózatépítést közvetlenül is segíti, valamint informatikai 

háttérrel is támogatja a Nemzeti Tehetségpont; 

A tehetségpont területi hatókör szerint lehet: 

 intézményi: a Tehetségpont egy adott intézmény (pl. iskola), szervezet (pl. civil szervezet) tanulói, 

tagjai körében végez tehetségazonosító, -gondozó és tanácsadó tevékenységet; 

 települési 

 térségi 

 regionális 

 

A tehetségpont a tevékenység célcsoportja szerint lehet:  

  korosztály szerint (pl.: óvodás, iskolás, egyetemista, felnőtt, idős)  

  kiválasztott tehetségterületen működő (pl.: művészeti, sport, valamilyen mesterség, stb.)  

  speciális adottság és/vagy társadalmi helyzet alapján (SNI, szocio-kulturális   hátrányos helyzet, 

stb. 
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A tehetségpont minősítés szerint lehet:  

 

 regisztrált tehetségpont  

 akkreditált tehetségpont  

 akkreditált Kiváló tehetségpont  

 

TEHETSÉGPONTOK AKKREDITÁCIÓS FELTÉTELEI 

A tehetségpontok akkreditációjának célja, hogy segítsük a tehetségpont szakmai munkájának 

fejlődését, s e munkát az „akkreditált”, illetve „akkreditált kiváló” tehetségpont minősítés 

megítélésével ismerhessük el (Sikertelen akkreditáció esetén a tehetségpont regisztrált 

tehetségpontként folytathatja működését.) Az akkreditációs feltételek – éppen az igényesebb szakmai 

feltételek megteremtése érdekében – okszerűen szigorúbbak, mint a regisztrációnál előírtak. A 

tehetségpont akkreditáció során a minősítéshez szükséges minimum-követelményeknek, illetve a 

kiválósági kritériumoknak való megfelelés vizsgálata történik meg. 

 

Az akkreditáció minimum követelményei: 

 személyi és szakmai követelmények a) minimum 1 fő a tehetségpont hatókörének megfelelő 

végzettségű pedagógus munkatárs/keretszerződéses partner segíti a szervezet működését. Ez helyi 

(intézményi/települési) hatókör esetén a tehetség témakörrel kapcsolatos min. 30 óra akkreditált 

továbbképzésben részesült pedagógust jelent. E mellett vagy helyett elfogadható legalább 5 éves 

tehetségsegítési tapasztalattal rendelkező szakember, akinek tevékenysége eredményekkel is 

igazolható (pl.: továbbtanulási mutatók); valamilyen mesterségben, szakmában, művészeti ágban 

kiemelkedő szakember, aki igazolható módon részt vállal a tehetségek segítésében, fejlesztésében; 

tudományos minősítéssel rendelkező szakember, aki igazolható módon részt vállal a tehetségek 

segítésében, fejlesztésében.   

  minimum 1 (tehetségdiagnosztikát, -gondozást és hatásvizsgálatot tartalmazó, legalább 30 óra 

időtartamú) tehetséggondozó program megvalósítása;  

  minimum 1 témakörben tehetség-tanácsadás;  

  minimum 1 partnerrel tehetségsegítő együttműködés megvalósítása 

 

A tehetségpont működésével kapcsolatos minőségi követelmények 

 A tehetségpont adekvát szakmai végzettség, képzettség (pedagógus szakvizsga tehetség 

specializáción, továbbképzések elvégzése tehetség-témakörökben) birtokában levő, a fejlesztő 

munkában nagy szakmai tapasztalattal bíró szakemberei aktívan és folyamatosan részt vesznek-e a 

tehetségpont tevékenységrendszerében?  

 

 A tehetségpont tehetséggondozó programjai szakmailag megalapozottak-e? Érvényesülnek-e 

ezekben a tehetségkeresés, - azonosítás korszerű alapelvei és módszerei, a célokban és azok 

megvalósításában megfogalmazódik-e a komplex fejlesztés szempontrendszere, valamint 

fellelhető-e a szakemberek fejlesztő gyakorlatában a módszertani sokszínűség? 

 

 A tehetségpont tanácsadó tevékenysége átfogóan rendszerszerűen jelenik-e meg a tehetséggondozó, 

tehetségsegítő munkájában és nem csak egyenkénti programokhoz kapcsolódva működik-e? 

Lehetőséget biztosítanak-e a külső érdeklődők számára a tanácsadás igénybevételére? 

 

 A tehetségpont a tehetséggondozással, tehetségsegítéssel kapcsolatos programjaiban, rendszeres 

belső együttműködést valósít-e meg. A külső kapcsolataiban is konkrétan megjelennek-e 

tehetséggondozással, tehetségsegítéssel összefüggő elemek?  
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 A tehetségpont tehetséggondozó, tehetségsegítő munkája szerves eleme-e az intézmény (szervezet) 

pedagógiai kultúrájának, egész tevékenységrendszerének, és nem csak elszigetelt 

tevékenységelemként funkcionál? 

 

A fenntarthatóság, a működőképesség érdekében kiemelt kapcsolati körként kell kezelni:  

 a munkaerőpiac munkaadói szereplőit, a térség vállalkozóit, mint lehetséges szponzoráló és 

általános partnereket, 

 az oktatási intézményeket, illetve az önkormányzatokat és háttérintézményeiket,  

 az adott térség civil szereplőit, a szülőket és más civil szervezeteket,  

 a médiát, a helyi és térségi televíziót, az írott, benne az elektronikus sajtót, 

 a térségben működő más tehetségpontokat és/vagy tehetségsegítő tanácsokat; 

 

SAJÁT TEHETSÉGPONTUNK 

 

Működési területek és a beválogatás feltételei: 

 

1. Szakkörök 

 

         öko  (1-4. évfolyam) 

         népi gyermekjátékok (1-4. évfolyam) 

         kézműves  (1-4. évfolyam) 

         angol (7. évfolyam) 

      

 A beválogatás érdeklődési terület alapján történik 

 

2.  Tehetségműhelyek 

 

         sakk  (4-5. évfolyam) 

         robotika (4. évfolyam) 

         anyanyelv (4. évfolyam)   

         DIAGNOSZTIKA-TEHETSÉGGONDOZÁS-HATÁSVIZSGÁLAT 

         képzőművészeti (5-8. évfolyam) 

         DIAGNOSZTIKA-TEHETSÉGGONDOZÁS-HATÁSVIZSGÁLAT 

        matematika-logika (5-8. évfolyam) 

         DIAGNOSZTIKA-TEHETSÉGGONDOZÁS-HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

   A beválogatás érdeklődési terület és tehetségszűrés alapján történik.  

      

 

3. Bontott csoportos oktatás (átjárható csoportokban) 

 

         4. évfolyam -angol 

         5. évfolyam -angol, anyanyelv és matematika 

         8. évfolyam -angol, anyanyelv és informatika 

 

   A beválogatás érdeklődési terület, szintmérés és tehetségszűrés-azonosítás alapján    

   történik. 
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4. A tanulás tanítása módszertan 

 

         4. évfolyam (anyanyelvi órák és egyéb foglalkozások keretében) 

         5. évfolyam (tanulószoba keretében) 

            

 

5.  Önismereti foglalkozások 

 

         4. évfolyam (egyéb foglalkozás keretében) 

         5. évfolyam (anyanyelvi órák tantervébe beépítve) 

         8. évfolyam (anyanyelvi órák tantervébe beépítve) 

 

 

A tehetség-tanácsadás lehetőségei: 

 

   belső továbbképzés a tehetség-koordinátorral 

   a tehetség-koordinátor fogadóórája a szülők számára 

   folyamatos kapcsolattartás a tehetség-koordinátorral 

 

 

A tehetségsegítő együttműködés lehetőségei: 

   kapcsolatfelvétel régebben működő tehetségponttal 

   kapcsolattartás a szülőkkel 

   kapcsolatfelvétel külső tehetséggondozó partnerrel 

 

 

 



 

 

 83 

4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 4. pontját!) 

 

4.1. Az általános iskolára vonatkozó külön szabályok 

 

4.1.1. „Boldogságprogram” iskolánkban 

 
Kollégiumunk Általános Iskolája a 2018/19-es tanévben pályázott a „Boldog Iskola” címre. A Jobb 

Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett 

magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és „Örökös 

Boldog Iskola” cím elnyerésére. „A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia 

eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség 

fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára.”  

 

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nemcsak 

kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. A pályázat egyik 

feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartson legalább egy 

Boldogságórát, és a program fenntartását a következő tanévben is vállalja.  

 

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élmény gazdag feladatai, játékai, valamint 

gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett 

hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.” 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Boldogságóra program fővédnöke 

 

Céljaink:  

- Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.  

- Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.  

- A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet. - A 

problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élethelyzetből adódó 

problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud kifejlődni a jellem, a személyiség.  

- Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás a mindennapi 

gyakorlatban.  

- A vitakultúra elemeinek (bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére 

való odafigyelés, a nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.  

- Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.  

- A saját lehetőségek értékes erőforrásként való megélése.  

- Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása.  

- A környezet egészére, önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása.  
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- Az identitásélmény (önismeret és autonóm világkép) kialakítása, illetve a mind jobb 

önismeret következtében az önépítés iránti igény felkeltése, fejlesztése. Kitartás, 

céltudatosság és elkötelezettség a célok megvalósításában.  

 

A Boldogságórák:  

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg 

a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

 

Az egyes témakörök sorrendben:  

1. Boldogságfokozó hála  

2. Optimizmus gyakorlása  

3. Kapcsolatok ápolása  

4. Boldogító jócselekedetek  

5. Célok kitűzése és elérése  

6. Megküzdési stratégiák  

7. Apró örömök élvezete  

8. Megbocsátás  

9. Testmozgás  

10.Fenntartható boldogság  

 

A bevont osztályok havonta legalább egy boldogságórát tartanak, ahol feldolgozzák az adott témát. 

Ha lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán keresztül javasolt feldolgozni. Felső 

tagozaton az osztályfőnöki órák, alsó tagozaton beszélgető- és zárókörök anyaga lehet.  

 

Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog iskola program felelősét, a program és az ezzel 

kapcsolatos módszertani megbeszélések az alsós és felsős munkaközösség munkatervében is 

megjelenik. 
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5. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

A Biblia azt tanítja, hogy az ember azáltal ember, hogy egységet képez benne test és lélek. 

Elválaszthatatlanok egymástól. A teljes körű egészségnevelés tehát az egész gyermekre irányuló 

fejlesztési feladat. A keresztyén valláshoz kapcsolódó holisztikus pedagógiai szemlélet természetes 

része.   

 

 Intézményünkre nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységünkkel szolgálnunk kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskolánk segíti azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek, a diákok egészségi állapotát 

javítják. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésnek módjára tanít, hanem 

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

5.1. A teljes körű egészségfejlesztés célja 

  

A teljes körű egészségfejlesztésre vonatkozó, rendeletben meghatározott célok: 

 (1) A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, 

a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a 

nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi 

állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

  

5.2. A teljes körű egészségfejlesztés feladatai 

  

(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel 

összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

 

5.3. Alkalmazott módszerek 

  

Tanulóinknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmódot szolgáló tevékenységi 

formákat. 

Életkoruknak megfelelő ismereteket tanítunk és módszereket alkalmazunk. 
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A tanulók életkoruknak megfelelő szinten, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások keretében 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel, így: 

-          a lelki egészség és a keresztyén életvitel kapcsolata, 

-          a lelki egészség és a testi egészség kapcsolata, 

-          a családi és kortárskapcsolatok, 

-          az egészséges környezet és a testi-lelki harmónia, 

-          az aktív életmód, a sport, 

-          a személyes higiénia, 

-          a táplálkozás, 

-          az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

-          a szexuális fejlődés. 

 

Szűrővizsgálatok: belgyógyászat, gerinc, szemészet, fogászat.  

 

5.4. Az egészségnevelés színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek:  

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása;  

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása;  

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételére;  

 Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés;  

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés:  

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelésóra, természetismeret 

biológiaóra, egészségtan modul, stb.  

 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek:  

 Nyári táborok;  

 Rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák, kirándulások  

 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:  

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési Tanácsadó, 

szakrendelők. EFI Iroda.  

 

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt 

szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. Intézményünk közreműködik a 

gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során 

tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 

 Ha az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a 

gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területén működő szervezetet, 

hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre.  

A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időintervallumban kerül sor. 
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6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 6. pontját!) 

 

 

7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 

osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök 

feladatai 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 7. pontját!) 

 

 

8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 8. pontját!) 

 

 

9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvétele 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 9. pontját!) 

 

10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény 

partneri kapcsolattartás formái 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 10. pontját!) 
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11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 11. pontját!) 

 

11.1. Az általános iskolára vonatkozó külön szabályok 

 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. Az első évfolyamon legalább a „gyengén megfelelt” minősítést, 

2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a 

tanulóknak a továbbhaladáshoz. 

 Ha a tanuló a 2-8. tanév végén legfeljebb három tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

 Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek 

munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait újra az első évfolyamon folytatja. 

 A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozóvizsgát kell tennie, ha 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott (nevelőtestületi döntés alapján) 

- egyéni tanrendben tanuló diák volt. 

 A 250 óránál többet mulasztott tanulók és az egyéni tanrendben tanulók esetében az 

osztályozóvizsga tantárgyai a következők: 

1. évfolyam:  magyar nyelv és irodalom, matematika 

2-4. évfolyam:  magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

5-8. évfolyam:  magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, 

biológia, földrajz, hit-és erkölcstan. 
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12. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 
Általános iskolába történő felvétel vagy átvétel 

A törvényi előírásoknak megfelelően - az óvodai, illetve szakértői vélemények alapján - az iskolaérett 

gyerekek beiratkozhatnak az első osztályba. A beiskolázás feladatainak ellátásában az általános 

iskolai intézményegység-vezető szoros kapcsolatot tart az óvodákkal, indokolt esetben a nevelési 

tanácsadóval. Az első évfolyamra történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben 

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. Amennyiben ezt csak december 31. napjáig tölti be, 

a szülő kérheti gyermeke felvételét. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  

- a gyermek lakcímet igazoló hatósági kártyáját;  

- a gyermek TAJ-kártyáját; 

- a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményt (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az 

óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);  

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

 

A 2-8. évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a gyermek lakcímet igazoló hatósági kártyáját;  

- a gyermek TAJ-kártyáját; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

Az iskola magasabb évfolyamaiba lépés feltétele, hogy a nappali tagozatos tanuló valamennyi 

tantárgyból, míg az egyéni tanrendben tanuló az osztályozóvizsgán - a köznevelési törvényben előírt 

- tantárgyakból legalább elégséges osztályzatot kapjon. Az elégséges osztályzat feltétele a minimum 

követelmények teljesítése. A tanuló bizonyítványába kerüljön bejegyzésre a nevelőtestület határozata 

arról, hogy az évfolyam követelményeit teljesítette és magasabb évfolyamba léphet. 

 

Ha a 2.-8. osztályos tanuló a szorgalmi időszak végén egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kap, a nevelőtestület döntésének megfelelően javítóvizsgát tehet. Három vagy több tantárgyi elégtelen 

esetén a gyermek köteles az évfolyamot megismételni. Szükség esetén - elsősorban a korábban nem 

magyarországi, vagy más képzési rendszerű iskolában tanult gyerekek körében - a nevelőtestület 

különbözeti (osztályozó-) vizsga letételét kérheti, amihez felkészülési időt, illetve szaksegítséget 

biztosít. A tanév közbeni iskolaváltoztatásnak külön szabályai nincsenek. Vitás esetekre a 

köznevelési törvény előírásai érvényesek. 
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13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
 

(Lásd a Középiskolai Nevelési program 13. pontját!) 
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C) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI 

NEVELÉSI PROGRAMJA 
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1. Bevezető 

1.1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékei - iskolatörténet 

 

Az ország egyik legrégibb iskoláját a reformáció idején, 1530-ban alapították Túri Szabó Lukács és 

Túri Sánta Jakab reformátorok. Első név szerint ismert rektora a nagy magyar reformátor, Szegedi 

Kis István volt az 1551-1553. években. A város jegyzőkönyveiből tudjuk, hogy az intézmény már 

akkor is középiskolai minőségben működött, s mint rendezett viszonyok között élő, virágzó 

iskolának, Dunántúlról, Felvidékről és Erdélyből is voltak tanulói. Az iskola tantárgyai között 

szerepelt a latin, görög és héber nyelv, a história, filozófia és a teológia, grammatika, retorika és 

poétika.   

 

A gimnázium együtt élt Mezőtúr és az ország viharos történelmével. A várost 1602-ben a törökök 

dúlták fel, 1705-ben a rácok törtek be és kényszerültek a túriakkal együtt a diákok és a tanárok is 

menekülésre. Az abszolutizmus ideje alatt az erősen magyar érzelmű gimnáziumot a kormányzat 

visszafejlesztette, de 1863-tól ismét, mint rendes gimnázium működött. A két világháború alatt súlyos 

károkat szenvedett az intézmény, s akárcsak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt, ekkor 

is sok diák és tanár áldozta életét a hazáért. E korszak kiemelkedő igazgatói voltak Bárándi Kiss 

István, Bede Lajos, Bodolay László, Faragó Bálint, Borsos Károly, Mezey Sándor, Tiba István, de a 

tanári kart is olyan nevek fémjelezték, mint Csenki Imre és Rédei László, későbbi Kossuth-díjasok, 

Benkő Gyula, Kiss István és Papp László, Hőgye Sándor, Patkós János, kikre az öregdiákok ma is 

meghatottan emlékeznek.  

 

Fennállása alatt neves diákok egész sora tanult az iskolában. Pétery Károly politikus, író, Czebe Gyula 

bizantológus, Szép Ernő, Erdélyi József, Tamkó Sirató Károly, Szabó Ede költők, Tábori Róbert író, 

Várkonyi Zoltán, színész, rendező, Kovács Sándor Iván és Szilágyi Ferenc irodalomtörténészek. 

 

1948-ban a gimnáziumot államosították, 1951-től, mint Dózsa György Állami Gimnázium működött. 

A szakközépiskolai képzés az 1964/65-ös évfolyamtól indult. Habár a gimnáziumi képzést 1974-től 

megszüntették, ez idő alatt is szép sikereket ért el az intézmény. 

 

1992-ben, az országban az elsők között kapta vissza a református egyház a Túri Alma Matert, s 

iskolánk felvette első rektorának, Szegedi Kis Istvánnak a nevét. 2010-ig viselte a reformátor nevét. 

 

2010-ben a fenntartó Mezőtúri Református Egyházközség döntése alapján megalakult a Mezőtúri 

Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, melyben középiskolánk és 

általános iskolánk tanulói, dolgozói lettek „egy közös test tagjai”. (1Kor. 12)2013. szeptember 1-jétől 

a Református Reménység Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola jogutód intézménye a Mezőtúri 

Református Kollégium, amely 2013-ban óvodai neveléssel is bővült. 

 

A jogszabályi változások következtében 2016-tól iskolánk neve: Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 2020. szeptember 1-jétől Mezőtúri 

Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda. 
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1.1.1. Az iskolánkban folyó gimnáziumi nevelés-oktatás rövid története (1992-től) 

 
Iskolánkban 1974-1992 között csak mezőgazdasági gépészeti jellegű szakközépiskolai képzés folyt. 

Az egyházi átvételt követően nagy kihívást jelentett a gimnáziumi képzés újraszervezése, 1992-től 

megindult egy osztállyal az általános tantervű gimnáziumi képzés. 

 

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés keretében 1993-tól speciális angol nyelvi osztály indításával 

bővült a gimnáziumi oktatási rendszer, melynek célja a tehetséggondozás, a továbbtanulásra való 

felkészítés, valamint az idegen nyelv magas szintű elsajátítása. Gimnáziumi képzésben részt vevő 

tanulóinknak lehetősége nyílik az ECDL nemzetközi számítógép-kezelői végzettség megszerzésére 

is. Az első idegen nyelv tanulása mellett tanulóink választhatnak második idegen nyelvként az angol, 

a német, az olasz és a francia nyelv között.  

 

Az 1996/97. tanévtől a magyar oktatás szerkezetében történt liberális változásokat kihasználva, az ősi 

iskola hagyományához hűen, sikeres beiskolázás után elindította egy osztállyal a nyolc évfolyamos 

gimnáziumi oktatást. Ez a képzési forma adja a leghatékonyabb terepet a tanulók képességeinek 

kibontakoztatásához és komplex fejlesztéséhez, a jól megalapozott, sokrétű, magas szintű tantárgyi 

tudásanyaguk kialakításához, általános műveltségük megalapozásához. E képzési forma kiemelt 

feladatai: a tehetséggondozás, a magas szintű idegen nyelvi képzés (nyelvvizsgák), az egyetemi, 

illetve főiskolai tanulmányokra való felkészítés.  

 

2000-től az oktatásirányításban történt új szabályozásnak megfelelően a speciális angol nyelvi 

képzésben részesülő osztályainkban továbbra is emelt szinten tanítjuk az idegen nyelvet és ezzel egy 

időben az iskola gimnáziumi oktatási rendszerének bővüléseként beindítottuk az emelt szintű német 

nyelvi képzést. 

 

A 2004/2005. tanévben (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. évi módosítása 

alapján) iskolánknak lehetősége nyílt arra, hogy a 9. évfolyamon nyelvi előkészítő osztályt indítson, 

mely 4 éves emelt óraszámú idegen nyelvi képzéssel folytatódik. E képzés kiemelt feladata az 

intenzív idegen nyelvi (iskolánkban angol nyelv vagy német nyelv) oktatás és az informatikai képzés, 

valamint a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók képességfejlesztése. 

 

A 2007/2008. tanévtől emelt óraszámú testnevelési gimnáziumi képzés indult, párhuzamosan pedig 

az új moduláris OKJ-s képzési struktúrának megfelelő informatikai rendszergazda (webmester vagy 

hálózattelepítő- és üzemeltető) osztály iratkozott be, és ennek megfelelően átalakítottuk érettségi után 

kétéves moduláris rendszerűvé az elektronikai technikus és a mg. gépésztechnikus képzésünket.  

 

1992: Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

 1992: általános tantervű gimnáziumi oktatás 

 1993: speciális angol nyelvi oktatás 

 2000: emelt óraszámú angol és német nyelvi oktatás 

 2007: emelt óraszámú testnevelési gimnáziumi oktatás 

 

1996: Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 

 5-6. évfolyamon: kötelező angol nyelv és egy választható 

 7-8. évfolyamon: kötelező angol nyelv és második választott idegen nyelv 

 9-10. évfolyamon: emelt szintű idegen nyelvi oktatás 

 11-12. évfolyamon: felkészítés a középszintű és emelt szintű érettségire 
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2004: Öt évfolyamos gimnáziumi képzés 

 (nyelvi előkészítő évfolyam) + 4 éves emelt óraszámú idegen nyelvi (angol vagy német 

nyelvi) oktatás 

 

2007: Négy évfolyamos szakközépiskolai + kétéves középfokú OKJ-s képzés 

 informatikai rendszergazda (webmester vagy hálózattelepítő- és üzemeltető)nincs 

 (elektronikai technikus) 

 mezőgazdasági gépésztechnikus 

 

2009: Egyéves, érettségire épülő középfokú OKJ-s képzés 

 sportedző (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, úszás, atlétika sportágakban) 

 

2012: a rendészeti pályára előkészítő képzés beindítása(szakközépiskolai keretek között) 

 

2013: Négy évfolyamos szakközépiskolai + kétéves középfokú OKJ-s képzés 

 informatikai rendszergazda  

 mezőgazdasági gépésztechnikus 

 

2016: Négy évfolyamos szakgimnáziumi + kétéves középfokú OKJ-s képzés 

 informatikai rendszerüzemeltető 

 mezőgazdasági gépésztechnikus 

 

2018: Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

 humán gimnázium 

 reál gimnázium (matematika, biológiai szakirány) 

 

2020: Öt évfolyamos technikumi képzés 

 Közszolgálati technikus 

 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

 Sportedző - sportszervező 

 

 

1.1.2. Az iskolánkban folyó szakképzés rövid története 

 

Az iskola történelmi hagyományaitól teljesen idegen szakmai képzés a Mezőtúri Református 

Kollégiumban, az egykori Dózsa György Gimnáziumban az 1964/65. tanévben kezdődött el. Az 

akkori társadalompolitikai és oktatáspolitikai elképzelések a szakközépiskolai képzésnek 

biztosítottak prioritást. A képzési profil megválasztását befolyásolta, hogy Mezőtúron, a jelenlegi 

főiskola helyén működött a nagyon jó hírű Középfokú Mezőgazdasági Gépészeti Technikum. A 

technikumban 1963-ban indult az utolsó középfokú technikusi osztály, ezt követően Felsőfokú 

Technikumként működött. 

 

Az ősi gimnáziumban indított mezőgazdasági gépészeti szakközépiskolai képzésnek részben a 

technikum feladatát és képzési rendjét kellett átvenni. 
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Az iskola meglévő feltételeihez nem illett a mezőgazdasági gépszerelő profil választása, különösen a 

gyakorlati oktatás feltételrendszere volt nagyon szegényes. Fontos tényező volt a szakközépiskolai 

oktatás megszilárdításában, hogy a szakmai tanárok az iskola értékrendjével azonosultak, az iskola 

hagyományait, múltját ápolták. A közismereti tanárokkal is összhang alakult ki, mindenki azon 

munkálkodott, hogy az adott keretek között a lehető legjobb nevelést biztosítsa a tanulóknak. Az ősi 

gimnázium igényessége és a szakmai tanárok elkötelezettsége szerencsésen ötvöződött a 

szakközépiskolai képzésben. Néhány év alatt a szakközépiskolai képzés felfutott, a kezdeti egy 

osztály két párhuzamos osztályra fejlődött. Néhány év elteltével az iskola diákjai sorba nyerték az 

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeket.  

 

Időközben a szakmai gyakorlati oktatás tárgyi feltételrendszere sokat fejlődött, az iskolaudvaron 

tanműhelyek épültek. A fejlesztési lehetőségeknek mindig pénzügyi és területi korlátjai is voltak. Az 

iskola a város szívében helyezkedik el, a terület nem volt igazán alkalmas a helyigényes 

mezőgazdasági gépészeti képzés gyakorlati bázisának befogadására.  

 

A szakmai képzési profil alapvetően azonos maradt, mezőgazdasági gépészeti képzést folytattunk. 

1986-ig 4 tanéves szakközépiskolai képzés folyt különböző képzési célokkal. Az oktatáspolitikában 

sokszor hangoztatott szlogen volt, hogy "a szakközépiskolai se nem szak, se nem közép". A tanügyi 

reformok hol a "középiskolai" jelleget, hol a "szakképzési" jelleget erősítették. 1978-ban került sor a 

szakmunkás képzési célú szakközépiskolai képzés bevezetésére, ekkor vált lehetővé és egyben 

szükségessé az üzemi tanműhelyek létrehozása.  

 

Az iskolarendszerű 5 éves technikusképzés az 1986/1987. tanévben kezdődött. Az iskola igazgatója 

ekkor Dr. Győrfi Györgyné mérnöktanár volt. Iskolánkban mezőgazdasági gépész szakon két 

párhuzamos osztályban 65 diák kezdte meg a tanulmányait, hogy a IV. évfolyam végén a kijelölt 

közismereti tárgyakból érettségi vizsgát, majd az V. évfolyam végén technikusképesítő vizsgát 

tegyenek. Az akkoriban igen előremutató kezdeményezés sok vitát váltott ki. Sokan a jelentkező 

tanulók és szüleik közül a 4 éves képzési idejű, szakmunkás képzési célú szakgimnáziumi képzéshez 

ragaszkodtak, így a jelentkezők száma visszaesett. Két év múlva a 4 + 1-es technikus képzési célú 

szakgimnáziumi osztályon kívül 4 éves képzési idejű, szakmunkás képzési célú szakgimnáziumi 

osztályt is indítottunk.  

 

1989-től a rendszerváltás éreztette hatását a szakmai oktatásban. A szakmai oktatás strukturális 

bizonytalanságain túl igazi nehézséget okozott az üzemi gyakorlati képzőhelyek megszűnése. Új 

koncepcióra volt szükség a szakmai gyakorlati oktatás biztosítása érdekében. Kezdetben a mezőtúri 

Állami Gazdaságtól kaptunk segítséget, és használhattuk az addigi tangazdasági tanműhely teljes 

épülettömbjét. Az iskola fenntartója kezdetben a városi önkormányzat volt, majd 1992. július 1-jén 

az iskola visszakerülhetett alapítójához, a református egyházhoz. Az iskola fenntartója a Mezőtúri 

Református Egyházközség Presbitériuma lett. 

A református egyház hangsúlyt fektetett a gimnáziumi képzés fejlesztésére, és vállalta a 

szakközépiskolai képzés működtetését, fenntartását is.  

 

Már 1992-ben fontos intézkedések történtek a szakmai oktatás tárgyi feltételrendszerének biztosítása 

érdekében. A fenntartó a Szakképzési Alapból hitelt igényelt, megvásárolhattuk a volt állami 

gazdasági tanműhelyt.  

 

Megkaptuk 100 ha állami földterület használati jogát, így létrejött az iskola tangazdasága. 1996-ban 

az egyházközség megvásárolta a tangazdasági tanműhely közelében lévő szociális blokkot és a 

kapcsolódó földterületeket. 1997-ben a szociális blokk külső felújítására került sor. 
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Az intézkedések következtében a szakmai gyakorlati oktatás bázisa jó színvonalúvá vált. A 

fejlesztések megvalósításában meghatározó támaszt jelentett az üzemektől átvett fejlesztési 

támogatás. 

 

Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken 1992-t követően is kiemelkedő eredményeket ért el 

az iskola. A szakmai oktatásban elért sikerek mellett az utóbbi években számos nehézség mutatkozik. 

A szakgimnáziumi tanulók száma folyamatosan csökken. A jelen legnagyobb kihívása a 

szakgimnáziumi képzés megújulása, újra vonzóvá tétele. Hasonló képzésű iskolák között az OSZTV-

ken elért eredmények alapján az intézmény országos első helyen áll. Kimagasló teljesítménye 

elismeréseként az iskola 2000-ben elnyerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Megyei 

Pedagógiai Díját. 

 

2010-ben korszerű, három tantermes „Tanműhely II.” oktatási épület épült az iskola udvarán, mely a 

szakképzés gyakorlati oktatásának helyszükségletét biztosítja. 
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2. Az iskola nevelési-oktatási céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 
 

Intézményünk, a Mezőtúri Református Egyházközség középiskolája elsősorban a térség leendő 

református értelmisége nevelésének megalapozását tekinti feladatának, de nyitva áll az itt tanulni 

kívánó, más felekezetű diákok előtt is. 

 

Az intézményben világnézetileg elkötelezett keresztyén szellemiségű nevelés folyik. Isten 

ajándékának tekintjük a gyermeket és adottságait, valamint azt a lehetőséget, hogy – a családdal 

együtt – az Ő munkatársai lehetünk a reánk bízott fiatalok formálásában, a bennük rejlő képességek, 

lehetőségek kibontakozásában. Diákjainkat segítjük személyiségük fejlesztésében és személyiségük 

autonómiájának kibontakoztatásában. 

 

A református iskolának, mint világnézetileg elkötelezett intézménynek különös hangsúlyt kell 

fektetni a nevelésre. A nevelést (növelést) csak kölcsönös tisztelet alapján tartjuk eredményesnek, ha 

a tanár és a diák együttműködik, ezért mind a tanórákon, mind a szabadidős tevékenységek ideje alatt 

az együtt munkálkodást elősegítő, motiváló módszereket alkalmazunk. Online közösségek 

kialakításával támogatjuk diákjainkat korszerű műveltségük megszerzésében. A tanáraink 

vezetésével kialakított online közösségek példát mutatnak a digitális eszközök racionális és etikus 

használatára. Olyan méltányos és befogadó környezetet alakítunk ki, ahol az iskola tárgyi és IKT 

eszközei segítik az esélyegyenlőség megvalósulását, biztosítják az inkluzív nevelést, a tanulók egyéni 

képességeinek kiteljesedését. A tárgyi környezet illetve az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak a 

tanulás különféle módjaihoz, a diákok egyéni szükségleteinek megfelelően. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy az ember tudatosan élőlény, aki képes saját maga és az őt körülvevő emberi, 

technikai és természeti környezet megismerésére, aki megkülönböztetésre és szabad választásra képes 

jó és rossz, igaz és hamis, szép és rút között, aki életét egyszeri és megismételhetetlen történésként 

éli meg, akinek élete másokkal való kölcsönhatásban teljesedik ki. A kölcsönös elfogadás és tisztelet 

jegyében a konfliktusok megelőzését segítjük elő közös szabályainkkal, következetes és kiszámítható 

értékeléssel. Az ennek ellenére felmerülő konfliktusokat értelmezzük és megkeressük a konfliktus 

megoldásának célszerű módját. 

 

Diákjainkat olyan személyiséggé kívánjuk nevelni, akik életigenlők, bizakodók, tudnak örülni, 

képesek feloldani a konfliktusokat, akiknek fontosak a magyar és az egyetemes kultúra értékei, akik 

szeretik családjukat, iskolájukat, egyházukat, falujukat-városukat, hazájukat, értük cselekvésre és 

áldozathozatalra is készek, akik tisztelik mások értékeit, szolidárisak a hátrányos helyzetűekkel, akik 

tevékeny, alkotó és segítőkész emberként kívánják élni az életüket. 

 

Értékek közvetítésével kívánunk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, 

a kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel, valamint a rendszeres testedzés igényére és az 

ehhez szükséges önfegyelemre, az igazság feltétlen tiszteletére és igényére, a természetben és az 

emberi alkotásokban megjelenő szépség értékelésére, műveltségre, intelligenciára, kreativitásra, testi-

lelki harmóniára. 

 

Szeretnénk elsősorban tanítványaink hitre jutását, a jellemük, gondolkodásuk, ízlésük fejlődését 

támogatni és megkeresni azt a területet, amelyen a legtöbb adottságot kapták, eljuttatni őket az általuk 

elérhető legmagasabb szintre. 
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Alkalmassá kívánjuk tenni őket – ha adottságaik és szorgalmuk lehetővé teszi – középszintű vagy 

emeltszintű érettségi vizsgáik letételére majd a felsőoktatásban tanulmányaik folytatására. 

Továbbtanulni nem kívánó diákjainkat pedig abban segítjük, hogy középfokú végzettséghez kötött 

szakképzést szerezzenek annak érdekében, hogy a későbbiekben a munkaerő piacon megtalálják 

élethivatásukat. Nevelésünk egyik célja, hogy a fiatalok rátalálhassanak élethivatásukra, további 

szolgálati- és munkaterületükre. Kiemelt feladatunknak tekintjük az arra alkalmas és önként 

vállalkozó fiatalok felkészítését teológiai tanulmányokra, lelkészi hivatásra. 

 

Iskolánkban szigorúan tilos nevelni-oktatni olyan elvek szerint, illetve olyan módszerekkel, amelyek 

az említett értékeket, a jogrendet vagy a közerkölcsöt sértik, illetőleg mások joga, szabadsága, 

meggyőződése, emberi méltósága ellen irányulnak. 

 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy diákjainkban fejlesszük a munkaerő piac egyik legfontosabb 

elvárását az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket. 

Célunk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre szabott 

fejlesztése a következő, a NAT által meghatározott területeken:  

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció  

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia  

 Digitális kompetencia  

 A hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Nevelő, oktató munkánk Krisztusközpontú. Teljes embert formálunk, a test és a lélek együttes 

munkálása a cél. Az értékrend alapja a Biblia. A nevelés alapja a személyes példamutatás.  
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3.A középiskola képzési rendje, oktatási szerkezete 
 
Az iskolai nevelés elsősorban a tanítás gyakorlatában valósul meg. Intézményünkben nappali 

tagozaton általános műveltséget adó középfokú iskolai gimnáziumi, szakgimnáziumi, arra épülő 

szakképzési, a felsőfokú oktatási program alapján történő oktatás, valamint a 2020/2021-es tanévtől 

a jogszabályi változások következtében 5 évfolyamos technikusi oktatás folyik. 

3.1 A gimnáziumi nevelés-oktatás és programja 

 
Az 1992. szeptember 1-jétől újrainduló gimnáziumi képzés változatosságával választási lehetőséget 

biztosít az intézményünkben továbbtanulni kívánó általános iskolai tanulóknak és szüleiknek. 

 

A gimnáziumi oktatás célja az általános műveltség megalapozása, érettségi vizsgára és felsőfokú 

iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint az érettségi vizsga meglétéhez kötött szakmatanulások 

elkezdésére való felkészítés. 

 

Gimnáziumi osztályainkban képzési céljainkat úgy kívánjuk megvalósítani, hogy alapos, a kor 

tudományos fejlődésének megfelelő szaktárgyi tudással, átfogó ismeretekkel rendelkező, logikus 

gondolkodású, az összefüggések felismerésére képes, a tanulási folyamatban önálló, ötleteit 

megvalósító, megfelelő gyakorlati alapismeretekkel rendelkező diákokat képezzünk. 

 

Nagy szerepet szánunk az anyanyelvi kompetencia erősítésének, a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztésének. Valamennyi tanítási órán igényeljük a pontos, helyes fogalmazást, a hibátlan írást, 

segítjük a tiszta, helyes artikulációt, a hangsúlyozást.  

 

Választható második idegen nyelv: angol, német, olasz, francia, orosz 

 

Felvétel: A tanulók általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményei alapján az Oktatási 

Hivatal által kialakított rangsor által történik a felvétel. Automatikusan elutasításra kerülnek az 

elégtelen osztályzattal rendelkező tanulók. 

A gimnáziumi oktatás tantárgyi rendszerét, az egyes tantárgyak részletes követelményrendszerét, 

tananyagtartalmát a helyi tantervek tartalmazzák.  

Az oktatáshoz állami tankönyveket használunk, de a tananyagot hitbeli, egyháztörténeti, a református 

iskolák szellemiségéhez szorosan kapcsolódó tananyaggal, tananyagrészekkel egészítjük ki.  

 

A tanórai munkán kívül fontosak az egyéni foglalkozások, a versenyekre való felkészítés-felkészülés. 

Igaz, hogy az oktatásunk nem lehet verseny centrikus, de tehetséges tanulóinknak biztosítani kell a 

lehetőséget a megmérettetésre.  

 

A versenyeken elért eredmények egyrészt további erőt, egészséges önbizalmat adnak, további jó 

munkára sarkallnak, másrészt növelik iskolánk presztízsét, hírnevét. A tudásbeli hátránnyal induló, 

illetve valamilyen oknál fogva a tanulásban lemaradó tanulóinknak felzárkóztató és korrepetálási 

órákat tartunk. 

 

Fontos területe az iskolai életnek a különböző érdeklődésű tanulók tanórán kívüli tevékenységének 

megszervezése. Több szakkör, önképzőkör eredményesen működik már évek óta, így az énekkar, az 

irodalmi színpad, az irodalmi önképzőkör, a bibliaismereti kör, a számítástechnika szakkörök, a 

különböző sportkörök (kosárlabda, kézilabda), a különböző tantárgyi (matematika, fizika, földrajz, 
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biológia) szakkörök. Bízunk benne, hogy ezeket a következő években is meg tudjuk szervezni és a 

mindenkori igényeknek megfelelően, újakkal tudjuk bővíteni.  

 

A gimnáziumi képzésen belül nyolcosztályos és négyosztályos gimnáziumi képzés működik. Minden 

tanévben egy nyolcosztályos gimnáziumi osztály indítását tervezzük.  

 

Iskolánkban kötelező tantárgy a hit- és erkölcstan mind a 8 évfolyamon heti két órában. A hit- és 

erkölcstan órákat felekezet szerinti csoportbontásban (református, római katolikus, evangélikus) 

tartjuk. A vasárnapi istentisztelet (illetve mise), valamint a minden tanítási nap reggelén az érintett 

tanulóknak tartott áhítat a nevelési programunk része. Gyülekezetlátogatások, kollégiumi bibliaórák, 

bibliaismereti és zsoltáréneklési versenyek az adventi esték közös éneklési és egyéni beszélgetések 

számos lehetőséget adnak az egyéni gondok enyhítésére, a keresztyén közösség lelket gazdagító 

átélésére. 

 

Négy tanéves gimnáziumi nevelés-oktatás 

 emelt szintű angol nyelvi gimnáziumi osztály 
OM azonosító: 036007 01 

 emelt szintű német nyelvi gimnáziumi osztály 
OM azonosító: 036007 02 

 általános tantervű gimnáziumi osztály   
OM azonosító: 036007 03 

 humán gimnáziumi osztály   
OM azonosító: 036007 14 

 reál gimnáziumi osztály – matematika szakirány   
OM azonosító: 036007 15 

 reál gimnáziumi osztály – biológia szakirány   

OM azonosító: 036007 16 

 

 

A nyelvi emelt szintű gimnáziumi nevelés-oktatásban az osztályok csoportbontásban emelt 

óraszámú angol, illetve német nyelvi oktatásban részesülnek. 

 

A nevelés-oktatás célja: a tanulók középfokú nyelvvizsgára történő felkészítése, a tehetséggondozás; 

egyetemi, főiskolai tanulmányokra történő felkészítés. 

 

Az emelt szintű angol, illetve német nyelvi gimnáziumi osztályokba olyan tehetséges, jó és 

kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulók járnak, akik az idegen nyelv (angol, illetve német nyelv) 

iránt érdeklődnek elsősorban. Ezekben az osztályokban kiemelt óraszámú tárgy az angol, illetve a 

német. A nyelvi képzésben a tanulócsoportokba sorolásnak alapja nyelvi tudásszintjük. A magyar 

anyanyelvű angoltanárok munkáját angol anyanyelvű szakember is segíti a lehetőségekhez mérten. 

Célunk a nyelv olyan szintű elsajátíttatása, hogy angol, illetve német nyelven szóban és írásban 

egyaránt, minél magasabb szinten, minél tökéletesebben tudjanak kommunikálni. Elvárjuk, hogy az 

idejáró tanulók sikeres középfokú „C” típusú nyelvvizsgát tegyenek.  

 

A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályaink közül az általános tantervű gimnáziumba közepes és jó 

képességű és tanulmányi eredményű tanulók jelentkeznek. E képzési formába járó tanulóink egy 

részének távlati célja az érettségi vizsgához kötött szakmatanulás. Alapvető feladatunk ezért 

középiskolai oktatásunkat, nevelésünket úgy szervezni és végezni, hogy általános műveltségüket 

megalapozva felkészítsük őket az érettségi vizsgára és a szakmatanulás megkezdésére.  
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Azok az általános tantervű gimnáziumba járó tanulók, akik tanulmányaikat a középiskola befejezése 

után felsőfokú oktatási intézményben kívánják folytatni, képességeik fejlődése, tudásuk gyarapítása 

érdekében bekapcsolódnak az érdeklődésüknek megfelelő fakultációs érettségi előkészítő órák, 

tantárgyi szakkörök munkájába, így biztosítva azt, hogy közülük is lehetőleg minél többen nyerjenek 

felvételt felsőfokú oktatási intézménybe. 

 

A humán-reál gimnáziumi nevelés-oktatásban az osztályok csoportbontásban tagozat szerint emelt 

óraszámú magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve matematika, biológia oktatásban részesülnek. 

A reál gimnáziumban kötelezően választandó emelt óraszámú fizika vagy kémia tantárgy. 

 

A nevelés-oktatás célja: a tanulók humán vagy reál szakirányú továbbtanulásra, egyetemi, főiskolai 

tanulmányokra történő felkészítése, a tehetséggondozás. 

 

A humán-reál gimnáziumi osztályokba olyan tehetséges, jó és kiemelkedő tanulmányi eredményű 

tanulók járnak, akik a humán (magyar nyelv és irodalom, történelem) vagy reál (matematika, biológia, 

fizika, kémia) tantárgyak iránt érdeklődnek elsősorban.  

 

A jelentkezőket tanulmányi eredményük alapján vesszük fel, melyben elsősorban a választott szaknak 

megfelelő tantárgyak 8. félévi eredményei alapján összeállt rangsor szerint töltjük be a 

rendelkezésünkre álló keretlétszámot. 

 

A Nyolcosztályos gimnáziumi nevelés-oktatásban a képzési idő: 8 év 

Oktatott idegen nyelvek: angol vagy német 

A képzés célja: tehetséggondozás, egyetemi, főiskolai tanulmányokra valófelkészítés. 

 

A jelentkezőket a magyar és matematika tantárgyakból megírt központi, egységes követelmények 

szerint szervezett írásbeli vizsgaeredmény alapján vesszük fel úgy, hogy a jelentkezők eredményei 

alapján összeállt rangsor szerint töltjük be a rendelkezésünkre álló keretlétszámot. 

 

A 8 évfolyamos gimnáziumi oktatásunk kiemelt feladata a tehetséggondozás, a főiskolai, egyetemi 

tanulmányok megkezdésének segítése. A felvételt nyert, intellektuálisan tehetséges tanulók 

képességeinek kibontakoztatásához és komplex fejlesztéséhez, a jól megalapozott, sokrétű, magas 

szintű tantárgyi tudásanyaguk kialakításához, általános műveltségük megalapozásához a 8 tanéven 

keresztüli egy iskolában és osztályban történő oktatás-nevelés tág teret, nagyon jól kiaknázható 

lehetőséget biztosít. 

 

A nyolcosztályos gimnáziumi képzésben részesülő tanulóinktól elvárjuk, hogy legkésőbb 11. év 

végére az első idegen nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendelkezzenek. Az első idegen 

nyelvet magasabb óraszámban csoportbontásban oktatjuk. Első idegen nyelvként az angol vagy a 

német nyelv választható. Második idegen nyelvként a német, angol, francia, olasz, vagy orosz nyelv 

választható. A nyolcosztályos gimnáziumban különösen alacsony teljesítményt nyújtó diákok az 5-8. 

évfolyamokon a Református Általános Iskola megfelelő évfolyamára léphetnek át. A 9-12. 

évfolyamon lehetőséget adunk a négyosztályos gimnázium megfelelő évfolyamára, vagy a 9. 

évfolyam kezdetén a technikumi tagozat első évfolyamára történő átlépésre. 

 

Oktatási célunk megvalósítását igyekszünk úgy elérni, hogy figyelembe vesszük a tanulók előzetes 

tudását, motiváltságát, életkori sajátosságaikat és a tantárgyakban rejlő kapcsolódási pontokat. A 

lineáris tananyag-felépítés, az emelt óraszámú anyanyelvi és idegen nyelvi oktatás, és változatos, 
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tanórán kívüli foglalkozások segítik tanulóink fejlődését. Alapfeladatunknak tűztük ki, hogy a tanulók 

minél hamarabb megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő szakterületet, hogy ezután ebben, tanári 

irányítással és segédlettel, az iskolai és egyéb háttéranyagot (könyvtár, szaktantermi eszközök, 

számítógép, stb.) felhasználva minél jobban elmélyedjenek, és így jó eséllyel kezdjék meg felsőfokú 

tanulmányaikat. A képzésben részt vevő tanulóktól elvárjuk, hogy az 1. idegen nyelvből középfokú 

„C” típusú nyelvvizsgát tegyenek. 

 
 



 

 

 103 

OKTATÁSI VÁZLAT 

 

GIMNÁZIUM 
 

Általános iskolából érkező tanulók 
 
 

Évfolyam Nyolc évfolyamos                                                                 Négy évfolyamos                                          

   gimnáziumi képzés                                                         gimnáziumi képzés                                    

5. 

6. 

7. 

8. 

- angol és második 

idegen nyelv 

tanulása 

   

   

   

  

9. 

10. 

- emelt óraszámú angol 

nyelvi oktatás 

- emelt óraszámú 

német nyelvi oktatás 

- emelt óraszámú angol 

nyelvi oktatás 

- emelt óraszámú német 

nyelvi oktatás 

- általános tantervű 

gimnáziumi képzés 

 

- humán tantervű gimnáziumi képzés 

   - reál tantervű gimnáziumi képzés 

 matematika szakirány 

 biológia szakirány 

11. 

12. 

- felkészítés a középszintű és emelt szintű érettségire 

(érettségire választott tantárgyak kis csoportos oktatása) 

- felkészítés a középszintű és emelt szintű 

érettségire 

(érettségire választott tantárgyak kis csoportos 

oktatása) 

 

 

 
közép- vagy felsőfokú 

C típusú nyelvvizsga 

alap- vagy középfokú 

C típusú nyelvvizsga 

közép- vagy felsőfokú 

C típusú nyelvvizsga 

          

  

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
ECDL vizsga
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3.2 A szakgimnáziumi és a szakképzési évfolyamok képzési rendje és 

szakmai programja 

 
A szakgimnáziumnak négy általános műveltséget megalapozó évfolyama (a továbbiakban 

középiskolai évfolyam) van. A szakgimnáziumban a középiskolai évfolyamon a nevelés és 

oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik évfolyamon fejeződik be.  

 

A szakgimnáziumban a középiskolai évfolyamokon középiskolai nevelés és oktatás, annak 

befejezését követően a szakképzési évfolyamokon szakképzés folyik. A szakgimnáziumban – 

az általános műveltséget megalapozó oktatás részeként – szakmai előkészítő ismeretek átadása 

is folyik.  

 

A szakképzésben részt vevő iskolákban folyó oktatást szét kell választani általános műveltséget 

megalapozó szakaszra és a szakképesítés megszerzését megalapozó szakaszra.  

 

A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló hatályos rendeletek 

pontosítják a szakközépiskolák középiskolai évfolyamain folyó szakmai oktatás szerkezetét, 

tartalmát.  

 

A szakképesítések a következők: 

 54 481 06 számú informatikai rendszerüzemeltető 

 54 813 02 számú sportedző  
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Rendészeti pályára előkészítő képzés célja 

A képzés célja a rendészeti szakmákra való felkészítés fegyveres szervek és vagyonvédelem, jogi és 

közigazgatási ismeretek, társadalom és kommunikáció és önvédelem tantárgyak keretein belül. 

Hangsúlyos az ifjúságvédelem és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása is. A képzés a szakirányú 

továbbtanulást segíti elő. 

 

 

Az informatikai rendszerüzemeltető képzés célja 

Az informatikai rendszergazda (informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető, webmester) szakma 

gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez 

a cél a központi programban meghatározott ismeretek típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül 

valósítható meg.  

 

Iskolai előképzettség 

 

Az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint a szakképesítés középiskolai végzettséggel 

szerezhető meg. 

 

Egészségügyi és munkaalkalmassági feltételek 

A képzésre jelentkező tanulóknak olyan – orvosok által meghatározott – egészségügyi feltételeknek 

kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését 

követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Ezek a következők: 

 átlagos testi fejlettség, fizikum 

 megfelelő mozgáskoordináció 

 tünetmentes szervi működés 

 színtévesztés hiánya 

 ép idegrendszer 

 

A betölthető munkakörök jellege: ülő és álló helyzetben végzett szellemi munka, párosulva fizikai 

munkával 

 

Előírt pszichikai követelmények: mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, 

kombinációkészség 

 

Az informatikai rendszergazda képzés során végrehajtandó feladatok: 

 közreműködik a feladatterv kialakításában, projektértékelésben, 

 adatmentést végez informatikai biztonsági eszközökkel, 

 alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat, 

 elemzi a rendszernaplókat, mintakonfigurációt állít elő, tervezett és eseti archiválásokat, 

tervszerű szoftverkarbantartást végez,  

 hardverteszteket végez, szoftvert telepít, hibát javít, 

 LAN- és WAN hálózatokat használ, 

 multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, 

 rendszeresen frissíti a vírusirtó rendszert és a vírusirtó adatbázist, futtatja a kém- és 

reklámellenes szoftvereket, 

 üzembe helyezi a perifériás egységeket, a munkaállomás szervert és tartozékait, 

 VoIP, WAN, WLAN eszközöket konfigurál és konfigurációt ment. 

 

A sportedző képzés célja 



 

106 

 

A sportedző szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására 

felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak 

megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 

 

Az iskolában oktatott sportedzői szakmák:  

kézilabda sportág, kosárlabda sportág, labdarúgás sportág, atlétika sportág, úszás sportág, aerobic 

sportág 

 

2 évfolyamos képzés (13-14. évfolyam) 

 

Iskolai előképzettség 

 

Az Országos Képzési Jegyzékben előírtak szerint a szakképesítés középiskolai végzettséggel 

szerezhető meg. 

 

Egészségügyi és munkaalkalmassági feltételek 

A képzésre jelentkező tanulóknak olyan – orvosok által meghatározott – egészségügyi feltételeknek 

kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését 

követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Ezek a következők: 

 átlagos testi fejlettség, fizikum 

 megfelelő mozgáskoordináció 

 tünetmentes szervi működés 

 színtévesztés hiánya 

 ép idegrendszer 

 

Előírt pszichikai követelmények: mindenre kiterjedő figyelem, körültekintés, következetesség, 

kombinációkészség 

 

A sportedző képzés során végrehajtandó feladatok: 

 a foglalkozások (edzések) tervezésekor és vezetésekor kiemelt figyelmet fordít az 

edzésártalmak megelőzésére, kivédésére, szükség szerint elsősegélyt nyújt, 

 a korszerű pedagógiai és edzéselvek és -módszerek figyelembevételével fejleszti sportolói 

teljesítőképességét és teljesítőkészségét, 

 betartja és betartatja a munkakörére vonatkozó jogszabályokat, 

 célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú 

távú felkészítését és versenyeztetését, 

 edzőmérkőzéseket és - versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez, 

 ellátja a tanfolyam szervezésével és vezetésével kapcsolatos jogi és igazgatási feladatokat 

(egyeztetések, programok, engedélyek, nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.), 

 ellenőrzi a munkaeszközök állapotát, a sportszerek és –eszközök rendeltetésszerű 

használatát, 

 folyamatosan elemzi és értékeli az edzéstervek gyakorlati megvalósítását, a tapasztalatokat 

hasznosítja a további felkészítésben, 

 megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és 

versenyszabályait, 

 összeállítja az edzőtáborok szakmai programját és gondoskodik annak végrehajtásáról, 

 tisztában van a teljesítményfokozás megengedett és tiltott eszközeivel, tudatosítja a fair 

play követelményeit, betartja és betartatja a doppingellenes tevékenység szabályait, 

 versenyeken, mérkőzéseken technikai- és taktikai tanácsokkal segíti sportolóit, 
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 versenyzőit az életkori sajátosságok és az egyéni adottságok figyelembevételével készíti 

fel és versenyezteti. 

 

A felsorolt képzések szakmai programja a Pedagógiai Program II. kötetében található. 
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3.3 A techikumi képzésben részt vevő évfolyamok képzési rendje és szakmai 

programja 

 

A korábbi szakgimnáziumi képzés a 2020/2021-es tanévtől új elnevezést kap: 

A gazdaság visszajelzése alapján a szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre, 

amely egyértelműbb, sokak számára a minőségi szakmai képzést jelképezi napjainkban is, így hívó 

szó lehet a szülők, diákok számára. Nevében jelzi a végzettséget, mivel itt a végzettek technikusok 

lesznek. A képzés egységes szervezése, dualitása és felsőoktatáshoz erősebb kapcsolása indokolttá 

teszi a változtatást. 

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban 

duális képzés folyik. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi 

szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga 

után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a 

technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a 

lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének 

figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. 

 

 

 

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS SZAKMA 
 

 

A szakma alapadatai 

 

Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat 

A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus 

A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01 

A szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 70, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra. 
 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb foglalkozás, tevékenység, valamint a 

munkaterület leírása  
Szakmairány: Rendészeti technikus 

 

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 

rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során 

megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a 

büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi 

feladatok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló 

elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé 

váló intézkedési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven 

kommunikálva is.  
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A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések 

eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, 

valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és 

közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a 

szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, 

határozott és maga-biztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai 

ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen 

nyelven egyaránt.  
Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-
közöket és a kényszerítő testi erőt.  
A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-
tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, 

adatokat összesít írásbeli jelentésben.  
Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata 

ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott 
döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai 
megterhelés alatt végzi. 
 

Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző 
 

A szakmához rendelt FEOR szám 
 
Szakma szakmairányainak FEOR számai 

 
Szakmairány 

megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Rendészeti technikus 5254 Vagyonőr, testőr 

 5256 Közterület-felügyelő 

 9238 Parkolóőr 

 9231 Portás, telepőr, egyszerű őr 

Közigazgatási ügyintéző 

4229 

 
Egyéb ügyfélkapcsolati  
foglalkozású 

4136 
Iratkezelő, irattáros  

 
4112 

Általános irodai 
adminisztrátor 

 
3654 

Hatósági engedélyek 
kiadásával foglalkozó 
ügyintéző 

 

  
 
 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 
 

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 
 

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a 
köz-igazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A 

tudás-anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével 
határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal 

együttműködve végzi feladatait.  
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A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen 

eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek 

megkereséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást 

nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért 

igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási 

eljárás vagy köz-igazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében 

meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és 

információszabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között. Gépírás, szövegszerkesztés 

tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak 

ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az 

általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével. 
 
 

Alkalmassági követelmények  
4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  
4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

 

Kimeneti követelmények 
 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 
Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, 
honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján.  
Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes 
együttműködni a szervezet tagjaival.  
Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja 
hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására.  
A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi 

feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai 
ismeretek alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül 

testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja.  
Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális 
magatartás-formákat tanúsító személyekkel szemben.  
Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. 

Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. 

A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 
 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 
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INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS 

SZAKMA 

 

A szakma alapadatai 
 

Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés 

A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

A szakma azonosító száma: 5-0612-12-02 

A szakma szakmairányai: - 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Informatika és távközlés ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása 
 

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes 

méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a 

rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva 

önállóan megold.  

Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe 

vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, 

alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz 

kapcsolódás biztosítása.  

Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. 

Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít 

és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet.  

Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes 

kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel.  

Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt. 

 

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám 
 

Szakma megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazás- üzemeltető 

technikus  

3143  
Számítógéphálózat - és 

rendszertechnikus  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 
Iskolai előképzettség: 

Alapfokú iskolai végzettség 

 

Alkalmassági követelmények 

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Nem szükséges 

Pályaalkalmassági vizsgálat: Nem szükséges 

Kimeneti követelmények 
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Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami 

egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.  

Az alapoktatás végén a tanulók rálátással rendelkeznek az ágazat minden fontos részterületére, ami 

biztosítja számukra, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy melyik szakmában szeretnék 

folytatni a tanulmányaikat. Ennek megfelelően mindenki tisztában lesz alapszinten a számítógép és a 

mobil eszközök működésével, szükség esetén szétszed és összeszerel egy számítógépet, telepíti az 

operációs rendszert, otthoni vezetékes- és vezeték nélküli hálózatot állít be, elkészít egy weblapot, 

kisebb alkalmazásokat kódol, elektronikai kapcsolásokat állít össze, valamint betekintést nyer a 

mesterséges intelligencia és más jövőbe mutató technológiák felhasználási lehetőségeibe. Az alapvető 

szakmai készségeken túl kiemelt szerep jut az alapoktatásban a társas és kommunikációs készségek 

fejlesztésének is, a tanulók képessé válnak egymással együttműködve, csapatban, projekt alapon 

dolgozni.  

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

 
SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ SZAKMA 

 

A szakma alapadatai  
Az ágazat megnevezése: 20. Sport  

A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező  

A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02  

A szakma szakmairányai: -  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 70 óra, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra  

 

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület 

leírása  
A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és 

irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. 

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 

edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és 

teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb 

sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók 

foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra 

törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi  
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tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz 

és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. Amennyiben a szakszövetség a munkakör 

betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói 

munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet alapján.  

A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: egészségmegőrző programok 

szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és vezetője, egészségmegőrző 

programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness asszisztens, fitnesz edző, 

programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és – bonyolító, sport-

rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub vezetője, 

fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, 

mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, 

sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, 

testápolószalon-vezető, uszodavezető.  

 

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

 

Szakma megnevezése  FEOR-szám  FEOR megnevezése 

Sportedző (a sportág megjelölésével) 

- sportszervező 

2717 
Szakképzett edző, sportszervező, - 

irányító 

3722 
Fitnesz- és rekreációs programok 

irányítója 

3631 
Konferencia- és 

rendezvényszervező 

1336 
Sport- és rekreációs tevékenységet 

folytató egység vezetője 

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei  
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

Alkalmassági követelmények: 
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges  

 

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a 

megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros 

képességek és sportági technikák szintjét. 

 

Kimeneti követelmények  
Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti 

ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva 

alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére irányuló 

gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a 

balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai terminológiát 

használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan 

kommunikál. Az általa összeállított feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 
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4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 

 
„Az iskola célja a személyiség fejlesztése, maga az iskolai munka a személyiség szervezett, tervszerű 

fejlesztése.”(Kozéki Béla) 

 

A személyiségfejlesztés nem más, mint „a társadalmi együttműködésben való részvétel, az 

érdekérvényesítés feltételrendszerének használata, a csoportokban való mozgás, a munkához, a 

művelődéshez, a kultúrához, a politikai intézményrendszerhez való viszony szempontjából kialakított 

személyiségjellemzők formálása az iskolában, azaz: milyen állampolgárokat nevel az iskola. E 

funkció elemzésének fontos szempontjai: a műveltség, a cselekvőkészség, a jogi tudatosság, a 

vezetés, a kooperáció, a csoport tagjai szerepének vállalása, a családban kifejtett tevékenység, 

egyáltalán a legkülönbözőbb társadalmi szerepek, a viszonyulások, a társadalmi folyamatok 

szempontjából releváns értékek”. (Falus István, szerk.: Didaktika) 

 

„Krisztus példánk arra, hogy mindenkiben találhatók értékek, és adottsága gyengeségeik és bűneik 

ellenére is – felhasználhatók”. (H. V. Brummelen) 

 

A személyiségfejlesztés legfontosabb színtere a tanítási óra, de a személyiségfejlesztés 

megvalósítását segítik a tanórán kívüli tevékenységek is. 

 

Iskolánk református jellegéből adódóan a hit- és erkölcstan órák, az ifjúsági gyülekezetben való 

részvétel, a délutáni tanulói bibliaórák, az istentiszteletek, az egyházi ünnepeinkhez kapcsolódó 

közösségi programok (reformációvetélkedő, adventi rendezvények, pl.: a nyelvek karácsonya, a 

zenés-verses iskolai karácsony) mind a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink 

megvalósítását segítik. 

 

Különleges színterei a nevelésnek a szeretetvendégség vagy a konfirmáció, amelyen ott vannak a 

szülők és gyülekezet is. 

 

Hagyomány immár a tavasszal sorra kerülő diákhét rendezvénysorozata, ahol egészségvédelmi, 

kézműves, hagyományőrző, kulturális, sport stb. programokban való aktív részvételük olyan 

lehetőséget kínál a tanórán nem kiemelkedően teljesítő tanulóinknak is, amely a nevelés 

szempontjából nélkülözhetetlen. Ez a rendezvénysorozat az iskola nem pedagógus dolgozói és a külső 

segítők –akik sok esetben a diákok szülei odaadó részvétele nélkül nem tudna olyan gazdag programot 

biztosítani, ahol megjelenik a város számos intézménye és civil szerveződése a tűzoltóságtól kezdve 

a zeneiskolán át a református nőszövetségig. Míg a farsangot külön rendezzük a kisdiákok és 

középiskolások részére korosztályi megfontolásból, addig a diákhéten külön érdekesség a kicsik 

nagyobb aktivitása, versenykészsége, amely visszahat a nagyok magatartására is, és serkenti őket. 

Minden évfolyamnak meg van minden tanévben az iskolai szintű feladata, ezek érzelmileg, 

erkölcsileg fontos értékek valamint az együttműködési készség kialakításában játszanak nagy 

szerepet. 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle 

iskolai tevékenységek megszervezésével (széleskörűen) a személyiséget, mint komplex egységet 

fejlessze. 
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1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

Minden iskolának gondoskodnia kell arról, hogy a tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, 

kompetenciákat.  

  

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 

fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

Kulcskompetenciák fejlesztése. Az IKT eszközök és segédanyagok használata új lehetőséget teremt 

az ismeretátadásban, és a kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek 

kialakításában. 

  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának 

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

elsajátítása. 

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

kezelésének képessége. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló 

helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

A tanulók érzelmi nevelésének feladata, hogy különböző területeken hatékonyan tudjanak 

kommunikálni, vegyék figyelembe és értsék mega különböző nézőpontokat, empatikusak legyenek. 

Ide tartozik még a stressz és a frusztráció kezelése, a változások iránti fogékonyság. 

 

5. A tanulók akarati nevelése 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és 

önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önfejlesztés igénye és az erre irányuló 

tevékenységek. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a 

nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet 

érzésének felébresztése. 

Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárrá. 

Szűkebb és tágabb környezetük történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak 

feltárása, ápolása, az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre ösztönözni. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladat: 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. 

Segítsük a tanulók aktív állampolgárrá válását. Ehhez ismeretek, képességek és megfelelő 

motiváltság szükséges. 

8. A tanulók munkára nevelése 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 



 

116 

 

Az iskolának át fogó képet kell nyújtania a munka világáról! Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, melyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák 

képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. 

 

9. A tanulók testi nevelése 

Feladat: 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. 

Az egészséges életmódra nevelés a betegségek megelőzésének módjára és az egészséges állapot 

örömteli megélésére, a harmonikus élet értékként való tisztelésére nevel. 

A gyermekeket fel kell készíteni arra, hogy önálló életükben életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki, és a konfliktusokat képesek legyenek 

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

magatartást. 

 

10. A tanulók hitbeli nevelése 
- Az egyházi iskolában az egyén önazonosságát megelőzi a közösség; a keresztyén egyházhoz, 

nemzethez, iskolához és családhoz tartozás fontossága. 

- A bibliai értékeket és alapelveket integrálnunk kell az egyes tantárgyakba. 

- A keresztyén ember legfontosabb személyiségjegyeit: a szeretetet, önfeláldozást és a hűséget, 

az örök emberi értékeket hangsúlyoznunk kell. 

 

4.1. Határtalanul! programmal az összetartozásért 

 
A program célja, hogy gyermekeink megismerkedhessenek a határon túl élő magyarok lakta 

területeken folyó élettel, kultúrával, hagyományokkal, miközben lehetőség van a személyes 

kapcsolatok kialakítására is. S nem utolsó sorban történelmünk, irodalmunk meghatározó 

személyiségeinek nyomdokában járhatunk.  

 

A tanulmányi kirándulás előkészítő szakasza az utazás előtt, Magyarországon kerül lebonyolításra, 

melyben kötelező tevékenységként vállaljuk, hogy az utazást megelőzően az utazáson részt vevő 

diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervezzünk. Ennek minimális tartalmi 

elemei:  

– a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés 

történelmi okai;  

– a meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának története, jelene;  

– a meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetétele;  

– a tanulmányi kirándulás részletes programja;  

– a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai.  

 

A Határtalanul! tanulmányi kirándulás megvalósítása a pályázó választása alapján Románia, 

Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta területén történik a 

következő feltételek valamelyikével:  

– közvetlenül kapcsolódnak az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több 

tantárgyhoz,  

– oktatási-nevelési jellegűek,  

– kulturális jellegűek.  

 

A hazaérkezést követően értékelni kell a kirándulást! Ennek formája:  
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– A részt vevő diákok és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervezünk, 

melynek moderátorát az utazáson részt vett kísérőtanárok közül választjuk ki.  

A Határtalanul! értékelő óra minimális tartalmi elemei a következők:  

– a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett 

személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;  

– a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;  

– az utazás programjának értékelése. 

 

Kommunikáció: 

– A kommunikációs tevékenységek révén a pályázó intézmény a nagyközönséget megismerteti 

nyertes pályázatának elemeivel. 

– A programot népszerűsítő bannert honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a szerződéskötés 

megkötését/támogatói okirat kibocsátását követő 15. napon elhelyezi,  

– az utazásról szóló, szöveget, fotót és videofelvételt tartalmazó beszámolóját honlapján 

közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 15. 

naptól elérhető legyen. 

 

4.2. Öko-iskola és Madárbarát iskola program a környezeti nevelésért 

 
Intézményünk kiemelt feladatának tartja a diákjaink környezettudatos nevelését: tanulók ösztönzése 

saját élő és élettelen környezetük megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító 

jelenségek felismerésére, az azok elleni tudatos fellépésre.  

 

A fenntarthatóságra nevelés önálló tantárggyal nem rendelkezik, ezért a pedagógusok feladata az 

ismeretek egységbe szervezése, amely által tanulóinkban kialakul a szilárd meggyőződésen alapuló 

környezettudatos magatartás, ökológiai szemlélet az általános iskola első osztályától az érettségiig. 

Tizenkét évet átölelő folyamat révén tanítványainkkal megismertetnünk az ember és környezete 

közötti kapcsolatrendszer, ezen elköteleződésünk komplex, mivel a természeti és társadalmi 

környezet megóvásával az egészséges életvitel kialakításán, a mentális jóléten keresztül érhető el a 

környezettudatos magatartásforma kialakítása.  

 

Célunk diákjaink megfelelő testi és lelki fejlődésének biztosítása, hogy az iskolánkból kilépve, 

elzárva általános vagy középiskolai tanulmányait képesek legyenek harmóniában élni önmagukkal és 

környezetükkel.  

 

Környezettudatos magatartás kialakítását, a természet szeretetén, településünk kulturális örökségén 

keresztül valósítjuk meg. Célunk, hogy diákjainkban kialakuljon az igény az őket körülvevő szűkebb 

és tágabb környezet megóvására, ehhez rendelkezzenek megfelelő természettudományos 

alapismeretekkel:  

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata, melyben az ökoiskola munkacsoport tagjai koordináló, mentoráló 

szerepet látnak el:  

 élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása;  

 környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése;  

 környezeti nevelés terjedjen ki a globális, regionális, lokális szintre;  

 iskolai zöldterületek bővítése, ápolása az iskola környezetének zöldítése, minden tavasszal 

virágok ültetése és gondozása;  
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 környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítására törekedtünk és törekszünk 

tudatosítjuk bennük, hogy a környezetvédelemmel valósítható meg az egyén egészsége,  

 esztétikai érzék fejlesztése: tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és művészeti 

képzésen részt vevő diákjaink alkotásaival díszítjük, folyamatosan aktualizáljuk;  

 madáretetők- és odúk kihelyezése, gondozása- madárbarát iskolaként; - épített és természeti 

környezet eredeti állapotának megóvása.  

 szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás lehetőségének biztosítása az iskolában.  

 megemlékezés jeles napok alkalmával; 

 figyelemfelhívás, tudatos cselekvésre ösztönzés;  

 túrák tanulmányi utak szervezése;  

 természetismereti, környezetvédelmi versenyeken való eredményes részvétel: Benkő Gyula 

Országos Komplex Tanulmányi Verseny (őszi félév) országos döntőjének szervezése; a Kaán 

Károly Természet és Környezetismereti verseny (tavaszi félév) országos döntőjének 

szervezése.  

 

Környezet - és egészségtudatos magatartás kialakítása közösségépítő programokon keresztül:  

önismeret, önérvényesítés, pozitív énkép kialakítása - lelki segélygondozási alkalmak, 

diákönkormányzat által:  

 tanulási stratégiák megismerése, hatékony alkalmazása; 

 példamutató, hiteles pedagógus;  

 esélyegyenlőség biztosítása;  

 csoportlélektani ismeretek bővítése;  

 toleranciára nevelés, konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása;  

 környezetünkért felelősségteljes magatartás kialakítása;  

 

Iskolánk diákönkormányzatával való együttműködésünk hatékony, mely programjaiba beépíti és 

támogatja a környezettudatos magatartás kialakítását. Változatos módszertani választék áll a 

rendelkezésünkre, mely eredményesé teszi élmény- és tevékenységközpontú nevelő - oktató 

munkánkat tanórán és tanórán kívüli tevékenységben:  

 természet szeretetére nevelés, a gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása 

(terepgyakorlat, természetjáró túrák);  

 lakóhelyünk természeti, helytörténeti, építészeti értékeinek megismerése népi 

hagyományaink, népszokásaink, természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák 

megismertetése;  

 szövegelemzés, tényanyaggyűjtés, jegyzetelés, feladatok, feladatmegoldások 

összehasonlítása, elemzése;  

 interjúk készítése az emberek és természet viszonyáról szűkebb és tágabb környezetünkben  

 páros - és csoportmunka, kooperatív tanulási technikák alkalmazása;  

 természettudományos megfigyelések, vizsgálódások, kutatómunka végzése csoportban, 

tudományos diákkonferencián való részvétel;  

 vita, érvelés, problémafelvetés- véleményalkotás, érvelés technikájának alkalmazása;  

 digitális készségek fejlesztése, előadások készítése;  

 adatgyűjtés, információk rögzítése, hipotézisek megfogalmazása, következtetések levonása 

értelmezése, megoldási javaslatok tervezése, alkotása: IBL tanulási technika elsajátítása;  

 „Öröm és bánattérkép” készítése településünkről;  

 részvétel természetvédelmi tevékenységekben, helyi környezetvédelmi törekvésekben;  

 múzeumok látogatása, múzeumpedagógiai foglalkozások;  
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 szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének felkínálása, ösztönzése (iskolai hulladékgyűjtő 

sziget);  

 kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése (kerékpáros közlekedést 

népszerűsítő programok, kerékpártúrák szervezése); 

 

Környezeti nevelés színterei: 
a) Tantárgyi keretek között: Tanórákon történik azon ismeretek megalapozása, szemléleti 

formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend kialakítására.  

 Természettudományos tantárgyak: környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, 

fizika, kémia, matematika, komplex természettudomány tantárgy, valamint a életvitel és 

gyakorlat. Ezen tantárgyakon keresztül megismerhetik az élő és élettelen környezeti 

tényezőket és közöttük lévő kölcsönhatásokat és az emberi tevékenység hatását a környezetre. 

Adatok feldolgozása, gyakorlati feladatok alapján következtetések levonása, megoldási 

javaslatok tétele, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése történik.  

 Hit és erkölcstan, osztályfőnöki óra: megfelelő magatartásforma felelősségtudat kialakítása. 

környezetünkkel, önmagunkkal és embertársainkkal szemben.  

 Magyar nyelv és irodalom órákon környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenység lehet 

irodalmi művek, ismeretterjesztő szövegek tanulmányozása, elemzése, az író, költő személyes 

hangvétele az tájról. Kapcsolat az írott szöveg és a tanuló saját élménye között.  

 Vizuális kultúra, ének-zene: környezet és természet szépségeinek érzelmi megközelítése, 

bemutatása, ahol felhívják a figyelmet az értékvesztésre, uniformizálódásra, 

elértéktelenedésre.  

 Történelem: az ember és környezetének kapcsolata különböző korokban, analógiák felállítása 

a jelenkorral. - Idegen nyelv: környezettel, globális problémákkal kapcsolatos cikkek 

fordítása, elemzése, belső vizsga, érettségi, nyelvvizsga szóbeli tételek környezetvédelmi 

témafeldolgozása.  

 Testnevelés eszköze a mozgás örömének átélésére, szabad levegőn való tartózkodás 

fontosságára: gyalogos, kerékpártúrák során a helyes viselkedésforma kialakítása a 

természetben.  

 

b) Tanórán kívüli tevékenységekben:  

 Versenyek: tanulóink olyan versenyben is indulhatnak, melyek elősegítik környezettudatos 

szemléletük formálását.  

 Jeles napok: környezetkultúra átadása változatos formákban, egy-egy jeles naphoz 

hagyománnyá váló tevékenységek (Á - általános iskolai intézményegység, K-középiskolai 

intézményegység):  

 Állatok világnapja (október.4.)- Teremtésvédelmi verseny (Á+ K)  

 Teremtésvédelmi témahét: rajzpályázat (Á+K)  

 Földünkért nap: Országos Benkő Gyula Komplex Természettudományi 

csapatverseny, rajzpályázat (Á+K) 

 Víz világnapja (március 22) tanórai feldolgozás: kooperatív csoportmunka (Á+K)  

 Föld napja (április 20.) erdei iskola, tanórai megemlékezés: kooperatív csoportmunka, 

kirándulások, termésképek készítése, ÖLTÖZZ ZÖLDBE (Á) 

 Madarak és Fák (május) kirándulások, természetjárás (Á) 2017-től rajzpályázat 

témája: az év madara, fája, vadvirága. A rajzokból könyvjelzőket készítünk, melyet 

iskola és az országos versenyeinken ajándékozzuk a diákoknak (Á+K). 

 Fenntarthatósági témahét április 23-28 (Á+K) 

 Erdei iskola április 23-28 (Á)  
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 Madárbarát iskola: madáretetők és odúk rendszeres karbantartása, téli madáretetés, ennek 

kapcsán kertünk madarainak megismerése.  

 Lakóhelyünk természeti épített értékeinek megismerése, hagyományőrzés: régi mesterségek, 

kézműves foglalkozások szervezése (Kézműves és Sporttábor).  

 Hulladékok csökkentése: iskolai „szelektív szigeteken” lehetőség van külön válogatva 

gyűjteni: papír, PET palackok, műanyagkupakok, elemeket Alternatív energiaforrások 

működési elvének megismerése: napelem, napkollektor, szélerőmű, geotermikus energia.  

 Tantermeket, folyosókat diákjaink alkotásaival, zöld növényekkel tesszük otthonossá.  

 Iskolai zöld felületek gondozása, bővítése, virágok ültetése.  

 Környezettel harmonizáló játszó és pihenőhelyek kialakítása.  

 Iskolai könyvtárban elkülönítetten szerepelnek az ismeretterjesztő könyvek, melyeket 

felhasználunk tanórai, tanórán kívüli tevékenységekben.  

 Túrák, tanulmányi kirándulások táborok szervezése: önköltséges alapon. Cselekvő-felfedező 

magatartás dominál. Lakóhelyünktől eltérő természeti formák megismerése mellett 

személyiség és közösségépítő, fejlesztő hatással bír. 

 

Az egészségnevelésünk célja, hogy a tanulók képesek legyenek felmérni saját egészségi állapotukat, 

ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Iskoláink 

egészségnevelési tevékenységei magukba foglalják az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés és 

egészségvédelem céljait, feladatait: 

 prevenció, egészségérték tudatosítása  

 életkorral járó bio - pszicho- szociofejlődés segítése ;  

 kortárshatások , társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései; 

 egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) felismerése, 

alternatíva mutatása;  

 drogprevenció;  

 egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése;  

 

Intézményünk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai, területei:  

Az egészséges életmód, az életszemlélet és magatartás szempontjából lényeges területébe: az iskola 

pedagógiai rendszerébe, tanórai és tanórán kívüli tevékenységébe épül be (osztályfőnöki órák, 

hittanóra, természet és biológia óra, diákönkormányzat programok, családi vasárnap, 

szeretetvendégség):  

a) Lelki egészség:  

 egymásra épülő preventív szemlélet kialakítása  

 tanulók testi, lelki, szellemi, szociális egészségének tudatos építése éljenek harmóniában 

önmagukkal, embertársaikkal és környezetükkel  

 a családi és kortárskapcsolatok fontossága: barátság, párkapcsolatok, szexualitás szerepe az 

egészségmegőrzésben.  

 

b) Egészséges életmód, táplálkozás, személyes higiéné:  

 önmagunk egészségi állapotának ismerete, önismerete fejlesztése  

 a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe: helyes, nyugodt étkezés fontossága;  

 felismerjék a betegségeket előidéző tényezőket, ismerjék a gyógyulási folyamatot  

 az elsősegély-nyújtás alapismeretetek elsajátítása, magabiztos gyakorlati alkalmazása,  

 szenvedélybetegségek ismerete:az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

internetfüggőség káros hatásai a szervezetre,  

 személyes higiénia és fogápolás fontossága.  
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c) Mozgáskultúra fejlesztése:  

 helyes testtartás, a mozgás kialakítása,  

 az aktív életmód, a sport.  

 

d) környezettel való harmóniára törekvés:  

 környezettudatos magatartás kialakítása, a természet szeretetén, településünk kulturális 

örökségén keresztül,  

 természethez való viszony, az egészséges környezet jelenősége,  

 felelősségvállalás, problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása,  

 idővel való gazdálkodás, tanulási környezet alakítása.  

 

e) Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magtartással, gondossággal, az intézmény 

szervezettségével:  

 tanulók egészségi állapotára való fokozott figyelem,  

 osztálytermek berendezésére az ergonómiai és egészségügyi szempontjának megfelelően,  

 rendszeres szellőztetés.  

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. Diákjainknak életkori sajátosságukat figyelembe véve nyújtunk segítséget 

helyes magatartásformák elsajátításához. Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek 

megőrzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és harmonikus élet 

értékként való tiszteletére is nevel. Szülőkkel együtt feladatunk, felkészítjük diákjainkat az önálló 

felnőtt életre, hogy képesek legyenek helyes döntések meghozatalával kialakítani egészséges 

életvitelüket.  

 

a) Családi életre nevelés:  

 Emberi kapcsolatok, társas érintkezés szabályok megismertetésével kialakítani a diákjainkban 

a harmonikus családi életre nevelést.  

 Szeretetre, egymás megbecsülésére, tiszteletadásra nevelés mellett a segítőkészség 

fejlesztése.  

 

 b) Önismereti nevelés:  

 Pozitív énkép kialakítása.  

 Testi-lelki tulajdonságok megismerése.  

 Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése, tolerancia, másság elfogadása  

 Helyes értékrend kialakítása értékek ismerete, az élet tisztelete, egészséges énkép kialakítása.  

 Személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete: hatékony 

kommunikációs eljárások, konfliktuskezelési módok.  

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:  

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák;  

 játékos, iskolai sportkör foglalkozásai;  

 

b) a helyi tantervben szereplő tartalmak, követelmények:  

környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés, Életvitel, Hit és erkölcstan tantárgyak 

tananyagai;  
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c) az első-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák, foglalkozások tanóráin feldolgozott 

ismeretek;  

 

d) Programok:  

évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással, drogprevencióval 

foglalkozó projektnap (Egészségnap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára;  

 

e) Személyiség fejlesztése 

Feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E program részeként az alábbi 

területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát:  

 önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,  

 akaraterő fokozása  

 kudarctűrő képesség fejlesztése,  

 kapcsolatteremtési képesség fejlesztése,  

 az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése,  

 az öltözködési szokások, az ízlés alakítása,  

 az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése.  

 

Fejlesztőmunka színtere szervezett tanórai és tanórán kívüli események, rendezvények, programok, 

ahol lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal való közös tevékenységére.  

 

f) egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások:  

 szakkörök (pl.: elsősegélynyújtás, sportkörök);  

 minden félévben túrák, kirándulások szervezése;  

 minden tanévben félévében egészségnap, és - hét, szervezése, játékos vetélkedő az első-

nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó ismeretekkel 

kapcsolatosan, bemutatók előadások szervezése, melyben kiemelt szerepet kap a 

drogprevenció;  

 

Intézményünkben tanító pedagógusainknak tisztában kell lenniük a legális-, illegális drogok 

fogyasztása mögött meghúzódó okokkal. Együtt kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A pubertás kortól kezdve egyre 

fontosabbá válik a kortárs csoport befolyása, amit a drogprevenciós munkában is fel tudunk használni 

(DÖK, kortárs segítők, lelkészek).  

 

Iskolai drogprevenció lehetséges színterei:  

 tanórai foglalkozások: szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák témafeldolgozása, foglalkozások, 

személyiségfejlesztő játékok, gyakorlatok;  

 konkrét témakörök feldolgozása, ismeretátadás és interaktív gyakorlatok, esetelemzések, 

külső előadók, szakemberek bevonásával;  

 szabadidős foglalkozások, DÖK programok (sportprogramok, vetélkedők, versenyek, játékos 

programok, témával kapcsolatos filmvetítések);  

 szülői értekezletek (osztály-, évfolyam- vagy iskolaszintű, külső előadó, pld. orvos, 

pszichológus, rendőr bevonásával);  

 esetmegbeszélések, tréningek pedagógusok, szülők számára 
 

4.3. Honvéd-kadétprogrammal a hazaszeretetre nevelésért 
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Intézményünk 2019 februárjában erősítette meg együttműködési megállapodását a MH 86. 

Szolnok Helikopter Bázissal a Honvéd-kadét program kapcsán.  

A Honvéd Kadét Program középiskolában folyó, a hazafias és általános honvédelmi nevelés 

tartalmi elemeit kiegészítő rendszer, melyben a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve, 

egymást erősítve fejtik ki hatásukat, és teljesítik a nevelési és felkészítési célokat.  

A tanórákon a tanulók megismerhetik és elsajátíthatják Magyarország biztonság- és 

szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség 

felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok 

alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti 

elkötelezettségük. Ezen felül sok olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket 

szerezhetnek, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újraélesztés és az 

elsősegélynyújtás alapjai. 

A tanórai elfoglaltságot szabadidős programok egészítik ki, amelyeken egyrészt az elsajátított 

ismereteket a honvéd kadétok a gyakorlatban is kipróbálhatják, másrészt részt vehetnek pl. laktanya-

látogatáson, hagyományőrző programokon, gyalogtúrán és múzeumlátogatáson; megismerhetik a 

honvédelemhez kötődő sportokat, pl. a sportlövészetet vagy a küzdősportokat; részt vehetnek 

akadályversenyen, paintball vagy airsoft bajnokságokon vagy akár a túlélő tábort is kipróbálhatják. 

Intézményünk a Honvéd Kadét Program három színtere közül a honvéd kadét közismereti képzésben 

vesz részt, azaz diákjaink választható érettségi tantárgyként honvédelmi alapismeretek tantárgyat 

tanulhatnak heti 2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy állampolgárként milyen 

honvédelmi feladataik vannak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért.  

Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tehetnek, ilyen például 

az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem.  

A tanórai elfoglaltságot szabadidős programok egészítik ki. Ezeken egyrészt az elméletben tanultakat 

gyakorolhatják diákjaink, másrészt számos olyan programon vehetnek részt (pl. sportlövészet, 

küzdősportok, hagyományőrzés). 

A kadétok a Béry-Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjban részesülhetnek, melynek intézményi 

szabályzata a Pedagógiai Program mellékletében található meg. 
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5. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

5. Egészségnevelési elvek a középiskolában 

5.1.1. Az egészséges életmód 

 

Az egészséges életmód az egészség értéke, a test regenerációja, a testmozgás iránti igény, annak 

megvalósítása a mindennapi életben, fizikai készenlét, állóképesség, felelősség az egészséges 

utódokért. 

 

A társas hatásokat (a tanuláselméletből kiindulva) és a személyiségfejlődésben szerepet játszó 

tényezőket veszi figyelembe. A droghasználat kialakulásában, ennél fogva megelőzésében is ezek 

befolyásolására, fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az előző (társas hatás) modellhez hasonlóan 

kiemelkedő szerepet tulajdonít a kortárs- és a médiahatásoknak, illetve az ezeknek való ellenállásnak. 

Ezt egészíti ki a személyiségfejlődéshez szükséges készségfejlesztéssel: döntéshozással, 

problémamegoldással, kommunikációs készségekkel, önértékelés növeléssel, stressz- kezeléssel, 

érdekérvényesítő készségek fejlesztésével. Ez a prevenciós megközelítés már átfedést mutat az 

egészségfejlesztés komplex modelljével, a drogmentességet csak az egészséges élet részeként – és 

nem önálló célként – képzelhetjük el. Az egészségfejlesztés az a  folyamat, amely lehetőséget teremt 

és képessé teszi az embereket arra, hogy egyre fokozódóbb kontrollt szerezzenek saját egészségi 

állapotuk felett, és ezáltal képessé váljanak annak javítására, alakítására. A teljes fizikai, szellemi és 

szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyéneknek vagy csoportnak képesnek kell lenni arra, 

hogy meg tudja fogalmazni és meg tudja valósítani vágyait, hogy kielégítse megfogalmazott 

szükségleteit, valamint környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát 

mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív 

fogalom, amely a társadalom és az egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza.  

Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem 

az egészséges életmódon túl a jól létig terjed. Az egészség alapfeltételei és forrásai: béke, lakás, 

oktatás, élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartó erőforrások, társadalmi igazság és 

egyenlőség. Az egészségi állapot javítása megkívánja ezen alapvető előfeltételek alkotta biztos 

alapot. A jó egészség alapvető forrása a társadalmi, gazdasági és egyéni fejlődéseknek és fontos 

dimenziója az élet minőségének. A politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti, viselkedési 

és biológiai tényezők mind az egészség javára vagy kárára lehetnek. Az egészségfejlesztési 

tevékenységek célja ezeknek a feltételeknek a kedvezővé tétele az egészség támogatása, képviselete 

révén. Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi potenciájukat, hacsak nem tudják 

ellenőrzésük alá vonni azokat a dolgokat, amelyek az egészségüket meghatározzák. Ennek egyformán 

kell vonatkoznia mind a nőkre, mind a férfiakra. Az iskolai programok között ezért sokkal 

hatékonyabb a hosszú távú, valamint az egymásra épülő, komplex megközelítési programok. Az 

általános- és középiskolákban nagy érdeklődésre tart mindig számot az olyan beszélgetés-centrikus 

alkalom, amely életvezetési kérdésekkel foglalkozik és nem kerüli meg a tabukat sem (öngyilkosság, 

szexualitás, fogamzásgátlás, leválás, stb.). Nem beszélhetünk önállóan csak az életmód egészéről, 

hiszen ezek a fajta életvezetési problémák általában azonos gyökerűek. Tapasztalati példaként 

gondoljunk az egészségkárosító magatartási formák halmozott jelentkezésére a fiatalok között. Nem 

ritka az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás egyazon fiatal esetében. Fontos, hogy az 

iskolai megelőző munka – a többihez hasonlóan – hosszú távú, objektív, a diákok életkori 

sajátosságaihoz igazított, megfelelő megközelítésű és szakmailag is magas szintű legyen, hogy 

hitelesen valósítsa meg vagy legalább célozza meg vízióját, az egészséges, pozitív életvezetést, 

melynek része a drogmentesség, tehát, hogy a fiatalok felhagyjanak a drogfogyasztásukkal, illetve el 

se kezdjék azt. 
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1. Érzelmi élet szempontjából fontos értékek 

Szeretet, önismeret, önnevelés, céltudatosság, kitartás, rugalmasság, alkalmazkodás, 

önállóság, saját személyiségvállalása, egészséges önbecsülés, önértékelés. 

 

2. Társas kapcsolatok értékei 

A személyes kapcsolat a szülőkkel, nagyszülőkkel, a család tisztelete, a családi hagyományok 

vállalása, őrzése, fogékonyság barátságra, szerelemre, hűség, önzetlenség, megértés, egymás 

vállalása, nyitottság mások iránt, titoktartás, az önzés leküzdése, a házasság kiteljesítő 

szépsége.  

5.1.2. Az akcióterv elkészítésének szempontjai 

 

Akciótervünk elkészítésénél hosszú távra terveztük a megvalósulást, a feladatok egymásra épülését 

nagyon fontosnak tartjuk. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés olyan komplex megközelítését 

próbáljuk megfogalmazni, amely az iskola felekezeti hovatartozásában rejlő lehetőségeket is 

kiaknázza. 

Támaszkodtunk a már meglévő programjainkra, az iskolai tradíciókra és a tanítási struktúránk 

összetettsége által megfogalmazott kívánalmakra. 

 

Az akcióterv tevékenységi köréhez tartozik a tanulóifjúság egészségkultúrájának emelése, az 

egészséges életmód népszerűsítése. E feladatkörön belül jelentős szerepet kap az egészséghez vezető 

ismeretek terjesztése, attitűd formálása, a problémakészség és az emberi kapcsolatok alakításának a 

segítése. Kiemelt feladat az egészség választására, az egészséget szolgáló életmód alakítására és az 

egészségre káros szokások megelőzésére, visszaszorítására irányuló akciók szervezése. A feladatok 

legnagyobb súllyal az ifjúság szokásrendjének kialakítására vonatkoznak. 

 

5.1.3. Az egészségnevelés színterei 

 

1. Tűrőképesség 

 A másik elfogadása igazi értékek, erkölcsi tartalmak alapján 

 

2. Az énkép megmérettetése 

Egy viselkedés-, magatartásforma létrejöttében szereplőtényezők szükségességét, 

hatékonyságát elsősorban csak az eredmény, a kívánt magatartás létrejötte igazolja. Nagyon 

kevés ember magatartását, viselkedését befolyásolja hatékonyan, változtatja meg ténylegesen 

csak az értelmi belátás, pusztán a kognitív vezérlés. Más tényezők is szükségesek az emberi 

viselkedés konkrét létrejöttéhez: 

 Istenismeret, Szentírás ismerete 

 pszichológiai tényezők (érzelem, akarat) 

 környezeti hatások (külső, és belső) 

Ennek az egészségnevelési munkában is érvényesülnie kell, ugyanis valóban „nevelésnek” kell 

lennie, tudatos személyiségformálásnak, nemcsak információátadásnak. Isten szeretete 

gyógyító a fiatalok számára, a különböző bibliai történetek építő hatással vannak a 

személyiségükre, megválaszolatlan kérdéseikre, félelmeikre választ kapnak. Azzal a 

szeretettel, gondoskodással, amit Istentől kapunk, gondozzuk, biztatjuk, segítjük őket, hogy 

szeretni tudják önmagukat és a környezetükben élőket is.  

 

3. Az önértékelés képessége 
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A megfelelő emberi viselkedés alapja a magatartási normák ismerete az értelem révén, de 

döntő azonban az ezeknek megfelelő viselkedés. A magatartás akkor tekinthető kialakultnak, 

amikor a viselkedési normák belsővé váltak. Ez azonban az életkorral nem alakul ki 

automatikusan. Ezekre a hatásokra lehetőleg előre és hosszan kell felkészíteni a fiatalokat: 

 helyes, de reális értékrend kialakításával 

 én-fejlesztő, akaratnövelő gyakorlatokkal 

 pozitív életpéldák, minták vonzó bemutatásával 

 az életkornak megfelelő önismeret kialakításával 

 problémamegoldó, -elhárító mechanizmusok kialakításával 

Rávilágítunk a tartós kapcsolatok kialakításának fontosságára: 

 Miért várjanak a fiatalok a szexuális élettel a házasságig 

 Hogyan tiszteljék, szeressék egymást, szüleiket, testvéreiket 

 A magzati élet védelmére, tiszteletére tanítjuk őket, a család összekötő szerepére és 

fontosságára, ahol egészséges családban egészséges személyiségű gyermek fejlődhet. 

 

4. Egyéni képességek kibontakoztatása 

Az egészségnevelési tevékenység alapvető eleme elsősorban az ismeretterjesztés, az értelemre, 

a pszichikum megismerő folyamatára való ráhatás, amely az értelmi képességre, belátásra épít. 

A magatartás kialakulása, a viselkedés formálása azonban sokkal komplexebb folyamat, több 

tényező közreműködését igényli. Kidomborítjuk számukra, hogy fontosak Isten számára, van 

hová tartozzanak. Ő feltétel nélkül szereti őket – a megbocsátás fontosságára, a barátságok 

kialakítására helyezve a hangsúlyt, hogy a szeretet, amelyet igényelnek, ne különböző, 

személytelen pótszerekkel cseréljék fel. 

 

5. Társadalmi szerepekre nevelés 

 Állampolgári szerep  

Kialakítása során neveljük növendékeinket arra, hogy tudjon élni, dolgozni, tanulni 

csoportjában és csoportjáért, az iskolájáért. Tanulja meg tervezni, szervezni, irányítani 

életét, s a közösséget, amelyben él. Legyen tudatában a fölé- és alárendeltségi 

viszonyoknak, tudjon élni jogaival, tartsa be kötelességeit. Váljon jó keresztyén 

emberré és terjessze környezetében a krisztusi szeretetet és megértést. 

 Értelmiségi szerep 

Vállalására a további tanulmányokat folytató növendékeinek lesz szüksége. Tudniuk 

kell, hogy nemcsak a maguk, hanem környezetük, a társadalom, a többi ember javára 

kell fordítaniuk tudásukat. Hűnek kell maradniuk az anyaszentegyház tanításaihoz. 

Példamutatásukkal a keresztyén élet sajátosságait, lehetőségeit kell továbbvinniük az 

életbe. 

 Dolgozói szerep 

Sok növendékünk további életében főszereplővé válik. Olyan tevékenységek részesévé 

tesszük őket az iskolában, amelyek egyaránt fejlesztik az utasítások elfogadását, mint 

a kezdeményező készséget, önállóságot, önellenőrzés képességét. 
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 Fogyasztói szerep 

Átadásával a környezetet építő, szépítő, az egyensúlyra törekvő emberekké váljanak, 

ugyanakkor a racionális fogyasztási szokások, az ésszerű takarékosság is kialakuljon. 

 Családi szerep 

Vállalására való alkalmassá tétel során a család, a családi élet – mint a nevelés 

elsődleges színtere – fontosságának tudatára kell nevelni. Tartós párkapcsolat 

kialakításának képessége. Felkészülés a gyermekvállalás felelősségteljes feladatára. 

 Szülők elvárásai 

Kérdőívvel kerestük meg a szülőket, hogy a korábban már szülői értekezleteken, 

egyéni beszélgetéseken elmondott véleményüket foglalják írásba. Valamennyi szülő 

elismerte eddigi erőfeszítéseinket és eredményeinket. A visszajelzések összesítése 

alapján a szülők a következőket várják intézményünktől: 

- A tanulók személyiségének és képességének fejlesztését, a gyerekek társadalmi 

beilleszkedésének elősegítését, az emberek közötti kapcsolatok kialakítását, a 

társadalmi hátrányok leküzdését 

- A tanulás lehetőségének biztosítása, felzárkóztatás 

- Az ismeretek és a műveltség közvetítése, a továbbtanulásra való felkészítés 

- A fegyelem fejlesztése 

- A nemzeti és intézményi hagyományok, szokások őrzése, átadása, fejlesztése. 

- Az eddig kialakult jó felnőtt-gyerek viszony ápolása, a bensőséges pedagógiai 

légkör, a közvetlen, őszinte szülő-tanár kapcsolat kialakítása. 

- Hosszú távú egészségfejlesztő programok működtetése 

- Az iskolaidőn kívüli hasznos időtöltés lehetőségének biztosítása 

- A természeti érték és annak védelme 

- A természeti környezet megóvása 

- A természeti szép iránti fogékonyság 

5.1.4. Prevenciós munka 

 

Az elsődleges prevenció a káros szenvedélyek – drog-, alkohol-, dohányzás-, gyógyszerfogyasztás – 

visszaszorítását, a HIV-fertőzések megelőzését, az egyéb kockázati tényezők kedvező befolyásolását, 

a táplálkozás és a mozgás szoros kapcsolatát, a családvédelmi feladatok népszerűsítését és a 

folyamatos egészség megőrzési tevékenységek szinten tartását (fog-, testápolás, személyi- és 

mentálhigiéné) jelenti. 

 

Az elsődleges prevenció témaköreinek feldolgozása: 

 Személyi higiéné  

 Egészséges táplálkozás  

 Családi életre nevelés, szexuális kultúra fejlesztése  

 Mentálhigiénés feladatok, önismeret fejlesztése, emberi kapcsolatok fejlesztése, 

egészségvédő attitűdök formálása  

 Nők és idősek egészségvédelme  

 A halálozást döntően befolyásoló betegségek megelőzése, rizikófaktorok csökkentése  

 Daganatos betegségek megelőzése  

 Szűrővizsgálatok  

 Káros szenvedélyek visszaszorítása  

 

A módszerek között szerepelnek: 



 

128 

 

 Egészségfejlesztési programok összekapcsolva (vérnyomásmérés, koleszterinszint-, és 

cukorszint-mérés) 

 Tanácsadások 

 Családi hétvégék 

 Előadások 

 Kiscsoportos klubok 

 Szituációs gyakorlatok 

 Vetélkedők 

 Irányított beszélgetés 

 

Rendezvények, ezen belül: 

 Előadások 

- Frontális oktatással  

- Tanóra-keret felbontva, csoportfoglalkozásonként  

 Vetélkedők  

 Egészségnapok (iskolai, többirányú egészségnevelési téma feldolgozása, jobb hatásfok) 

- Különböző témákban előadások  

- Életmód tanácsadás  

- Rajzverseny  

- Sportversenyek  

- Egészségnevelési vetélkedő 

 Egészséghét önálló szervezése komplex módszerekkel, témától függően: személyre szóló 

tanácsadás, videofilm, poszter, tesztlapok, kérdőívek kitöltése, ismeretszint felmérése 

 

A hosszú távú prevenció része: 

 A dohányzás visszaszorítása 

 Szexuális kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, az AIDS elleni küzdelem  

 A drogmegelőzés  

 A táplálkozással összefüggő életmódformáló programok  

 

Ezen témakörök fokozatosan egymásra épülő ismereteket tartalmaznak, melyek egymástól 

elválaszthatatlanok.  

5.1.5. Célok 

 

A végső cél az egyének életminőségének javítása az életkori sajátosságaiknak megfelelően. Testi, 

társadalmi, és szellemi jólét fejlesztése, hasznos információk átadása. Olyan tulajdonságok 

kifejlesztése, melyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához. Egy valóságos változást, kapaszkodót 

nyújtva a fiatalok számára Isten igéjén keresztül, rávilágítva a helyes önismeret, kapcsolattartás, 

családi konfliktusok kezelésének fontosságára, a gyökérproblémák megoldására. Igyekszünk a 

fiatalok egészséges személyiségfejlődését elősegíteni. 

 

Célunk: 

 Az egészségkultúra szintjének emelése  

 A magatartás-változtatás  

 A káros szenvedélyek visszaszorítása  

- Az egészséges személyiség kimunkálása  

- Az egészséget fejlesztő alternatíva választása  

- Az egyéni életmód támogatása  
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- A morbiditás, mortalitás visszaszorítása  

 

Specifikus (közbenső) célok 

 

1. Az első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Egészséget megerősítő egészségnevelés, amelynek célja a szervezet edzésére, az egészség, a 

teljesítőképesség stabilizálására, emelésére való nevelés. Kellemes közérzet fenntartásának 

elérése egyénileg és közösségekben, a munkában, a szabadidőben és a családban. Az 

egészséges énkép, önismeret, kapcsolattartás, barátságok kialakítása. 

 

2. A második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Tudásszint emelése (Az ismeret és magatartás között az egészség szempontjából divergencia 

áll fenn. Például a dohányzás, a drog ismerete nem követi a kívánt magatartást.) 

Legyen preventív az egészségnevelés, mely segíti a környezeti hatások visszaszorítását, a 

rizikótényezők és egészséget kockáztató magatartás elkerülését. A bibliai igazságok fényében 

hozzásegítjük a fiatalokat a jó döntések meghozatalához. 

 

3. A harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Magatartásformálás, képesség-, készségfejlesztés. 

 

4. Az egészségi ismeretek dinamikus sztereotípiává válása 

Alkotó és kritikus gondolkodásmódra nevelés, érzelmi feszültségek kezelése, az 

együttműködés és a versenyszellem egyensúlya, a negatív befolyásolás elutasítása, az 

egészséges életvitel választása, a problémamegoldás és döntéshozatal lépései. Házasságra való 

felkészítés, a család, a gyermek értékének fontossága. 

 

Az egyes célokhoz kapcsolódó alapkoncepció 

 

1. Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

Életvezetési, egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai elméleti alapokon nyugvó 

ismeretrendszer. Kommunikáció, kapcsolati kultúra elméleti alapjai. 

Az egészségnevelési tevékenység alapvető eleme elsősorban az ismeretterjesztés, az értelemre, 

a pszichikum megismerő folyamatára való ráhatás, amely az értelmi képességre, belátásra épít. 

A magatartás kialakulása, a viselkedés formálása azonban sokkal komplexebb folyamat, több 

tényező közreműködését igényli. Kidomborítjuk számukra, hogy fontosak Isten számára, van 

hová tartozzanak. Ő feltétel nélkül szereti őket. A bűneiket letehetik elé, újra kezdhetik az 

életüket, hogy a kudarcaikat nem kell elfogadni, és magukba fordulni. A kapcsolatok, a 

kommunikáció helyes kialakítására tanítjuk őket, a megbocsátás fontosságára, a barátságok 

kialakítására helyezve a hangsúlyt, hogy a szeretetet, amelyet igényelnek, ne különböző 

személytelen pótszerekkel, cseréljék fel. 

 

2. A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

Egy viselkedés-, magatartásforma létrejöttében szereplő tényezők szükségességét, 

hatékonyságát elsősorban csak az eredmény, a kívánt magatartás létrejötte igazolja. Nagyon 

kevés ember magatartását, viselkedését befolyásolja hatékonyan, változtatja meg ténylegesen 

csak az értelmi belátás, pusztán a kognitív vezérlés. Más tényezők is szükségesek az emberi 

viselkedés konkrét létrejöttéhez: 

 pszichológiai tényezők (érzelem, akarat)  

 környezeti hatások (külső, és belső) 
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Ennek az egészségnevelési munkában is érvényesülnie kell, ugyanis valóban „nevelésnek” kell 

lennie, tudatos személyiségformálásnak, nemcsak információátadásnak. Isten szeretete 

gyógyító a fiatalok számára, a különböző bibliai történetek építő hatással vannak a 

személyiségükre, megválaszolatlan kérdéseikre, félelmeikre választ kapnak. Azzal a 

szeretettel, gondoskodással, amit Istentől kaptunk, gondozzuk, biztatjuk, segítjük őket, hogy 

szeretni tudják önmagukat és a környezetükben élőket is. Szilárd erkölcsi alapokat kívánunk a 

számukra nyújtani ezen a formán keresztül. 

 

3. A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

A megfelelő emberi viselkedés alapja a magatartási normák ismerete az értelem révén, de 

döntő azonban az ezeknek megfelelő viselkedés. A magatartás akkor tekinthető kialakultnak, 

amikor a viselkedési normák belsővé váltak. Ez azonban az életkorral nem alakul ki 

automatikusan. Ezekre a hatásokra lehetőleg előre és hosszan kell felkészíteni a fiatalokat: 

 helyes, de reális értékrend kialakításával  

 én-fejlesztő, akaratnövelő gyakorlatokkal  

 pozitív életpéldák, minták vonzó bemutatásával  

 az életkornak megfelelő önismeret kialakításával  

 problémamegoldó, elhárító mechanizmusok kialakításával  

Rávilágítunk a tartós kapcsolatok kialakításának fontosságára: 

 Miért várjanak a fiatalok a szexuális élettel a házasságig 

 Hogyan tiszteljék, szeressék egymást, szüleiket, testvéreiket 

 A magzati élet védelmére, tiszteletére tanítjuk őket, a család összekötő szerepére és 

fontosságára, ahol egészséges családban egészséges személyiségű gyermek fejlődhet. 

 

Az egyes specifikus célokhoz kapcsolódó módszerek 

 

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Előadás, vetélkedő, ismeretterjesztő kiadvány 

 Frontális oktatás bemutatással, írásvetítő fólia, kérdőív az ismeretszint felmérésére  

 Nincs második esély című film 

 Kire hallgatsz? című film 

 Marita című film 

 Néma sikoly című film 

 

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Videó-és filmvetítés 

 Klubfoglalkozás 

 Vetélkedő 

 Szerepjáték 

 Kifejezési, nyelvi gyakorlati kommunikáció 

 Tesztek 

 Önismereti tesztek 

 Hűséges barát vagyok én? 

 „Fiatalok az Élet Küszöbén” kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós program 

(FÉK) 

 

A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Szituációs gyakorlat, tréning, irányított beszélgetés, kérdőív az erkölcsi megítélésről 

 Kérdőíves felmérés 
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- általános egészségi ismeretek  

- drogok tudnivalói  

- dohányzási szokások  

- alkoholfogyasztási szokások  

- egyéni családi jellemzők  

 A Magzatvédő Társaság, Alfa Szövetség, Keresztény Orvosok (Kiáltás az Életért csoport) 

anyagai 

 Néma sikoly című film6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 
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6. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 
Református egyházunknak hagyományosan meg voltak az önszerveződésen alapuló közösségei 

(keresztyén ifjúsági mozgalmak, régi híres kollégiumok önmagukat is kormányzó és szabályozó 

diákszervezetei). Nekünk ezekből a hagyományokból kell merítenünk, amikor a közösségfejlesztés 

feladatait megfogalmazzuk. 

 

A közösség egy olyan embercsoport, amely együtt él és együtt dolgozik, közös a múltjuk és a jelenük. 

A közös erkölcs és cél lehetővé teszi a tagok számára, hogy részt vegyek a döntéshozatalokban. A 

közös értékek összetartják őket mind az iskolában, mind a társadalomban. Megtanulják a közös célért 

való együttes munka örömeit és nehézségeit, figyelnek egymásra, támogatják egymást. 

 

A közösségfejlesztés lehetővé teszi, hogy aktívvá, dinamikussá váljék az egyén és a társadalom 

közötti viszony. 

 

A közösségfejlesztés céljai általánosságban 

 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk 

oktató-nevelő munkájának alapvető feladata.   

 

A közösségfejlesztésben elengedhetetlenül szükséges az iskola, a kollégium és a szülők 

együttműködése. A szülő kötelessége, hogy elősegítse gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, 

az iskola és a kollégium rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

 

A pedagógus feladata a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítása és betartása, 

amelynél mindig szem előtt tartja a tanuló életkorának, fejlettségének feltételeit. 

 

Iskolánk a református keresztyén iskolák nagy közösségébe tartozik, ennek megfelelően a 

közösségfejlesztés célját iskolánkban az alapvető keresztyén értékek szempontjából is át kell 

gondolni. 

  

A közösségformálásban, és fejlesztésben arra kell törekedni, hogy az alábbi bibliai Ige érvényesüljön: 

„Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, 

alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 

panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé 

pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” 

(Kolossé 3,12-14) 

 

Keresztyén iskolaként kiemelten fontos, hogy a tanárok jó kapcsolat kiépítésére és együttműködésre 

törekedjenek a szülők közösségével (szülői értekezlet, szeretetvendégség). Az informális 

kapcsolattartás bővítésére biztosítunk  lehetőséget,  évente két Családi Nap szervezésével, a szülők 

aktívabb szerepvállalásának,  kompetenciáik szerinti felelősség vállalásának erősítése, a családokkal 

való partneri kapcsolat kialakítására,  fejlesztése a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében. A 

közösségfejlesztés ugyanis a szülő és a pedagógus együttműködése révén valósul meg a 

leghatékonyabban. A tanulói közösségek fejlesztése előtt nagyon fontos a mi, saját tanári 

közösségünknek a fejlesztése. A tantestületünk együttműködő csapat, ne csupán tanárok egy 

csoportja legyen. 
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Bill Pollard a The Soul of the Firm (A cég lelke) című munkájában így ír: „A sokszínűség egység 

nélkül körülbelül annyit ér, mintha lisztet, cukrot, vizet, tojást, margarint és sütőport borítanánk egy 

tálra, majd ezt az egészet tortának neveznénk…” 

 

A befogadó és támogató munkakörnyezet kialakításához, fejlesztéséhez szükséges szervezet- és 

közösségfejlesztési beavatkozásokat valósítunk meg. Előre kidolgozott tervek szerint, a 

megvalósítást értékelve és dokumentálva, nevelőtestületi közösségfejlesztési napok szervezésével 

erősítjük a szervezet hatékony működését. A közösségi napok szakmai fórumként szolgálnak az 

ILMT PR –hez kapcsolódóan, az inkluzív nevelési gyakorlat általánossá tétele érdekében. Ezeken a 

fórumokon megvalósul a közös gondolkodás, ami hozzájárul egy pozitív, elfogadó közösség 

kialakításához, amit az inkluzív nevelésnek alapfeltételének tekintünk. 

 

Ha diákjaink nem látják bennünk az egységet, a bajtársiasságot, a kollegialitást, akkor semmi alapunk 

nincs elvárni tőlük, hogy kitartsanak az egyház mellett. Keresztyén iskolaként ugyanis nemcsak az az 

iskolai közösségfejlesztés célja, hogy a tanuló midőn elhagyja az iskolát, be tudjon illeszkedni és el 

tudjon igazodni a magyar társadalomban, hanem ezentúl az egyházak életében is aktív és tevékeny 

szerepet vállaljon – az a mi küldetésünk, hogy minél többen Jézus Krisztus igaz követőivé váljanak. 

 

A közösségfejlesztés általános színterei 

 

A család 

A legalapvetőbb közösség a család, melybe a tanuló beilleszkedik. A család meghatározza, formálja, 

befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető szociális kötődéseket, 

formákat alakít ki, amelyeket az iskolába kerülve lehet és kell is fejleszteni, formálni, alakítani. Így 

nagyon fontos szerepet kap, az iskola, s az osztályközösség is. 

 

Az iskolai közösség 

A tanulók együttélésének és együttműködésének legtágabb keretét az iskolai közösség jelenti. 

Megkülönböztetett jelentőségű feladatok hárulnak az iskola vezetőire, az osztályfőnökökre, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusra, az egyes iskolai eseményeket, rendezvényeket szervező 

tanárokra. 

A szociális kompetencia fejlesztése 3 hetet meghaladó projekt, a témahét és az erdei iskola keretein 

belül is megvalósul. 

 

Az osztályközösség 

A tanuló fejlődésének meghatározó tényezői a családban elsajátított szokásokon, morális tényezőkön 

túl a baráti körben kialakított emberi kapcsolatok és értékrendek. 

Az osztályközösség szokásokkal, szemléletmóddal rendelkező tanulók közössége, ahol az 

életszemléletet és a tanulók szociális kompetenciáját kell formálni és továbbfejleszteni. Ebben nagy 

a szerepe a közösségnek, mivel a kortársak hatnak egymásra. A tanuló idejének legnagyobb részét az 

osztályközösségben tölti, ezért nagyon meghatározó annak légköre, szellemisége, hatása a tanulók 

egymás közötti kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. 

 

 

Az osztályközösség feladata: 

- valamennyi tanuló pozitív irányú befolyásolása,  

- az egyéni értékek felismerése, 

- egymás tiszteletben tartása,  

- egymás segítése a tanulásban és az egyéni vagy beilleszkedési problémákban, 

- a másság elfogadása, a tolerancia, 
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- társaik segítése, támogatása gondjaik, problémáik megoldásában,  

- mások gondjainak, nehézségeinek felismerése. 

A közösség irányításában, alakításában meghatározó a szerepe az osztályfőnöknek. Különösen fontos 

a szerepe a problémák felismerésében és azok keresésében. Fontos a szerepe és a tevékenysége abban, 

hogy a családot hogyan tudja bevonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire azonos 

alapelvekkel irányít az iskola és a család. Az osztályfőnök ismerje fel a tanuló problémáit, érzékelje 

az esetleges deviáns eseteket, és találja meg a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a 

személyeket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.  

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők 

és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk 

nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás bevezetésével a kooperatív technikák rendszeres és 

tudatos alkalmazásával. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

Feladat: A 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. Kiemelt feladata nemcsak az önértékelés fejlesztése, hanem képes legyen 

társait megfelelő stílusban fejlesztő módon értékelni. 

A tanulóközösségek fejlesztése során fektessünk az eddigieknél nagyobb hangsúlyt a játékosságra 

és szemléltetésre 

 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 

segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 

tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. Mindezeket segítse a különböző 

projektek, témahetek megvalósítása, melyek során a tanulók kezdeményező készségének 

fejlesztésével képesek legyenek önálló tevékenység szervezésére.  

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladat: 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 

tevékenységbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 

5.A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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Tanórán kívüli tevékenységek, mint a közösségfejlesztés formái 
 

Intézményünkben a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk: tanévnyitó- és záró istentisztelet, 

október 6., október 23., a reformáció ünnepe, karácsony, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd, március 

15., ballagás. 

A középiskolában továbbá minden tanév folyamán a XX. század totalitárius diktatúra áldozataira való 

(fasizmus, kommunizmus) megemlékezéseket tartunk. 

Minden tanév folyamán június 4-én a Nemzeti Összetartozás Emléknapot is tartunk, amelynek a célja, 

hogy diákjaink megismerhessék a XX. századi trianoni ország csonkítás történetét és annak történeti 

hátterét, a határon túli kisebbségi magyar sorsot, ez által szembesülhessenek az ottani magyarság 

életével, történeti viszontagságaival. Célunk a diákság ráébresztése arra, hogy a Magyar Nemzet és 

Magyarország határai nem azonosak. Ebbe a tevékenységbe illeszkedik a testvériskolai 

kapcsolattartás erdélyi iskolákkal (Arad, Kézdivásárhely, Nagyvárad), akikkel közös 

megemlékezéseket is tartunk (március 15., október 6.). 

 

b) Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat 

munkáját az osztályokból megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét a gyermekek által felkért és az igazgató által jóváhagyott nevelő 

segíti.  

 

c) Egyéb foglalkozások 

A Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően, az iskolában tanítási napokon a délutáni 

időszakban egyéb foglalkozások működnek. 

 

d) Diákétkeztetés 

Diákjaink számára igény szerint ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az általános iskolás kisdiákok 

igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. Az iskola által 

megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni. 

 

e) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a 

gyengébb tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról a felmerülő igények és az 

iskola anyagi lehetőségeinek figyelembevételével minden tanév elején a fenntartó jóváhagyásával az 

iskola nevelőtestülete dönt. 

Az adott tanévben lehetőség van 1-1 projekt keretein beül, hogy a tanulók képességeiknek 

megfelelően differenciált feladatot végezzenek. 

 

f) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportköri foglalkozások a tanórai testnevelés órákon felül biztosítják a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint felkészítésüket a különféle sportágakban megrendezett iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

 

g) Szakkörök 
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A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 

jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen 

közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról, - felmerülő igények és az iskola anyagi 

lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején a fenntartó jóváhagyásával az iskola 

nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan szakember is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

 

h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen megrendeznek. Emellett természetesen 

biztosítjuk a tehetséges tanulók számára az iskolán kívüli versenyeken való részvételt. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését az osztálytanítók és az egyes szaktanárok végzik. 

 

i) Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelő-oktató munka elősegítése céljából 

az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi 

kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

j) Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület igyekszik a tanulókat azzal felkészíteni, 

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

programokat szervez (pld.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok, táncos  

rendezvények stb.) A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

k) Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését, könyvtárhasználatban való jártasságát a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

l) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetővé tesszük, hogy az iskola létesítményeit, 

eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg 

vagy csoportosan használhassák. 
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A közösségfejlesztés feladatai egy keresztyén iskolában 

 

 A tanulóközösségek beépülése a mezőtúri gyülekezet, vagy saját gyülekezetük életébe 

Ennek megvalósulási formái: 

- gyülekezeti szolgálat (szeretetvendégség rendezése – szülők bevonása, aktív 

szerepvállalás az egyházi ünnepeken – pl.: műsorkészítés) 

- részvétel a gyülekezeti alkalmakon (vasárnapi istentisztelet, ünnepi alkalmak) 

- ifjúsági csoportok szervezése (lelkészi vagy tanári vezetéssel a korosztályuknak 

megfelelő kérdésekről, problémákról való beszélgetések biblikus szempontból, 

éneklés, stb.) 

- iskolai énekkar szervezése (templomi kórus) 

- keresztyén együttesek alapítása (az iskolai rendezvények fényét emeli) 

 Az iskolai tanulói közösség beépülése az országos református ifjúsági mozgalmakba 

- részvétel a keresztyén ifjúsági találkozókon, konferenciákon 

- nyári táborok szervezése a református egyház különböző üdülőközpontjaiban 

 Az iskola keresztyén hagyományainak ápolása 

- csendesnapok szervezése reformáció és áldozócsütörtök ünnepén 

- előadók meghívása, akik keresztyén nemzeti szellemiségükkel hozzájárulnak a 

közösség fejlesztéséhez 

 

6.2. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 
a) A főigazgató és a nevelőtestület 

  

 A nevelőtestület közösségeinek együttműködése a főigazgató, a megbízott vezetők és a 

választott képviselők útján valósul meg. 

  

 Az együttműködés intézményesített formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések 

 

Az együttműködés formáit rögzíteni kell az intézmény munkatervében. A főigazgató (vagy 

képviselője) a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán és írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a 

nevelőket. 

 

A vezetők kötelesek: 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusokat üléseik döntéseiről, határozatairól tájékoztatni, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményeit, javaslatait közvetíteni az 

igazgatóhoz. 

 

A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat 

 szóban vagy írásban, 

 egyénileg vagy képviselőjük útján közölhetik az igazgatóval. 

 

A nevelőtestület tagjai jogorvoslati kérelmükkel az igazgatótanácshoz fordulhatnak. 

 

b) A Református Kollégium vezetése és a diákönkormányzat 
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 Az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatok végrehajtásáról a főigazgató, 

illetve az általános iskolai igazgatóhelyettes tájékoztatja a diákönkormányzatot. 

 

 A tájékoztatás formái: 

 a diákönkormányzat vezetőségi ülésein (meghívás esetén) 

 a diákközgyűlés alkalmával (évente egy alkalommal) 

 a folyosón elhelyezett iskolai hirdetőtáblán (rendszeresen) 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus útján (rendszeresen) 

 

A diákönkormányzat vezetője és a segítő pedagógus rendszeresen tájékoztatja: 

 az intézmény gazdasági vezetőjét (vagy megbízottját) a diákönkormányzat költségvetési 

tervezetéről, annak végrehajtásáról és gazdálkodási tevékenységéről. 

 

Az iskola döntéseivel szemben a diákönkormányzat jogorvoslatért fordulhat az 

igazgatótanácshoz. 

 

c) Pedagógusok és a tanulók 

 

 Minden tanuló tájékoztatást kérhet az intézmény 

 pedagógiai programjáról, 

 házirendjéről, 

 szervezeti és működési szabályzatáról, 

 az őt érintő döntésekről. 

 

A fenti dokumentumokat a tanulók számára hozzáférhető helyen is el kell helyezni. Az 

elhelyezésről az igazgató gondoskodik. 

 

A tanuló kérésére tanulmányozásra átveheti a dokumentumokat, de azokat az elhelyezés helyéről 

ki nem viheti, nem rongálhatja. 

 

A pedagógusok kötelesek rendszeresen tájékoztatni a tanulókat az őket érintő döntésekről, 

tanulmányi helyzetükről, munkájuk értékeléséről. A pedagógus joga és kötelessége a tanuló 

értékelése, minősítése. A minősítés ellen csak jogszabálysértés esetén nyújtható be jogorvoslati 

kérelem az igazgatóhoz. A pedagógus írásban és szóban is tájékoztathatja a tanulót (ellenőrző 

könyv). Az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon is tájékoztatja a tanulókat. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat írásban vagy szóban, egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével. A 

beadványaikra 22 napon belül érdemi válaszra jogosultak. 

 

d) Együttműködés a szülőkkel 

 

A főigazgató köteles rendszeresen tájékoztatni a szülőket 

 az iskola egészének életéről, 

 az iskolai munkatervről, 

 az aktuális feladatokról. 

 

Az együttműködés formái: 

 iskolai szülői szervezet értekezletei, 
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 folyosón elhelyezett hirdetmények,  

 körlevelek. 

 

A főigazgató köteles tájékoztatni a szülők választott képviselőiből álló iskolai szülői szervezetet. 

Évente legalább két alkalommal a főigazgató meghívja az iskolai szülői szervezet tagjait, ahol 

beszámol az iskola munkájáról, az aktuális problémákról. 

 

Az iskolai szülői szervezet tagjai kérdésekkel és javaslatokkal fordulhatnak az igazgatóhoz, aki 

22 napon belül érdemi választ köteles adni. 

 

Az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket: 

 szülői értekezleteken, 

 családlátogatások alkalmával (szükség esetén), 

 körlevélben, 

 egyéb úton. 

 

Az osztályfőnök felelős a rendszeres kapcsolattartásért. A tanulók egyéni haladásával 

kapcsolatos tájékoztatásra szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 szülői értekezletek, 

 fogadóórák, 

 írásbeli tájékoztatók, 

 tanügyi dokumentumok (bizonyítvány, félévi értesítő, ellenőrző könyv). 

 

A szülői értekezletek és fogadóórák munkatervben is elfogadott időpontjáról az osztályfőnök a 

tanév elején írásban tájékoztatja a szülőket. 

 

A szülők kéréseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott 

képviselőik által közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével és az igazgatótanáccsal. 

A szülők jogorvoslati kérelmükkel az igazgatótanácshoz fordulhatnak. 

 

Együttműködésünk megvalósul, ha a szülők: 

 megismerik, magukévá teszik és elősegítik az iskola szellemiségének megvalósulását, 

 a pedagógusok megértő munkatársaivá válnak gyermekeik nevelésében, 

 figyelemmel kísérik gyermekük emberi és erkölcsi fejlődését az iskolában is, 

 nevelési gondjaikat a pedagógusokkal megosztva, a kettős nevelés elkerülése érdekében 

összehangolják az otthoni nevelést az iskolaival, 

 segítik az iskola és iskolán kívüli tanulmányi és kulturális előrehaladásukat az iskolai 

elfoglaltságokkal összhangban, 

 rendszeresen eljárnak a szülői értekezletekre és fogadóórákra, 

 részt vesznek a szülők közös rendezvényein, a szülői szervezet munkájában. 
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7. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az 

osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

 
Pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

A pedagógusok feladatainak részletes leírását a munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

1. A pedagógus szakmai önállósággal és felelősséggel, változatos módszereket és taneszközöket 

alkalmazva, nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodik a gyermek, tanuló testi 

épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az 

ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítéséről. 

2. A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református közoktatási 

intézményben minden pedagógus kiemelt feladata, hogy a tanulókat művelt, jellemes keresztyén 

emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és 

áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra 

valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; 

 református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, 

 nem református tanulóit – vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett – saját 

felekezetük és református egyházi értékeinek megbecsülésére nevelje. 

2. A nevelési, illetve pedagógia program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és a tanítás 

módszereit megválasztja, részt vesz – a kerettantervek figyelembevételével – a helyi tantervek 

kidolgozásában vagy átvételében.  

3. A helyi tanterv alapján – szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – megválasztja – 

lehetőség szerint a Református Pedagógiai Intézet jegyzékében és a tankönyvjegyzékben 

szereplő – tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket és elkészíti kötelezően a 

tanmenetét. 

4. Óráit megtervezi, kihasználja a szaktárgyi koncentrációban rejlő lehetőségeket. Épít a tanulók 

más forrásokból szerzett tudására is.(online források) 

5. Irányítja és rendszeresen értékeli a tanulók munkáját.  

6. Minősíti a tanulók teljesítményét. 

7. A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézménynevelési, illetve pedagógiai programjának 

tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. 

8. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítja (7 

évenként legalább egy alkalommal a jogszabályban meghatározottak szerint). Az új módszereket, 

a tudományos eredményeket felhasználva fejleszti pedagógiai munkáját. Tájékozódik és 

kihasználja a digitális technológia oktatás támogató lehetőségeit. 

Igyekszik az átmeneteket elősegítő programokat megismerni és a megismert modelleket 

alkalmazni.  

Intézményünk sajátosságainak megfelelően, a korábbi eredmények elemzése alapján végezzük a 

sikeres átmenetet támogató programok kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos 

tevékenységeinket, biztosítjuk a sikeres óvoda, iskola, illetve iskolafokok közötti( alsó-felső 

tagozat, általános iskola-középiskola, középiskola-felsőoktatás ) átmeneteket támogató 

fejlesztések strukturális garanciáit ( Intézményi Átmenetek Munkacsoport; Munka és 

Programtervek, ILMT PR Jó gyakorlat), köznevelési intézmény fokokon átívelő speciális modell. 

9. A szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja. Részt vesz szülői 

értekezleten, fogadóórát tart. 

10. Közreműködik az iskolai közösség kialakításában és fejlesztésében. 
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11. Magatartása példamutató, betartja a keresztyén pedagógus etika és a szolgálati titoktartás 

követelményeit. 

12. Véleményt nyilváníthat az iskola életét érintő valamennyi kérdésben. 

13. A jogszabályokban meghatározott ügyekben szavazással dönt. 

14. A tanulók érdemjegyeit az osztályzásra vonatkozó általános követelmények figyelembevételével 

önállóan állapítja meg. 

15. Tanulóit jutalmazásra, illetve fegyelmi felelősségre vonásra javasolhatja. 

16. A szaktárgyhoz kapcsolódó adminisztrációs munkát pontosan és hiánytalanul elvégzi. 

17. A pedagógus feladatait közvetlenül az általános és az oktatási igazgatóhelyettes irányítása és 

ellenőrzése mellett végzi. 

 Pedagógiai, szakmai munkáját a szakmai munkaközösség vezetője segíti és ellenőrzi. 

18. A tanításhoz (tantárgyfelosztás szerint) kapcsolódó egyéb feladata: 

 a tanítási órák szünetében a tanulók felügyelete 

 a tanórán kívüli kulturális-, sportrendezvények, kirándulások szervezése, azokon való 

részvétele 

19. A pedagógus kötelessége, hogy fogadalmához híven a lehető leghatékonyabban segítse a reá 

bízott növendékek szellemi- lelki-testi fejlődését, Istenhez hűséges, egyházával és hazájával 

szemben elkötelezett, tevékeny keresztyén életre jutását. 

20. A Magyarországi Református Egyház által alapított, illetve az egyházzal szoros kapcsolatban 

álló egyháztársadalmi szervezetek munkájában részt vehet, véleményt nyilváníthat. 

21. Az intézmény minden alkalmazottjának figyelembe kell venni, hogy munkatársa egy református 

keresztyén közösségnek és köteles megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint az 

életvitelével segíteni az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését. 

22. A református közoktatási intézmény alkalmazottjára a vonatkozó állami és egyházi 

jogszabályok érvényesek, azokat betartani, alkalmazni köteles! 

23. Kísérje figyelemmel a munkaterületére vonatkozó jogszabályokat, azokat alkalmazza. 

24. Felelősséggel tartozik a munkaterületén az iskolai nevelő-oktató tevékenység elvárás szerinti 

megvalósításáért, a nem engedélyezett, szélsőséges megnyilvánulások ellen lépjen fel. 

25. Személyes példamutatással járjon élen a pedagógus munkakörében kollégái és a tanulók előtt. 

26. Titoktartási kötelezettség köti az iskolai élet teljes területén, kivéve, ha erre jogszabály 

mentességet ad. 

27. A pedagógusok napi munkarendjét a felügyeleti, helyettesítési és egyéb munkáját az 

iskolánkban – a jogszabályok és a rendeletek alapján – a munkaközösség vezetők 

véleményének kikérésre alapján az oktatási igazgatóhelyettes állapítja meg, amit a főigazgató 

hagy jóvá. 

28. A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási, foglalkozási, ügyeleti és egyéb beosztása előtt a 

munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) 

megjelenni. 

29. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de 

legkésőbb az adott munkanapon a munkakezdést megelőző 15 percig köteles jelenteni az 

oktatási igazgatóhelyettesnek azért, hogy helyettesítéséről intézkedhessen. 

30. Tudatosan felvállalja, hogy az iskola teljes körű felelősséggel tartozik a tanulóért – amíg az 

iskolában és a kollégiumban tartózkodik – és ezt a felelősséget, ügygondnoki feladatkört 

személyes felelősséggel látja el tanítási órán, ügyeletként, szünetben, a kollégiumban, 

sportfoglalkozásokon, tanórán kívüli foglalkozásokon, bármilyen iskolai rendezvényen. A 

baleseteket, rendkívüli eseteket – szükséges intézkedés után – jelenti az oktatási 

igazgatóhelyettesnek. 

 

Osztályfőnöki munka tartalma és az osztályfőnök feladatai 
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1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint neveli 

osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve. 

2. Segíti az osztályközösség kialakulását. 

3. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja 

szükség szerint az óráikat. Észrevételeit és az esetleges problémáit az érintett nevelőkkel 

megbeszéli. 

4. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői közösségével, a tanítványait oktató, 

nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. GYIV, pszichológus, 

lelkész, stb.). 

5. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

6. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

7. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a 

tanártársai elé terjeszti. 

8. Szülői értekezletet tart, az éves munkarend szerint szükség esetén családot látogat, rendszeresen 

tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. 

9. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi 

és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 

10. Mint osztályfőnök saját hatáskörben indokolt esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat 

osztálya tanulójának. 

11. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

12. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók, kollégák 

véleményét figyelembe véve). 

13. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

14. Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség 

tevékenységének eredményességét. 

15. A nevelő-oktató munkájához nevelési tervet és tanmenetet készít. 

16. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének ismeretében. 

17. A nevelést, oktatást a türelmesség elve alapján végzi. 

18. Az elektronikus naplón keresztül figyelemmel kíséri a tanárok tanulókra vonatkozó értesítéseit. 

19. Havonta egyezteti a tanulói érdemjegyeket az elektronikus osztálynaplóval, az ellenőrző 

könyvvel. 

20. Az iskolai ütemezés alapján gondoskodik, hogy az osztálya a heti áhítaton és a havonta egyszeri 

istentiszteleten teljes létszámban megjelenjék. 

21. A tanulói jogviszony megteremtésénél, illetve megszüntetésénél együttműködik az oktatási 

igazgatóhelyettessel.  

22. A tanulói fegyelmi ügyek esetében eljár, továbbá a fegyelmi eljáráson osztályfőnökként képviseli 

a tanuló érdekeit, valamint az objektív tájékoztatással, tényfeltárással elősegíti a fegyelmi eljárást 

lebonyolító személy vagy testület munkáját. 

23. Együttműködik az iskola vallástanáraival az osztályközösség hitbéli fejlődésének, 

megerősödésének a megteremtésében, annak folyamatosságában. 

24. Közösségformáló együttléteket (osztálykirándulás, délutáni, esti rendezvények, színház, 

kirándulás stb…) aktívan szervez, figyelembe véve a tanulók fejlettségét, igényét, ezzel ötvözve 

a református középiskola elvárásait. 

Közösségformáló együttlét lehet osztály-, évfolyam- és iskolai szintű, ezen formákba való 

integrálódást fokozatosan meg kell teremteni. 

25. Valamennyi közösségformáló és hitbeli alkalmakon az osztályával együtt részt vesz. Kivételesen 

indokolt és a főigazgató által engedélyezett távolléte esetén a pótosztályfőnök helyettesíti. 

26. Tudatosítja és elfogadtatja osztályával az iskolai hagyományokat és azokban való aktív 

közreműködésre nevel. 
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Aktívan közreműködik osztályával a különböző iskolai rendezvényeken. 

27. Nemzeti, egyházi hagyományaink ismeretét és tiszteletét megalapozza tanulóinkban. 

28. Iskolánk múltjának szellemiségén keresztül a jelenben és jövőben méltó helytállásra nevel. A 

tradicionális nevelést a mai kor korszerű elvárásaival ötvözve ad képességeiknek megfelelő 

tisztességes, haza- és hithű, egészséges pszichikai és fizikai példaképet tanulóinak. 

29. Titoktartási kötelezettségét a vonatkozó jogszabályok alapján fokozottan betartja. 

30. Elvégzi a munkájához tartozó adminisztratív feladatokat. Az iskolai statisztikákhoz, hatóságok, 

eljáró hivatalok számára az iskola oktatási igazgatóhelyettesének jóváhagyásával adatokat 

szolgáltat, értékelést, elemzést ad. 

31. A pedagógiai munkája során együttműködik az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, az oktatási 

igazgatóhelyettessel, az iskola vezetőségével és az egyházközség elöljáróival. 
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8. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje 
 

 

Minden dolgozónk, pedagógusunk elkötelezett az egyéni fejlesztésen alapuló, a gyerekek egyéni 

képességeit figyelembe vevő inkluzív nevelés, oktatás iránt.  Ennek szellemében teljes mértékben 

biztosítjuk az esélyegyenlőséget minden tanulónk számára egyéni képességeik minél jobb 

kibontakoztatásához (tehetséggondozás, felzárkóztatás) szaktárgyakhoz kapcsolódóan, egyéb 

szervezeti keretekben, változatos módon és formában, kialakított pedagógiai gyakorlatunk szerint, 

aktuális tanévre vonatkozó munkatervben rögzítetten. Intézményünkben a méltányos 

oktattászervezés gyakorlatát megtartjuk, és érvényesítjük a méltányos és befogadó tanulási környezet 

és kommunikáció fenntartását. Félévente felmérjük az intézményi szolgáltatások, az intézmény 

helyiségeinek, igénybevételének gyakorlatát, illetve szükség szerint módosítjuk a jutalmazások, 

elmarasztalások rendjével kapcsolatos értékeléseket, kritikákat, melyek megoldására a szülői/tanulói 

fórumokon kérünk és fogadunk el javaslatokat.  

 A felvételi eljárás a nyitottság, inkluzivitás jegyében zajlik, annak megerősítéseképpen, hogy 

számunkra minden tanuló értékes és a tanulók értékeinek kibontása, megerősítése a domináns. 

 

8.1. A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
 Lásd 18. fejezet. 

 

8.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
 
Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel 

küzd, vagy fogyatékosságban szenved, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és 

rehabilitációs bizottság dönt. 

 

Az alkalmazkodási nehézségek megjelölésére több kifejezés szolgál. Használatos a beilleszkedési 

zavar, a magatartás rendellenesség, a nehezen nevelhetőség, a feltűnő viselkedés, elégtelen 

alkalmazkodás, az érzelmi zavar, a nevelési nehézség és hasonló elnevezések. E fogalommal jelölik 

mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai szabályokhoz, vétenek ellenük, illetve 

kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal zavarják a tanárt és társaikat. Ide tartoznak azok is, 

akiknek magatartási stílusa közli negatív beállítódásukat az őket körülvevő társas/iskolai környezettel 

szemben. 

 

Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, mert a 

problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Az iskolai 

követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializált gyermekek 

összetalálkozása egy sor tipikus nehézséget hoz felszínre.  

 

A nehezen kezelhető, szociálisan inadaptív gyerek nem azonos a rosszul nevelt gyerekkel.  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb 

ismertetőjelei:  

 

- a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási követelményeknek,  

- passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

- nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 
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- testi és pszichés tünetei vannak, 

- személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, hibás 

automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus görcsök stb.). 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: 

 

 a helyzetfelismerés  

 kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás a családdal /családlátogatások, fogadóórák, 

szülői értekezletek/ 

 kapcsolatfelvétel az előző nevelési-oktatási intézménnyel 

 a probléma elfogadtatása a kortárs csoportokkal 

 a magatartási zavar feltárása külső szakemberek segítségével /iskolaorvos, Pedagógiai Intézet, 

gyermekjóléti szolgálat/ 

 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, együttműködés a belső szakemberekkel (gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelős, iskolapszichológus, logopédus, gyógypedagógus) 

 fejlesztő-rehabilitációs-foglalkozások biztosítása 

 a kompetencia alapú oktatás alkalmazása (differenciált óraszervezés, kooperatív technikák) 

 az újszerű megoldások és együttműködések kialakítása, melyek segítik beilleszkedésüket 

(projekt, témahét, erdei iskola, IKT-eszközök) 

 a tanuló minél több sikerélményhez juttatása a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek 

során, 

 tantárgyakon átívelő és a tanórán kívüli személyiségfejlesztő tevékenységek 

 református lelkészeink és hitoktatóink lelki gondozói tevékenysége 

 az óvodából alsó tagozatba, valamint az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet 

megkönnyítése 

 a középfokú oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel a sikeres továbbtanulás 

érdekében 

 

Az egyéni tanrendben oktatott tanulóra, a képzési kötelezettséget teljesítőre és a pedagógiai 

szakszolgáltatást igénybe vevőre külön rendelkezések vonatkoznak. 

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanuló szakértői vélemény alapján: 

- tanulmányait egyéni tanrendben folytatja, illetve 

- a szülő otthoni ellátás keretében tesz eleget a képzési kötelezettségnek, 

az önkormányzat feladatellátása keretében, a szakértői véleményben megjelölt szakember 

biztosításáról – külön jogszabályban meghatározottak szerint – az iskolának, a fejlesztő felkészítést 

nyújtó, illetve a szakértői véleményt készítő intézménynek kell gondoskodnia.  

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében igen hatékony segítséget kapunk 

református lelkészeinktől és hitoktatóinktól, akik lelki gondozói tevékenységükkel sokat segítenek a 

problémák feldolgozásában.  

 

Jó alkalmat nyújtanak az okok felderítésére a családlátogatások is. A személyes beszélgetések, a 

meggyőzés is segíthet a rossz irányba haladókat helyes útra terelni.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóórái, a pedagógusok fogadóórái és a szülői értekezletek 

mind lehetőséget adnak a személyes beszélgetésre, kapcsolattartásra.  
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Nemcsak a rászorulóknak, hanem a problémás gyerekeknek is igyekszünk kollégiumi ellátását 

biztosítani. A közösség ereje, az együttélés szabályainak betartása, a gyermekek és a felnőttek 

példamutatása segíthet a tanulók beilleszkedésében, magatartásuk javulásában.  

 

Fő feladatnak kell tekinteni az egészségügyi szolgálattal való szorosabb együttműködést. Orvosi 

igazolást csak betegség esetén kapjanak a tanulók. A színlelést, az iskolakerülést ezáltal próbáljuk 

meg kivédeni.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet pszichológusainak kihelyezett fogadóóráit 

eddig is igénybe vettük, ezután is élni kívánunk e lehetőséggel. Ezeket a fogadóórákat gyermek, szülő, 

pedagógus egyaránt igénybe veheti.  

Ha végképp tehetetlennek érezzük magunkat, kifogytunk minden ötletből, hogyan tudnánk segíteni a 

beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulóknak, akkor a Nevelési Tanácsadó elé visszük 

az ügyet (természetesen a szülő beleegyezésével). A vizsgálat után a fejlesztést a Nevelési Tanácsadó 

javaslata alapján végezzük. Intézményünkben a fejlesztő foglalkozásokat több szakember végzi 

(gyógypedagógus, logopédus és fejlesztő pedagógus). 

 

ABTMN-el küzdő tanulók esetébenaz osztályfőnökök szerepe is nagyon fontos. Ők a szülőkkel való 

gyakori, személyes beszélgetések útján adhatnak tanácsot; s javasolhatják a speciális szakember 

segítségének igénybevételét a szülőnek. 

 

Az osztályfőnök… 

 irányíthatja a diákot-szülőt a lelkészekhez, akik lelki gondozással segítenek a problémák 

feldolgozásában, 

 irányíthatja a diákot-szülőt a nevelők fogadóóráira, vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

fogadóóráira, ahol a „négyszemközti” bizalmas beszélgetések segíthetnek a helyes út 

megtalálásában, 

 irányíthatja a diákot-szülőt az iskolai védőnőhöz, illetve iskolaorvoshoz, akikkel közösen 

kereshetik a jó megoldást, 

 irányíthatja a diákot-szülőt az ifjúságvédelmi felelős bevonásával a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálathoz, ahol pszichológus tud foglalkozni a tanulóval, 

 irányíthatja a diákot-szülőt a nevelési tanácsadóhoz. 

 

Bízunk abban, hogy tanulóközpontú és humánus hozzáállásunkkal, pedagógusaink és a családok 

támogató magatartásával, a fejlesztő foglalkozások tervszerűségével a gyermekek érési folyamatai 

felgyorsulnak és beilleszkedésük eredményes lesz. 
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8.3. Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ezen belül a tehetség, a 

képesség kibontakozását segítő tevékenységeket. Alapvető feladatunk, hogy figyelembe vegyük a 

tanulók képességét, tehetségét. A tanuló joga, hogy képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön. 

 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek: 

- a tehetségkutatás, 

- a tanórán kívüli lehetőségek,  

- a tanórán belüli lehetőségek 

- együttműködés külső szervezetekkel, 

- és a nyomon követés. 

 

A tehetségkutatás 

 

A tehetség valami iránt megmutatkozó hajlam, képesség. A tehetséges ember valamilyen 

tevékenységben az átlagosnál magasabb teljesítményre képes. 

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy megfelelően 

lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és 

szakemberekkel.  

 

A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: 

- a korai felismerés, 

- a tehetségek számbavétele, 

- a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színtereinek 

meghatározása, 

- egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás, 

- esélyegyenlőség megteremtése 

 

A tehetséggondozás szervezett formái: 

1. Tanóra keretén belül 

2. Tanórán kívül 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségi tanórán belül 

 

Iskolánkban egyenlő hangsúlyt kap a tehetséggondozás és a lassabban haladó gyermekek 

felzárkóztatása. Mindkét tevékenységet tanórán és tanórákon kívül is beépítettük a pedagógiai 

programunkba.  

 

A tehetséggondozást tanórán elsősorban az óraszámok emelésével igyekszünk megvalósítani. Az 

óraszámok emelése mellett hatékony pedagógiai módszerekkel, differenciált foglalkoztatással, 

módszertani kultúránk állandó fejlesztésével igyekszünk megvalósítani. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei az élethosszig tartó tanulás érdekében: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

- a tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, 

- a matematika tantárgy emelt óraszámú oktatása, 
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- a motiváció fenntartása 

- IKT eszközök alkalmazása 

- projektoktatás 

- témahét 

- újszerű munkaformák alkalmazás (kooperatív, páros, csoport, stb.) 

- a tanrendbe iktatott úszásoktatás, 

- csoportbontás, 

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

csoportos használata, 

- a továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal, 

- személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása 

- a viselkedéskultúra fejlesztése 

 

A tehetségfejlesztés tanórán kívül 

 

Eszközei: 

-  versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális, stb.), 

- a kiugró tehetségek szakemberekhez való irányítása, akik gondoskodnak a tanulók megfelelő 

fejlesztéséről, 

-  tehetséggondozó szakkörök, 

-  iskolai sportkörben: kézi-, kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságok, atlétika, úszás, triatlon, 

duatlon versenyek 

-  szabadidős foglalkozások (színház-, múzeumlátogatás), 

-  az iskolában rendelkezésre álló tanulási források használata (számítógépes, multimédiás tanuló 

programok) 

-  iskolai könyvtár használata 

-  erdei iskola 

-  projektoktatás 

-  témahét 

 

Iskolánkban a tehetséggondozás az alábbi színtereken valósul meg 

 

A tehetséges, kiemelkedő, illetve jó képességű tanulóink részére különféle tantárgyi szakköröket 

szervezünk. Az igények felmérésére szeptemberben kerül sor. Az általános iskolások, a kis-, illetve 

nagygimnazisták részére külön szerveződnek ezek a foglalkozások. Tehetséges tanulóinknak 

lehetőséget biztosítunk, hogy matematika, angol, hittan, számítástechnika, rajz, énekkar, színjáték 

szakkörökben érdeklődésüknek megfelelően mélyíthessék tudásukat, gyarapíthassák ismereteiket. 

Folyamatosan működő foglalkozás az Internet szakkör, ahol a tanulók lehetőséget kapnak különféle 

internetes oldalak felkeresésére, levelezésre, az órákra való tananyag keresésére, stb. A 

kézműveskedéshez kedvet érző tanulók a kézműves foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, 

fejleszthetik képességeiket. Itt lehetőség nyílik a szalvétatechnika, az üvegfestés, papírhajtogatás, 

gyöngyfűzés, só kerámia és egyéb hobbitevékenységek kipróbálására. 

 

Sportolni szerető tanulóink sportköri foglalkozásokon vehetnek részt, melyeket a következő 

sportágakból szervezünk a kis- és nagygimnazisták részére: kosárlabda, úszás, kézilabda, atlétika, 

valamint tömegsport foglalkozásokat az áltanos iskolások részére. Évente több alkalommal szervezünk 

csoportokat, és túrázni megyünk a hegyekbe. 

 

Emelt szintű és középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokat biztosítunk a következő 

tantárgyakból:  
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 gimnázium 

 német nyelv, földrajz, matematika, testnevelés 

 informatika, hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, angol nyelv (e), történelem (e), biológia 

 történelem (k), magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (k), fizika, kémia 

 

 szakgimnázium/technikum 

 német nyelv, földrajz, matematika, testnevelés, rendészeti alapismeretek 

 informatika, hit- és erkölcstan, vizuális kultúra, angol nyelv (e), történelem (e), biológia 

 történelem (k), magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (k), fizika, kémia, informatikai 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek 

 

 

Technikus tanulóink OSZTV felkészítőn vehetnek részt. 

 

Lehetőség van ECDL tanfolyamon részt venni, valamint a szükséges vizsgákat helyben letenni. 

 

Iskolánk a DExam Nyelvvizsga Központ vizsgahelye, így diákjaink helyben tehetnek B1, B2 és C1 

típusú nyelvvizsgát. 

 

A versmondáshoz kedvet érző tanulóink az évente 2-3 alkalommal megrendezésre kerülő irodalmi 

esteken bizonyíthatják tehetségüket.  

Évente megrendezzük a diáknapot, a sportnapot, a farsangot, ahol az osztályok különféle ügyességi- 

és sportversenyeken mérhetik össze tudásukat. Ezek jó alkalmat biztosítanak a tehetséggondozás 

mellett egyúttal a közösségformáláshoz is. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyermekeknek lehetőségük legyen arra, hogy tudásukat 

különböző szaktárgyi versenyeken lemérhessék, ezért minden versenyzési lehetőséget kihasználunk 

(levelező vetélkedő, házi-, városi-, megyei- és országos szaktárgyi versenyek). 

 

Rendszeresen szervezünk mi magunk is vetélkedőket, versenyeket. Évente megszervezzük a 

Református Iskolák Országos Úszóversenyét, Kosárlabda Bajnokságát, Kézilabda Bajnokságát, és 

Teremfoci Bajnokságát. Minden évben megrendezésre kerül a kosárlabda házibajnokság, valamint a 

futballbajnokság, ez utóbbi keretein belül tanár-diák összecsapásra is sor kerül. 

Saját szervezésű háziversenyünk a Benkő Gyula természettudományos vetélkedő, amely 2010-től 

Országos Komplex vetélkedővé bővült. Angol Nyelvi Országos Vetélkedőnk pedig ökumenikus: 

római katolikus, evangélikus, református iskolák tehetséges tanulóinak kerül megrendezésre. 

Háziversenyünk még a HÉTPRÓBA elnevezésű hétfordulós egész éves vetélkedő sorozat: része a 

reformációvetélkedő, Európai Uniós vetélkedő, a március 15-e alkalmából megrendezésre kerülő 

vetélkedő. Énekelni tudó és szerető tanulóink az először 2018-ban megrendezett országos Csenki 

Imre Zsoltár- és népdalzsoltár éneklő versenyen bizonyíthatnak stb. 

 

Ezek a tehetséggondozó tevékenységek egymásra épülnek: a tanórákon kialakított biztos tudásra 

építve a szakkörökön, felkészítőkön gyarapítják tudásukat, a szaktárgyi versenyeken elért szép 

eredmények pedig bizonyítják tehetséggondozásunk eredményét. 

 

 

8.4. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 
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Iskolánk gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerének fejlesztését, feladatainak újragondolását az elmúlt 

években végbement és a jelenben is zajló nagy társadalmi folyamatok teszik indokolttá. Ezek a 

változások is befolyásolják az ifjúsági korosztály társadalmi beilleszkedését. A nagy erejű gazdasági-

társadalmi folyamatok megváltoztatták a család intézményét, szerkezetét és működését is. Érezhetően 

csökken a család szocializációs ereje, sok területen felerősödnek funkciózavarai. Fellazultak a családi 

kötelékek, növekszik a felbomló családok aránya, aminek következtében egyre nagyobb az ún. 

csonka családok száma. Megnövekedett azoknak a családoknak a száma, amelyekben az egyik vagy 

mind a két szülő munkanélküli. Ezek a negatív tendenciák iskolánk tanulóinak körében is éreztetik 

hatásukat. A megnövekedett feladatoknak az iskola csak nevelő munkája intenzitásának és 

hatékonyságának emelésével tud eleget tenni. 

 

Ebben a helyzetben feladataink a következők: a tanulók veszélyeztetettségi jeleinek észlelése, a 

veszélyeztetett körülmények között élő gyermekek felderítése, az ártalmazó okok megszüntetése, 

illetve a helyzet további romlásának megakadályozása. Ezeket a feladatokat az iskola csak akkor 

képes sikeresen megoldani, ha sajátos tennivalónkat a nevelési folyamat egészébe illesztjük be. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi program a Pedagógiai Program szerves része. Szorosan és minden 

területen kapcsolódik az intézmény pedagógiai tevékenységéhez. Ebből fakad, hogy cél- és 

feladatrendszerében kiterjed minden egyes gyermekre, széles körben át kell fogja a nevelő és oktató 

munkát. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi program hozzá kell járuljon olyan légkör kialakításához, 

 amely eleve kizárja a gyermek bármilyen oknál fogva hátrányos megkülönböztetését, 

 amelyben mindenki számára biztosított a fejlődés, 

 hogy minden egyes gyermeknek lehetősége legyen tehetségét kibontakoztatni, 

 hogy leküzdhesse fennálló hátrányát. 

 

A gyermekvédelmi törvény fő célja, biztosítani, hogy a gyermek saját családjában nevelkedhessen. E 

cél határozza meg, hogy kiemelt és alapvető feladatunk a megelőző tevékenység, mely pedagógiai 

eszközeinkkel valósul meg elsősorban. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásáért az intézmény vezetője felel, és köteles abban 

közreműködni valamennyi pedagógus. 

 

Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében.  
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Minden gyermeket érintő ifjúságvédelmi tevékenység 

Intézményünk sajátosságából adódóan kiemelten fontos a bizalomra épülő, szeretetteljes és 

következetes szigorral áthatott nevelési-oktatási légkör biztosítása, melyben minden gyermek 

érezheti, hogy kötelességei teljesítésében megértő, segítő türelmet, szeretetet kaphat. Törekszünk 

arra, hogy tanulóink személyiségét ne statikusan, hanem fejlődésében lássuk. Ennek szellemében a 

helyi tanterveket úgy dolgoztuk ki, hogy a Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerét 

iránymutatóként használva lehetővé tegyék a képességek alapján való differenciálást.  

 

Minden tanítónak, szaktanárnak érthetően és céljainak megfelelően kell kommunikálnia, továbbá 

meg kell tanítania tantárgya tanulási módszereit, csökkentve ezzel a tanulási kudarcokból adódó 

hátrányokat. Kiemelten sokat tehetnek ezen a területen a napközis és a diákotthoni nevelők. 

 

Minden osztályfőnöknek és nevelőnek alkalmaznia kell, olyan hatékony tanuló megismerési 

technikákat, melyek lehetővé teszik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának 

megismerését. Ezen háttér ismeretek birtokában lehetővé válik a megközelítés, a bármilyen okból 

kialakuló hátrányok megelőzése. Tapasztalataikról kölcsönösen tájékoztatják egymást, szükség 

szerint az ifjúságvédelmi felelőst. 

 

Az osztályfőnök kiemelten kezeli a szülőkkel való kapcsolattartást. Minden, a családot, a gyermeket 

érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatást ad minden tanuló esetében. Pedagógiai eszközeivel 

segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy gyermekükkel megfelelően foglalkozzanak, és eleget 

tegyenek a közoktatásról szóló törvényben és a gyermekvédelmi törvényben meghatározott 

kötelességeknek. Mindehhez fórum a családlátogatás, a szülői értekezlet, a fogadóóra. 

 

Amennyiben nem sikerül rendszeres és együttműködő kapcsolatot elérnie, jelzéssel él és kéri az 

ifjúságvédelmi felelős segítségét. 

 

Az ifjúságvédelmi felelősnek az iskola tanulóira vonatkozó testületi döntések, határozatok, 

szervezeti kérdések, intézkedések meghozatala alkalmával a gyerekek érdekeit képviselnie kell, 

például az alábbi helyzetekben: a házirend, a jutalmazás-büntetés rendszerének kidolgozásakor, 

kitüntetések odaítélésénél, fegyelmi eljárások lefolytatásánál. Továbbá az ifjúságvédelmi felelős: 

 folyamatosan kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, 

 évente egy alkalommal munkaközösségi foglalkozásokon foglalkozik ezen témával, 

 testületi értekezleten félévente beszámol, 

 az igazgatóval együttműködik az ifjúságvédelmi feladatok meghatározásában, 

 a tanulókat és a szülőket tájékoztatja azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon indokolt esetben részt vesz a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

 a veszélyeztetető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi. 

 

A nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét az intézmény fenntartója 

ellenőrzi. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem három alappillére: 

 a megelőzés 

 a feltárás 
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 és a megszüntetés 

 

Megelőzés 

A megelőzés gyermekvédelmi, és egyben pedagógiai tevékenységet is jelent, célja, hogy megelőzze, 

elhárítsa vagy enyhítse azokat a gyermekre ható károsodásokat, amelyek az egészséges 

személyiségfejlődését megzavarják vagy gátolják, másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak az 

érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a gyermek társadalmilag is értékes képességeinek 

kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. 

 

A megelőző tevékenység jelentős eleme a hiányzások iskolaszintű következetes igazoltatása és 

ellenőrzése; igazolatlan mulasztás esetén a törvényes eljárás betartása; valamint családlátogatás az 

osztályfőnök bevonásával. A túl gyakran, vagy huzamos ideig hiányzó tanulóra is figyelmet kell 

fordítani, hiszen ez is képezhet hátrányt, lehet a veszélyeztetettség forrása, ha időben nem 

megfelelően kezeljük. 

 

Feltárás 

 fel kell ismerni, fel kell tárni a tanulók problémáit 

 meg kell keresni az okokat 

 segítséget kell nyújtatni a problémák megoldásához 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek 

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyerekek problémáit az iskola és a 

gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

 

Megszüntetés 

Az iskola, a pedagógusok feladatai közé tartozik az is, hogy részt vegyenek a tanuló fejlődését 

veszélyeztető okok megszüntetésében. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézménynek együtt kell 

működnie a polgármesteri hivatallal, az iskolaorvossal, a családsegítő szolgálattal, a nevelési 

tanácsadóval, a rendőrséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben részt vevő 

társadalmi szervezetekkel. 

 

Amennyiben az iskola veszélyeztetettségre utaló jelet észlel, értesíteni kell a gyermekjóléti 

szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 

 

Az intézmények a pedagógiai munkájuk részeként a pedagógiai tevékenységükkel is segíteni tudják 

a megszüntetést. 

 

Pedagógiai munkán belüli tevékenységek a veszélyeztetettség megszüntetésére: 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 pályaválasztás segítése 

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre történő nevelés 

 tanulószobai foglalkozások 

 iskolai étkezési lehetőség 

 egészségügyi szűrővizsgálatok 



 

153 

 

 a tanulók szabadidejének szervezése 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, ösztöndíj, természetbeni támogatás) 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 Az osztályfőnöki munkaközösség szigorúan ellenőrizze az osztályfőnökök munkatervét, 

amelyekben részletesen ki kell dolgozni a tanulást segítő módszereket: 

a) a tanulók gyakori tesztelése a nehézségek feltárására 

b) szorosabb kapcsolat a szülői házzal, ha érdektelenség, lustaság tapasztalható 

c) szorosabb kapcsolat a kollégiumi csoportvezető tanárokkal az intenzívebb tanulás 

érdekében 

d) feltárni a fáradtságok okait 

e) szervezni a korrepetálások rendjét, idejét 

f) ellenőrizni a korrepetálásokon vagy egyéb segítő foglalkozásokon a tanulók 

megjelenését 

g) a tantárgyi teljesítmények rendszeres, értékelő vizsgálata, a jegyek megfelelő 

számának ellenőrzése, a szülők havonkénti tájékoztatása 

Az osztályfőnöki munkaközösség dolgozzon ki egységes tesztlapokat a fentiek mérésére. 

 Az osztályfőnökök évente legalább két alkalommal ismertessék a szülői értekezleteken a 

szülőkkel a mérések (tesztek) eredményeit [Kt. 2. § (4) a), b) pont]. Az osztályfőnökök minden 

tesztelés vagy egyéb jelzés tartalmát ismertessék az illetékes szakhatóságokkal, és beszéljék 

meg velük a problémák megoldásának lehetséges módját. 

 A szaktanárok év elején készítsenek tudásszint-mérést és a mérések eredményétől függően 

alakítsák tanmenetüket: 

a) a gyengébbek megsegítésének módjáról 

b) a korrepetálások rendjéről 

A szaktanárok igyekezzenek elsősorban ösztönző módszerek alkalmazásával sikerélményhez 

juttatni a gyengébb képességű, érdektelenebb vagy lustább tanulókat is. 

Megfelelő számú érdemjegyek adásával segítsék a tanulók önkontrolljának lehetőségét. 

Amennyiben lehetséges, egyéni foglalkozásokat is tartsanak a megsegítés érdekében. 

Igyekezzenek érdekeltté tenni a tanulókat a felzárkóztató foglalkozásokon való részvételben. 

 A kollégiumi csoportvezető tanárokkal mind az osztályfőnökök, mind a szaktanárok tartsanak 

állandó kapcsolatot a gyengébben teljesítő kollégista tanulók felzárkóztatása érdekében. El 

kell érni, hogy a hatékonyabb tanulás érdekében a csoportvezető tanárok biztosítsák a nyugodt 

tanulási lehetőséget, segítséget a feladatok megoldásához és hatékony ellenőrzést. 

Foglalkozzanak a helyes tanulási módszerek kialakításával. Éjszakai felügyelet biztosításával 

a kollégista tanulók nyugodt pihenését segítsék elő. 

 Az iskola vezetősége a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésekor 

a rendelkezésre álló időkereten belül: 

a) órarendi keretbe illesztéssel biztosítsa a felzárkóztató-korrepetálási órák megtartását 

b) a lehetőségekhez képest biztosítsa a napközis és tanulószobai foglalkozások 

megtartását a mezőtúri tanulók részére 

c) diákkörök működtetésével segítse a képességek-tehetségek kibontakoztatását 

d) a kollégiumban éjszakai ügyelet megszervezésével (biztosításával) segítse a kollégista 

tanulók nyugodt pihenését 

 Amennyiben az derül ki, hogy a tanuló olyan jellegű tanulási nehézséggel küzd, amelynek 

leküzdésében az iskola egyedül nem képes hathatós segítséget nyújtani, akkor a további 

teendőkkel kapcsolatosan a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság 

segítségét kérjük. Pedagógiai eszközeinkkel igyekszünk arra törekedni, hogy a káros 

hatásokat megszüntessük. 
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 A kompetencia alapú oktatás bevezetésével a 2009/2010. tanévtől a diákok érdeklődését 

különböző technikákkal (kooperatív technika, csoportmunka, projektmódszer stb.) keltjük fel, 

hogy a kellő motiváltságuk meglegyen a tanuláshoz. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Szociális hátrányok okai közül a legfontosabbak: 

 „hátrányos környezetből” kerül iskolánkba a tanuló; 

 anyagi hátrányok 

 

„Hátrányos környezetből” jött tanulóink hátrányait csökkentik a felzárkóztató foglalkozások. 

 

Más jellegű hátrány orvoslására ad lehetőséget iskolánk önálló kollégiuma. Nem csak a távol lakók, 

de nem megfelelő lakáskörülményű, nagycsaládos szülők gyermekeinek is kényelmes, nyugodt 

tanulási feltételeket biztosít. 

 

Az anyagi hátrányok enyhítését szolgáló lehetőségeink: 

 

 A többgyermekes családok (önkormányzatok által biztosított) étkezési hozzájárulásának 

közvetítése. 

 Közös programok költségeinek csökkentését az iskolában működő alapítványok segítik. Az 

osztályfőnök kérheti ezt a támogatást a tanuló részére. 

 Önkormányzatok polgármesteri hivatalaitól kérhető segélyek, támogatások megszerzésében 

támogató együttműködésünkkel (elsősorban az osztályfőnökök, illetve az ifjúságvédelmi 

felelős) segítjük a rászoruló tanulóinkat. 

 Az ifjúságvédelmi felelős figyelemmel kíséri a diákjóléti pályázatokat, a lehetőségekre 

felhívjuk tanulóink figyelmét, a pályázatok elkészítésében segít az osztályfőnök. 

 A gyülekezeti diakónia kiterjesztése a tanulókra. 

 Szülő-iskola egymást segítő kapcsolatának megalapozása és kibontakoztatása a kölcsönös 

együttműködés hatékonysága érdekében. 

 

A halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók védelmében végzett tevékenységek 
 

Ilyen irányú segítségre iskolánk tanulóinak nagy része rászorul, tehát gyermekvédelmi munkánk első 

és legfontosabb területe a megelőzés. 

 

Az anyagi hátrányokkal rendelkező tanulók száma igen nagy, arányában és létszámában növekedett 

az utóbbi években. Mivel vannak évek óta állandóan rászorult családok, nem várható jelentős 

csökkenés. Növekvő a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező, többnyire munkanélküli családok 

gyermekeinek száma is. Jelentős azon szülők száma – arányuk növekvő –, akik egyre kevésbé 

tartanak kapcsolatot önként az iskolával. Ennél nagyobb azon családoknak, tanulóknak a száma, ahol 

a különféle körülmények magukban hordozzák a veszélyeztetettség lehetőségét. Több tanuló esetében 

éppen a megelőző munka eredménye, hogy nem váltak veszélyeztetett helyzetűvé. Mindezek a tények 

alapvetően meghatározzák a tanulók védelme érdekében végzendő munkánkat. 

 

A védelembevétel első színtere az iskola, ahol személyes foglalkozással, nevelési tanácsokkal 

segíthető a gyermek és a család abban, hogy megelőzhető legyen egy súlyosabb fokozatba kerülés. 

Ezért nagyon fontos a tanuló környezetének, körülményeinek ismerete. A minden tanulóra kiterjedő 

helyzetelemzést első osztályban mindenoldalúan el kell készíteni, a további években évente át kell 

tekinteni, a közben érkezettekkel ki kell egészíteni. Ezt a személyiségjogok és az adatvédelem 
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tekintetbevételével, a szülők és a gyerekek önként történő megnyilatkozására kell alapozni, 

kiegészítve azt a személyes tapasztalat és megfigyelés tényeivel.  

 

A helyzetelemzés módja a családlátogatás, személyes beszélgetés a szülővel, gyermekkel, a tanulók 

megfigyelése tanórákon és azokon kívül. 

 

A helyzetelemzést az osztályfőnökök végzik, a veszélyeztetettségi fokozat megállapítása az 

ifjúságvédelmi felelős közreműködésével történik osztályonként és tanulónként. Az így 

nyilvántartásba vett gyermekek segítésére, védelmére éves program készül, s a felelős teendője a 

gyermekvédelmi rendszer megfelelő formájába besorolni a gyermek ügyét, s azt oda továbbítani. 

 

Az év közben jelentkező problémák észrevétele, jelzése minden pedagógus feladata. 

 

Az ifjúságvédelmi felelős feladata a testületet tájékoztatni mindarról, amiről őt e témával 

kapcsolatban tájékoztatták, vagy feladattal látták el. Ennek érdekében folyamatosan kapcsolatot tart 

egyrészt a Gyermekjóléti Szolgálat ügyintézőivel, másrészt a városi gyámhivatal ügyintézőjével. 

 

A megelőzés érdekében kapcsolatot vesz fel az iskolaorvossal, a rendőrséggel a gyermekekre 

vonatkozó, vagy a nekik szóló témákban ifjúságvédelmi céllal szervezendő felvilágosító, 

ismeretterjesztő szülői értekezlet, osztályfőnöki foglalkozás előkészítésében. 

- ifjúkori bűnözés megelőzése, 

- egészséges életmód,  

- drogfogyasztás, alkohol hatásai stb. 

Segíti az osztályfőnökkel együtt a rendőrségi eljárás során a tanulóról kért jellemzés elkészítését. Az 

érintett gyermek fokozott figyelemmel kísérését és nevelését az iskolában és a lehetőségekhez mérten 

a családban is. 

 

A külső kapcsolatrendszerben a gyermekvédelem területén a legfontosabb a Családvédelmi 

Szolgálattal és a Gyámhivatallal tartott kapcsolat, mivel a számukra előírt feladatok végrehajtásában 

az iskolának közreműködési kötelezettsége van. 

 

Az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermek esetében jelzéssel élünk a Családvédelmi 

Szolgálatnak: 

 ha az alanyi jogon járó gyermekvédelmi kedvezményt a szülő nem kérte, de a gyermek 

ellátottsága arra utal, hogy rászorulnak, 

 ha igénybe vette, de nem kellően fordítja a gyermekre, aki emiatt alapvető hiányokat szenved, 

 ha olyan ok állt elő és jut tudomásunkra, minél fogva rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 

van szükség. 

 

Ezen támogatások lehetőségéről a szülőket tájékoztatással segítjük. Elmulasztott vagy helytelen 

eljárásukat első fokon velük beszéljük meg, jelzéssel akkor élünk, ha az hatástalan marad. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a napközis foglalkozásban irányítással segítjük. Felvételünkben a 

rászorultság mellett figyelembe kell venni a létszám lehetőségeit, az étkezési díj fizetésének 

biztosítottságát. Ezért szükség esetén ”étkezési hozzájárulás” támogatásárára javaslatot teszünk.  

 

Azoknál a családoknál, ahol a szülők saját hibájukból nem képesek, vagy nem akarnak eleget tenni a 

gyermekkel szembeni kötelezettségüknek, a jelzések és a tapasztalatok alapján az ifjúságvédelmi 

felelős a családvédelmi szolgálat segítségét kéri a gyermek érdekében. 
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Erre akkor kerül sor, ha az iskola pedagógiai lehetőségeit meghaladja az eset, és szükséges a gyermek 

védelembe vétele bármely oknál fogva. 

A védelembe vett gyermeket továbbra is változatlanul figyelemmel kell kísérni, a pártfogójával 

kapcsolatban lenni, kérésére a gyermekről információt adni. 

 

Az ifjúságvédelmi tevékenység kulcsembere az osztályfőnök, a gyermekek problémájával 

közvetlenül ő foglalkozik. Ennek érdekében is szükséges az osztályfőnöki órák és a feladatkör 

számára órát biztosítani. 

 

A gyermekért minden felnőtt felelős. A dolgozók észrevételüket jelezzék a nevelőnek, ifjúságvédelmi 

felelősnek. Református iskola lévén helyzetünk kedvező lehetőséget nyújt a lelki gondozáshoz, ebben 

a gyülekezetre is támaszkodhatunk. Ezekkel a lehetőségekkel a gyermek megnyerésével élünk. 

 

Fokozottan kell figyelni a gyermekek étkezésére: nem nézheti tétlenül egyetlen iskolában dolgozó 

sem, hogy az odajáró gyermek éhezzen, vagy megfelelő ruházat nélkül járjon. Ha ilyet tapasztal, 

azonnal jeleznie kell, keresve az okokat, a segítést. Ebben szorosan együttműködünk a gyülekezettel 

és a szülői munkaközösséggel is. 

 

Mindezen tevékenységünket Krisztus tanításai szerint végezzük: 

„Aki az ilyen gyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be: 

és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.” 

(Márk 9,37) 
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9. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvétele 
 

A diákönkormányzat ellátja a tanulók érdekeinek képviseletét az intézményi döntési folyamatokban.  

 

A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol: 

 a házirend elfogadásakor, 

 az SZMSZ elfogadásakor (a tanulókat érintő kérdésekben), 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek megállapításakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület véleménye meghallgatásával: 

 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

 tisztségviselőik megválasztásában. 
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10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény 

partneri kapcsolattartás formái 
 

 
Nevelési, pedagógiai céljaink elérésének elengedhetetlen feltétele a többirányú információáramlás, a 

jó együttműködés. Problémákat megoldani, felmerülő kérdésekre válaszolni, véleményeket, 

javaslatokat közzétenni csak megfelelő színtereken lehet. 

 

A tanulókat az iskolai élet eseményeiről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a 

diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

 az iskola igazgatója – legalább évente egyszer – a diákönkormányzat ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzati ülésen, 

 az osztályfőnök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, nevelőtestülettel vagy az 

iskolaszékkel. 

 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója – legalább félévente egyszer – a szülői szervezet választmányi ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan a szülői értekezleteken. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Szülői értekezletek (évente legalább kettő az első és végzős évfolyamokon legalább 

három alkalommal) feladata: 

 a szülők és pedagógusok kapcsolatának kialakítása, fejlesztése 

 a szülők tájékoztatása: 

- az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

- a közoktatás-politika alakulásáról, 

- helyi tanterv követelményeiről, 

- a tanuló tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

- az osztályközösség tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

- az eredményekről, problémákról. 

 a szülők kérdéseinek, véleményeinek, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

b) Fogadóóra (évente kétszer: november és április hónapban) feladata: 

 személyes kapcsolat kialakítása a szülők és szaktanárok között, illetve ezen 

keresztül egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (pl. 

otthoni tanulás, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, szabadidő helyes eltöltése, pályaválasztás) 

c) Nyílt tanítási nap feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munkájába. Lehetősége nyílik a szülőnek, hogy tájékozódjon közvetlenül gyermeke és 

az osztályközösség mindennapjairól. 

d) Családlátogatás (elsősorban az első évfolyamon és a konfirmáció évében) feladata a 

gyermek családi hátterének, körülményeinek megismerése. 
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e) Írásbeli tájékoztató: feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő kérdésekben. (dicséret, elmarasztalás, hiányzások és 

következményei) 

 A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv tanévenként meghatározza. 

 

A kollégium kapcsolata az iskolával és a szülői házzal 

 

A kollégiumban folyó nevelés eredményességét két fontos tényező, az iskolával és a szülői házzal 

való jó kapcsolat nagymértékben befolyásolja.  

A kollégium nevelőtanárai a középiskola tantestületének egyenlő jogokkal rendelkező tagjai, minden 

értekezleten részt vesznek, szavazati joggal rendelkeznek. A kollégium főállású nevelőtanárai 

többnyire taníthatnak a gimnáziumi vagy szakközepes osztályokban.  

 

A kollégium működése az iskola pedagógiai programjába épül be. Folyamatos a kapcsolat az 

osztályfőnökökkel, informális a szaktanárokkal.  

Konkrét esetek, problémák kapcsán (magatartás, fegyelmi kérdések) többnyire alkalomra szorítkozó. 

Tanulmányi kirándulásra az osztályfőnökök gyakran hívják a nevelőtanárokat. 

 

A hatékonyabb együttműködés érdekében a nevelőtanároknak a csoportjukhoz tartozó tanulók órái 

esetében a tanórák rendszeres látogatását, a hospitálást kötelezővé tesszük.  

A nyílt napokon és fogadóórákon a kollégiumi tanárok is részt vesznek, hogy közös tájékoztatást 

tudjanak adni az érdeklődő szülőknek. 

 

Mivel a kollégium „kiszolgáló” egység, az ezzel járó nehézségeket is hordozza. Időbeosztása nem 

öncélú: a gyerekek tanulását és pihenését szolgálja.  
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11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

 
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a gimnáziumi tanulók esetében a 20/2012.(VIII.31.) 

EMMI rendeletének 64- 73.§, a technikumi tanulók esetében a 12/2020. (III. 7.) Korm.rendeletének 

180-190. §-ai rendelkeznek. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottság előtt lehet tenni.  

11.1. A tanulmányok alatti intézményi vizsgák típusai 

 
Osztályozó vizsga 
A tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

- tanulmányait egyéni tanrendben folytatja,  

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 250 tanóránál többet 

mulasztott,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott,  

- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási 

órák húsz százalékánál többet mulasztott, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, és a nevelőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát.  

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető,  

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi 

tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából 

kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie.  

 

Sikeres osztályozó és előrehozott érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból a tanórák látogatása alól 

is engedélyt kap a tanuló, amennyiben ezt a főigazgatónak benyújtott írásbeli kérvényben kéri. Az 

osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. A tanítási év végén osztályozatlan 

tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha a szabályosan megtartott javítóvizsgája 

elégtelen, tanévet kell ismételnie.  

 

Az osztályozó vizsgákra való jelentkezés kérelmeinek benyújtási határideje: 

– ha a vizsga időpontja a javítóvizsga időszaka, akkor június 30-ig, 

– ha a vizsga időpontja az első félév utolsó két hete, akkor október 31-ig, 

– ha a vizsga időpontja április utolsó két hete, akkor február 28-ig. 

 

Ha a tanulónak az 51. § (7) bekezdése alapján kell osztályozó vizsgát tennie, akkor a szaktanár és az 

osztályfőnök a félév és a tanév vége előtti harmadik hét péntekéig köteles azt írásban jelezni az 

intézmény igazgatójának. 

 

Különbözeti vizsga 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 

Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Amennyiben a gimnázium és technikum 9. évfolyamánál, 

valamint a szakképző osztályok 13. évfolyamánál magasabb évfolyamú osztályába kíván belépni a 

tanuló, és a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak éves óraszámainak 
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összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplőösszeg, a belépőtanulónak különbözeti 

vizsgát kell tennie. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is (pl. hit- és 

erkölcstan).  

A különbözeti vizsgatantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkezőtanuló ügyében.  

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra – a 65. § (1) bekezdése alapján – évente legalább kétszer 

adunk lehetőséget: a javítóvizsga időszakban és az első félév utolsó két hetében. 

 

Az osztályozó és különbözeti vizsgák vizsgabizottságának elnöke a mindenkori oktatási 

igazgatóhelyettes, de a vizsgabizottság elnöki teendőinek ellátásával az igazgató más személyt is 

megbízhat. A bizottságban a 65. § (4) bekezdése alapján lehetőleg legyen benne – az adott tantárgy 

kérdező tanárán kívül – az illetékes munkaközösség-vezető vagy a tantárgy vezető tanára. 

 

Javítóvizsga 
A tanulónak javítóvizsgán kell számot adnia tudásáról, ha  

- tanév végén (legfeljebb három tantárgyból) elégtelen osztályzatot kapott,  

- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem 

fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,  

- szakmai gyakorlatból a nevelőtestület az oktatási igazgatóhelyettes egyetértésével engedélyezte,  

- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott 

- az érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben, ha a képzésben részt 

vevő személy elégtelen ágazati alapvizsgát tett, a javítóvizsgát a tanév második félévében teheti le. 

A javítóvizsgán is elégtelen ágazati alapvizsgát tett képzésben részt vevő személy a tanév végén nem 

minősíthető, és a tanulmányait az ágazati alapoktatás megismétlésével folytatja. 

 

A javítóvizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (8) és 65. § (1) bekezdése alapján 

augusztus 15. és augusztus 31. között szervezzük. 

 

Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen minősítést 

szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időszakot kijelölni.  

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben 

teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai 

évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam 

bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel 

kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülőév végi bizonyítványba 

be kell írni.  

 

Pótló vizsga 
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló 

vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát 

csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.  

Technikumban a pótlóvizsga a képzési és kimeneti követelmények megváltozásáig, de legalább a 

szakmai vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos képzési és kimeneti 

követelmények szerint tehető le. A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is 

leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei 

adottak. 

 

Ágazati alapvizsga 

Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. 
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Az ágazati alapvizsga állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek 

az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit 

országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az 

ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát. 

Ágazati alapvizsgát az intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A 

vizsgabizottság elnökét az intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja. 

 

11.2. Intézményünk belsővizsga-rendszere 
 

Belső vizsga-rendszer kiépülése 

1992 szeptemberében indult az első 9. évfolyamos gimnáziumi osztály, amelyet már a református 

egyház mezőtúri presbitériuma, mint fenntartó indított. A gimnáziumi képzés újbóli kiépítése (a 

mezőgazdasági szakközépiskolai profil megtartásával) után fogalmazódott meg az igény elsősorban 

a tantestület részéről egy belső vizsga rendszer kiépítésére.  

 

A rendszer kiépítésének folyamatában az alábbiakat rögzítettük:  

a) A vizsga célja: lezáró-minősítő (szummatív) értékelés minden tanév végén. Kiemelt célja a 

tanulók szintetizáló készségének fejlesztése, hozzászoktatása a vizsga légköréhez, a vizsga 

magatartási formáinak kialakítása. 

b) Kijelöltük évfolyamonként azokat a vizsgatárgyakat, amelyből vizsgázniuk kell 

tanulóinknak. Évfolyamonként a kijelölt tantárgy(ak)ból kell vizsgázni, kivéve a 12. 

évfolyamon, ahol csak az egyik tantárgyat jelöltük ki, a másik tantárgy kötelezően választott 

az érettségi vizsgán 5. tantárgyból (így a továbbtanulási orientáltságot is figyelembe 

vesszük). 

c) Meghatároztuk, hogy mely vizsgatárgyból kell írásbeli és/vagy szóbeli vizsgát tenni 

évfolyamonként.  

d) Rögzítettük, hogy a tanulóknak tudásukból egy tanév (az adott tanév) ismeretanyagából kell 

számot adniuk. 

e) A vizsgák idejének intervallumait is megjelöltük: 

 12. évfolyamon februártól áprilisig 

 5-11. évfolyamon március-május 

A pontos dátumokat februárban a középiskolai intézményegység-vezető és a 

munkaközösség-vezetőkből álló munkacsoport határozza meg, rugalmasan alkalmazkodva 

az adott év programjaihoz. 

f) A fenti munkacsoport gondoskodik a vizsga koordinálásáról és a vizsgabizottságok 

felállításáról (szóbeli vizsgákon). A vizsgabizottság tagjai: 

 kérdező tanár (szaktanár) 

 osztályfőnök vagy munkaközösség-vezető vagy igazgatóhelyettes vagy igazgató 

 lehetőség szerint 1 fő szaktanár az érintett munkaközösségből 

g) Írásbeli vizsgán az érintett szaktanár gondoskodik a vizsga zavartalan lebonyolításáról. 

h) Pontosan rögzítettük a vizsga értékelését. A vizsgán nyújtott teljesítmény értékelése – az 5. 

évfolyam kivételével – érdemjegyekkel történik. A tanuló által nyújtott teljesítményt a 

szaktanár és a vizsgabizottság tagjai szóban is értékelik. A vizsgán kapott érdemjegyek a 

naplóba kerülnek bejegyzésre. A tanuló év végi osztályzatának megállapításánál súlyozottan 

– általában két témazáró jegynek – kell figyelembe venni. Az 5. évfolyamon a vizsga 

minősítése szóbeli, szöveges. 

i) A vizsgák eredményhirdetése a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében történik. A vizsgák 

eredményét az előre kiadott vizsgalapokon rögzíteni kell. 
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j) Az írásbeli dolgozatok megtekintése és a szóbeli vizsga rendjére az érettségi 

vizsgaszabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

Természetesen gondoltunk a tanulók és a szülők megfelelő fórumokon való tájékoztatására is, 

melyeken az alábbiakat tisztáztuk: 

 A vizsga kötelező 

 A vizsga célja és tétje 

 Hogyan zajlik le és miként bonyolódik 

 Ki illetve kik fognak vizsgáztatni 

 Hogyan történik az értékelés 

 A vizsga várható ideje 

 Kinél lehet informálódni a vizsgáról 

 Esetleges jogorvoslati kérdésekkel kihez lehet fordulni 

 

A vizsgák lebonyolításának záró mozzanata az érdemjegyek rögzítése a naplóban, és az értékelő 

(összesítő) lapok kitöltése, melyet a szaktanárok és az osztályfőnökök végeznek el. Az értékelő 

lapokat leadják a középiskolai intézményegység vezetőnek (a vizsgáért felelős koordinátornak), aki 

ezek alapján összegzi az eredményeket, tapasztalatokat von le. Az értékelést tantestületi értekezleten 

a nevelőtestület elé terjeszti. 

 

Eddigi tapasztalataink főbb elemei 

 Mára már jól, olajozottan működik a vizsgarendszer, a hozzáfűzött elvárásoknak megfelel, 

bár jelentős szervezőmunkát igényel. 

- Jelentős fegyelem- és hatékonyságnövelő szerepe van. 

- Nagyobb szerepet kap a rendszerszemléletű gondolkodás, a pedagógiai hatásfolyamat 

elemzése. A napi pedagógiai gyakorlatban az ismétlések, a tananyag egymásra-

épülések, a rendszerezések alaposabb tervezését igényli. 

- A vizsgák tanári és tanulói fogadtatása pozitív. 

 Úgy véljük, hogy a szülők és a tanulók is felmérték ennek a fajta megmérettetésnek az 

előnyeit, hiszen szintézise, nagyobb ismeretanyag (1 tanévnyi) átfogó ismertetésére 

kényszerít, stresszhelyzetben kell tudásukról számot adni tanulóinknak, megtanulják, hogyan 

kell vizsgahelyzetben legjobb formájukat adni, előkészülve az érettségi-záró vizsgákra. 

 

 

A belsővizsga rendszer évfolyamonkénti tantárgyi beosztása Pedagógiai Programunk 

mellékletében található. 
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12. A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint a 

szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre 

vonatkozó rendelkezései 
 

 
Középiskolába történő felvétel vagy átvétel 

Az Nkt. és a szakképzési törvény értelmében a gimnáziumba, valamint a technikumba alapfokú 

iskolai végzettséggel lehet belépni. A tanulókat 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményük alapján 

vesszük fel. 

A technikum szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az adott szakképesítésbe 

való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a technikumba való jelentkezésekor tájékoztatni kell.  

 

Másik középiskolából való átvétel feltételei 
- a szülőnek az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelme  

- megfelelő tanulmányi eredmény  

- amennyiben azt a fogadó osztály törvényben előírt létszáma lehetőséget biztosít erre.  

 

Más intézmény azonos típusú képzési formáiból különbözeti vagy osztályozó vizsga nélkül léphet át 

a tanuló, ha az általa tanult tárgyak évfolyamonkénti elosztása és óraszáma a két intézményben 

megegyezik. Minden egyéb esetben előzetes egyeztetés során kell megvizsgálni azt, mely tárgyakból 

kell különbözeti vagy osztályozó vizsgát tennie az átlépni kívánó tanulónak, illetve a szakmai 

gyakorlat követelményeit teljesítenie kell. Az összehasonlítás alapja a tanult tárgyak óraszáma, illetve 

évfolyamonkénti elosztása lehet. Az átlépésről minden esetben az igazgató dönt a leendő 

osztályfőnök, esetenként az illetékes szaktanárok véleményének kikérésével. Az átlépéshez 

szükséges különbözeti vagy osztályozó vizsga kiírása (időpont, tantárgyak, tartalmak) az oktatási 

igazgatóhelyettes feladata. 

 

Az átvételhez a tanuló év végi bizonyítványát vagy félévi értesítőjét be kell mutatni. Kiskorú tanuló 

átvételét a szülőnek is kérelmeznie kell. Az átvételt az igazgató helyhiány miatt azonnal 

megtagadhatja. 

A középiskolai felvételi eljárás éves menetrendjéről, az eljárás során betartandó határidőkről minden 

évben az Oktatási Minisztérium által kibocsátott, a tanév rendjéről szóló rendelet intézkedik.  

Felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvétel elbírálásánál, a teljesítmények rangsorolásánál az 

általános iskola 8. osztályának félévi eredményeit rangsoroljuk úgy, hogy a magatartás/szorgalom, 

illetve a készségtárgyak eredményeit nem számítjuk. 
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13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
 

 

Az egészséges életmódra nevelés feladatai között meghatároztuk: vállaljuk, hogy alapvető 

ismereteket adunk a betegségek megelőzéséről, valamint az elsősegély-nyújtásról. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek átadásának elsődleges színtere az elsősegély-nyújtó szakkör, 

melyet a Vöröskereszttel történő együttműködésben valósítunk meg.  

 

A szakkörön való részvétel több előnnyel jár az alapismeretek elsajátítása mellett: 

 

 a legjobbak 5 fős csapatban részt vehetnek a megyei elsősegélynyújtó versenyen, 

 a szakkör a jogosítvány megszerzéséhez szükséges elsősegély vizsgára is felkészít. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

A helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - esés, törés 
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14. Az iskolai közösségi szolgálat 
 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelően:  

„A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve 

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi 

szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.” (Az állami vizsgák rendszere 6.§ (4.) bekezdés) 

 

„Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. 

január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni” (54. Átmeneti és vegyes 

rendelkezések 97.§ 2. bekezdés). 

 

A fent említett törvénynek, valamint a Nevelési –oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek 

megfelelően intézményünk, a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, 

Általános Iskola és Óvoda vállalja a tanulók közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását, a feladat teljesítését felügyelő és koordináló 

pedagógus, pedagógusok kijelölését, az érintett tanulóközösség felkészítését a közösségi szolgálat 

elvégzésére (szabályok /etikai, egyéb/ betartása, egészséget nem veszélyeztető magatartás, 

viselkedés). 

 

A törvény pedagógiai céljain túl fontos, hogy az elvégzett tevékenység minden érintett személy 

számára hasznos legyen.  

 

Intézményünk Pedagógiai Programjának alapvető feladata tanulóink hitbeli, közösségi, erkölcsi, 

esztétikai nevelése. Véleményünk szerint lényeges, hogy intézményünk tanulója olyan feladatot 

lásson el, amellyel hozzájárul a helyi közösség és a befogadó intézményekben élők, vagy dolgozók 

életminőségének javításához, fejlődik szociális érzékenysége, embertársai iránti toleranciája, 

problémamegoldó képessége.  

 

A közösségi szolgálat a Nemzeti köznevelési törvény szerint beépül a köznevelés rendszerébe 

kötelező jelleggel. Ezeket a feladatokat az intézménnyel megállapodást kötött civil szervezeteknél, 

egyesületeknél lehet elvégezni. 

Intézményünk főigazgatójának joga van a közösségi szolgálatot szabályozó törvény és iskolánk Etikai 

Kódexében és Pedagógiai Programjában megfogalmazott alapelvek, értékek és célok tükrében a 

Szülők által megfogalmazott egyéni kérelmeket felülbírálni! 

 

A közösségi szolgálat során a tanuló az intézmény által kiadott naplóban pontos, naprakész 

adminisztrációt köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen 

tevékenységet folytatott. A naplót a befogadó intézmény pecsétjével és aláírásával igazolja. 

 

Felelősök, feladatkörök 

a) A középiskola intézményvezetője felelős a közösségi szolgálat megszervezéséért, továbbá 

gondoskodik arról, hogy az intézményben az osztályfőnökök nyilvántartsák és folyamatosan vezessék 

a tanulók iskolai közösségi szolgálatának végzését a törzslapon, a bizonyítványban és a naplóban. 

 

b) A középiskola intézményvezetője jelöli ki az iskolai koordinátort, aki felelős az alábbiak 

megszervezéséért:  
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- éves munkaterv készítése 

- helyi lehetőségek feltérképezése 

- a fogadó helyekkel való kapcsolattartás, 

- a tanulók előzetes felkészítése, motiválása 

- a tapasztalatok pedagógiai célú feldolgozása. 

 

c) az osztályfőnök feladata: 

- együttműködik az iskolai koordinátorral 

- jelentkeztetés, adminisztrálás, dokumentálás, ellenőrzés, igazolás 

- szülők tájékoztatása. 

 

A tevékenység megszervezésének lépései az iskolában 

1. az intézményvezető kijelöli a program megvalósulásáért felelős pedagógus(oka)t (koordinátorok, 

osztályfőnök) 

2. a helyi lehetőségek feltérképezése, együttműködési szerződések megkötése a jogszabályi 

feltételeknek megfelelő külső partnerekkel, a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet 

3. a tanulók és szülők tájékoztatása a választható lehetőségekről, a javasolt ütemezésről 

4. a tanulók jelentkeztetése formanyomtatványon (Közösségi szolgálati Napló) 

5. a közösségi szolgálat ütemezett teljesítése a jelentkezés alapján, közösségi szolgálati napló 

vezetése 

6. a teljesítés ellenőrzése folyamatosan, adminisztrálása a közösségi szolgálati naplóban 

7. az éves munka értékelése, tapasztalatok feldolgozása, éves teljesítés rögzítése a tanügyi 

dokumentumokban 

8. az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének igazolása. 

 

A közösségi szolgálat dokumentálása 

- az iskola együttműködési megállapodást köt a megvalósításban részt vevő külső szervezetekkel. 

- a tanuló tanévenként jelentkezési lapot tölt ki (Naplóban), amely tartalmazza a jelentkezés tényét, a 

megvalósítás tervezett helyét és idejét, a szülő/gondviselő aláírását. 

- a tanuló folyamatosan vezeti közösségi szolgálati naplóját az iskola által előírt formátumban, melyet 

az osztályfőnök negyedévente ellenőriz és kézjegyével lát el. 

- az osztálynaplóban, törzslapon és a bizonyítványban az osztályfőnök tanév végén rögzíti a közösségi 

szolgálat (rész)teljesítését. 

- iskolaváltás esetén, illetve a szolgálat teljesítése után az iskola igazolást állít ki a közösségi szolgálat 

teljesítéséről két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy példány az intézmény irattárában 

marad. 

- az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése előfeltétele az érettségi vizsga megkezdésének, így a 

teljesítés tényét az osztályfőnök a  

bizonyítvány és a törzslap Jegyzet rovatában a megfelelő záradék alkalmazásával rögzíti. 

 

A program lebonyolítása 

A diákok az 50 órából maximum 5-5 óra felkészítő és feldolgozó foglalkozáson vesznek részt. 

Az iskola lehetőséget biztosít, hogy a tanulók egyénileg vagy csoportosan tegyenek eleget a szolgálati 

követelmények teljesítésének tanítási időn kívül. Tanítási napokon 1-3. órában, tanítási napokon kívül 

legfeljebb 5 órás időkeretben. 

A közösségi szolgálat teljesítése során 1 órán 60 perc időtartamot kell érteni, melybe az oda- és 

visszautazás időtartama nem számít bele. Alkalmanként  

a diák minimum egy, maximum három óra időtartamú tevékenységet végezhet.  
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A közösségi szolgálat választható területei: 

a) Egészségügyi tevékenységek  

b) Szociális és jótékonysági tevékenységek 

c) Oktatási tevékenységek 

d) Kulturális, közösségi tevékenységek 

e) Környezet - és természetvédelmi tevékenységek 

f) Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is) 

g) Közös sport - és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

továbbá idős emberekkel 

h) Az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen 

 

A fogadó szervezetek listája megtekinthető az intézmény honlapján az Iskolai Közösségi Szolgálat 

menüpont alatt. Ez a lista folyamatosan bővül. 
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A) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI 

TANTERVE 
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1.A választott kerettanterv megnevezése 
 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, az emberi erőforrások minisztere 

által jóváhagyott 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete alapján. 

 

A 2020. szeptember 1-jétől induló általános iskolai 1. és 5. évfolyamok esetében felmenő rendszerben 

az 5/2020. (I.31.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet módosításához készített, és az Oktatási Hivatal honlapján 

található kerettantervben található általános iskola évfolyamaira kiadott tantárgyi kerettantervek 

alapján készült az intézmény helyi tanterve. 
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2. A kötelező és kötelezően választandó, szabadon 

választható, nem kötelező tanórai foglalkozások 
 

Ezek megnevezése, óraszáma és elsajátítandó tananyaga 
 

 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok az 1-4. évfolyamon  

2019 szeptemberében induló évfolyamokkal bezárólag 

(általános iskolai nevelés-oktatás) 
 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez– 1-4. évfolyam, általános iskola 

 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7 7 6+1 6+1 

Idegen nyelvek 1 1 1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 

Hit-és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete 

egyházi intézményekben) 

1 1 1 1 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5-8. évfolyamon  

2019 szeptemberében induló évfolyamokkal bezárólag 

 

(általános iskolai nevelés-oktatás) 
 

 

Óraterv a kerettantervekhez– 5-8. évfolyam, általános iskola 

 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4+1 3+2 3+2 3+2 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon-és népismert 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének 1 1   

Hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hit-és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

1 1 1 1 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok az 1-4. évfolyamon  

2020 szeptemberében induló évfolyamok esetében 

 

(általános iskolai nevelés-oktatás) 
 

 

Tantárgyak 
1. évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5+1 5+1 

I. idegen nyelvek 1 1 1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Természettudomány és földrajz     

Környezetismeret   1 1 

Művészetek     

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technológia     

Digitális kultúra   1 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés     

Technika és tervezés 1 1 1  1 

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Hit-és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 
1 1 1 1 

Maximális órakeret 24+1 24+1 24+1 25+1 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5-8. évfolyamon  

2020 szeptemberében induló évfolyamok esetében 

 

(általános iskolai nevelés-oktatás) 
 

Tantárgyak 
5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3+1 

I. idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek    1 

hon – és népismeret**  1   

Természettudomány 2 2   

Biológia     2 1 

Fizika     1 2 

Kémia     1 2 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház**    1    

Digitális kultúra  1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének  1 1  

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 30 

Mindösszesen:  28 28 30 30 
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3. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használhatnak a tananyag 

feldolgozásához, amelyeket az illetékes minisztérium rendeletében hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított, és elfogadott. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgyból egyéb 

eszközökre is szükség van, amelyek a tantárgyi helyi tantervek mellékletében listázásra 

kerülnek. 

 

2. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tankönyveket és tanulói, tanári segédkönyveket a nevelők szakmai munkaközösségei 

határozzák meg – az iskola helyi tanterve alapján –, amelyeket az iskola igazgatója hagy 

jóvá. 

 

3. A tankönyvek kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 feleljenek meg az életkori sajátosságoknak, 

 nyelvük világos, érthető legyen, 

 tartalmazzon a tananyag elmélyítésére szolgáló feladatokat, gyakorlatokat, 

 legyenek árban elfogadhatóak (kivéve az ingyenes tankönyv esetét), 

 legyenek tipográfiailag kifogástalanok, 

 legyenek – lehetőség szerint – több tanéven keresztül használhatóak. 

 

4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösség-vezetők a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

 feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

 szolgálja az oktató nevelőmunka hatékonyságát, 

 a taneszköz listán kötelezően szerepeljenek, 

 legyenek több tanéven keresztül használhatóak. 

 

5. Az iskola a saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva, valamint 

az állam által biztosított ingyenes tankönyv lehetőségével egyre több nyomtatott taneszközt 

szerez be az iskolai könyvtár számára.  

 

6. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév során, 

illetve a beiratkozáskor) tájékoztatjuk. 
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4.A nemzeti alaptantervben meghatározott 

pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 
 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli 

különbségek pedagógiai kezelése. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban. 

4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből 

következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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4.3 Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozásának folytatása.  

 

A felső tagozat évfolyamain folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, 

az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-

oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 

hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

4.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának megvalósítása 
 

Az SNI tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul 

venni. Azzal a kitétellel, hogy a nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és 

speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni, ott ahol 

erre szükség van; 

- igény szerint sajátos tartalmakat, követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára alternatív kommunikációs módszereket és eszközöket kell 

beépíteni a nevelés-oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.  
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4.5. A NAT műveltségi területeinek megjelenése a tantárgyakban 
 
A műveltségterületek és a tantárgyak megfeleltetését az alábbi táblázat mutatja: 

 

Műveltségi területek Tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 

Élő idegen nyelv Angol nyelv 

Matematika Matematika 

Ember és társadalom Történelem és állampolgári ismertek 

Hon- és népismeret 

Ember a természetben Természetismeret 

Fizika  

Biológia 

Kémia 

Egészségtan 

Földünk – környezetünk Földrajz 

Művészetek Magyar nyelv és irodalom 

Ének-zene 

Rajz 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Informatika Informatika 

Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika és életvitel 

Testnevelés és sport Testnevelés (tánc) 

 

 

4.6. Részletes tantárgyi követelmények 
 
A tantárgyak részletes követelményei a Helyi tanterv mellékletében szerepelnek. 
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5. A mindennapos testnevelés, testmozgás 

megvalósításának módja 
 

 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása a köznevelési törvényben meghatározottak 

szerint történik, a következő módon: 

„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is 

folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti 5 testnevelés óra keretében.” 

 

A program célja: 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás programjának célja a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mai modern kor emberének életmódja 

mozgásszegény mindennapokhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen 

előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is.  

Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, 

valamint a társakkal történő kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető.  

 

A mindennapos testnevelés megvalósítása: 

- 1-4. évfolyamon heti 2 órában úszást oktatunk az intézmény tanuszodájában, a további 3 órában 

normál testnevelés órákon vesznek részt a diákok; 

- 5-8. évfolyamon heti 1 órában úszást oktatunk az intézmény tanuszodájában, a további 4 órában 

normál testnevelés órákon vesznek részt a diákok;  
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6.A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és 

értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom 

minősítésének elvei 
 

6.1. Bevezető, alapfogalmak 

 
A tanuló személyiségének fejlődése szempontjából fontos a tanulók magatartásának és 

szorgalmának értékelése a nevelési célok tükrében. 

 

Az általános iskola első évfolyamán félévkor és év végén, 2. évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel értékelünk, 2. évfolyam év végétől a havi osztályzatok alapján kell megállapítani a 

félévi és tanév végi érdemjegyeket. 

 

A félévi és az év végi osztályzatokat az osztályfőnök javaslatára az osztályozó értekezlet hagyja 

jóvá. 

 

A tanulók munkájának értékelése 

Alapelvek: 

- Az ellenőrzés és értékelés legyen mindenkor folyamatos, ösztönző, fejlesztő.  

- Vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési 

tendenciát, a tantervi követelményeket. 

- A tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját és mikéntjét.  

- Az ellenőrzés és értékelés legyen mindig reális, nyílt és őszinte. 

- A tanuló joga, hogy kifejthesse véleményét az ellenőrzés és értékelés folyamatában. 

- Az iskola 1. évfolyamán és a 2. évfolyamon félévig valamennyi tantárgyból, a felső 

tagozaton a modul tantárgyaknál egészségtan, informatika, etika, mozgókép és 

médiaismeret, valamint a hon- és népismeret esetében szöveges értékelést alkalmazunk 

a tanulók teljesítményének évközi, félévi és tanév végi értékelésére.  

- Tanulóinknak a tantárgyakban elért teljesítményét 2. osztály félévtől -                     8. 

osztályig tanév közben a hagyományos ötfokozatú érdemjegy, illetve osztályzatskálán 

értékeljük. 

- Az érdemjegyek adását mindig kísérje szóbeli vagy írásbeli indoklás, értékelés. 

 

Alkalmazzuk az írásbeli és szóbeli formákat, egyéni és csoportos értékeléseket, de 

mindenkor a személyiség tiszteletben tartásával, segítő, megerősítő, javító, fejlesztő 

szándékkal, amelyek lehetnek: diagnosztikus, formatív, lezáró, minősítő. 

 

 Célunk: 

- a tanulók tudásszintjének meghatározása, 

- meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről, 

- megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása, 

- motiválás, 

- fejlesztő feladatok kijelölése, 

- minősítés, 
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- kötelességtudásra nevelés, 

- lényegkiemelő gondolkodás fejlesztése, 

- kommunikációs képességek fejlesztése, 

- önismeret fejlesztése, vagyis hatást gyakorolni az iskolai szervezetre és benne az 

egyénekre, ami az iskola eredményességéhez vezet. 

 

Az értékelés szempontjai 
- a tanuló tárgyi tudása, 

- viszonyítás a tanuló eddigi teljesítményéhez, 

- az egyéni teljesítmény viszonyítása az adott feladathoz, annak nehézségi fokához 

- munkafegyelem, 

- tantárgyhoz, tevékenységhez való viszony, 

- gyűjtőmunka, 

- házi feladat, 

- szorgalmi feladat, 

- önképzés, 

- készségtárgyaknál az egyéni adottságokhoz viszonyított teljesítmény, önmagához mért 

fejlődése, 

- a versenyeken való részvétel. 

 

Érdemjeggyel értékeljük a következő tanulói teljesítményeket: 

- szóbeli és írásbeli feleletek, 

- tematikus mérések, feladatlapok, tesztek, 

- kiselőadások, órai munka, gyűjtőmunka és olvasónapló, 

- a tantárgyakba beépített tánc és dráma értékelése a befogadó tantárgyon belül történik 

    

Osztályzattal minősítjük a féléves és az éves munkát. 

 

Szövegesen értékeljük: 

- 1-2. évfolyamon félévkor és 1. évfolyam végén tanulók tantárgyi teljesítményét  

- modul tantárgyak közül: mozgókép és médiaismeret, hon- és népismeret, egészségtan, 

etika, informatika 

- a versenyeken való szereplést 

- a tanórán kívüli tevékenységet 

- házi feladat hiányát 

- a viselkedést 

- projektmunkát 

 

Értékelési rendszerünk összehasonlításánál legfontosabb szempontunk az volt, hogy tanulónak és 

szülőnek egyaránt a lehető legbővebb információt adjuk közérthető formában arról, hogy a gyermek 

milyen szinten áll a tantárgyak, a tananyag egyes részterületeinek, bizonyos készségek 

elsajátításában. 

 

Ebben lehetőség van annak követésére, hogy mely tananyagrészeket sikerült már tökéletesen 

elsajátítani, valamint miben vannak még hiányosságai. Javaslatot teszünk a tanuló 

továbbfejlesztésére is. Fontos információként ismertetjük a szülővel a felmérések eredményeit 

százalékban.  
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A szöveges értékelés a projektpedagógia alkalmazása során sokkal jobban képes árnyalni és 

motiválni, mint az osztályozás. Nélkülözhetetlen számunkra azért is, hiszen az iskola harmadik 

pillére, az egyéni haladás nem is volna megvalósítható öt számjegy segítségével.  

 

Minden egyes gyermeknek lehetősége van saját tempója szerint haladni, s egyéni képességeik és 

igyekezetük alapján értékeljük tevékenységüket. 

 

Mindebben kölcsönösen támaszkodunk egymásra a családi házzal, hiszen az együttműködést 

mindhárom fél számára csak előnyökkel járhat. 

 

Szöveges értékelés 1. és 2. évfolyamon félévkor és 1. évfolyam év végén. 

 

A teljesítmény értékelése érdemjeggyel 

 

Szóbeli felelet: 

Tartalma: az adott tananyag összefüggő, esetleg kérdések alapján történő elmondása. 

Követelménye: 5 (jeles) összefüggő, a kérdésre adott önálló felelet 

   legfeljebb egy segítő tanári vagy tanulói 

   kérdéssel. 

  4 (jó) több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet. 

  3 (közepes) a tananyag elmondása kérdések alapján 

  2 (elégséges) a helyi tanterv minimumszintjének teljesítése az adott 

tantárgyból kérdésekre. 

  1 (elégtelen) a minimum szint alatti teljesítmény. 

 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje: 

 Diagnosztizáló mérés a tanév elején 

 Írásbeli felelet: 1-2 tanóra anyagának számonkérése (év közben bármikor)       

 Témazáró dolgozatok: egy adott témakör lezárása után 

 Év végi felmérés: eredményvizsgálat az év végi minősítés része 

 

Az írásbeli beszámoltatások korlátai: 

 A témazáró dolgozat és az év végi felmérés időpontját legalább egy héttel jelezni kell a 

tanulók felé. 

 Egy adott tanítási napon az íratott dolgozatok, év végi felmérések száma nem haladhatja 

meg a kettőt. 

 A be nem jelentett dolgozat íratása esetén a tanulót megilleti a jegyválasztás joga. 

 

  



 

19 

 

Az írásbeli beszámoltatások súlya: 

A félévi és tanév végi osztályzatokat döntő mértékben a témazáró dolgozatok és az év végi 

felmérések érdemjegyei határozzák meg. Az írásbeli felelet egyenértékű a szóbeli felelettel. 

 

Írásbeli mérések, feladatlapok, tesztek értékelése: 

 

ALSÓ TAGOZAT 

   érdemjegyek  szöveges értékelés 

 

 90-100 %  5    kiváló 

  76-89 %  4     jó 

  60-75 %  3     megfelelő 

  46-59 %   2     gyenge 

  0-45 %  1     felzárkóztatásra szorul 

 

 

 

6.2. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 
 

Az iskola a nevelő- és oktatómunka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az értékelések és a visszajelzések 

egyértelműek, tárgyilagosak, a tanulók fejlődését segítik elő. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

 

Az írásbeli beszámoltatások, számonkérések típusai: 

 írásbeli felelet (egy-két órai tananyag számonkérése) 

 írásbeli dolgozat (több óra tananyagának számonkérése) 

 nagydolgozat (egy témakör tananyagának számonkérése) 

 belsővizsga (egy éves tananyag számonkérése) 

Az írásbeli beszámoltatások kijavításának határidejéről és kiadásának módjáról, ennek részleteiről 

az iskolai házirendben rendelkezünk. Az írásbeli beszámoltatások számát, formáit (típusait), a 

tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét és súlyát a tantárgyi helyi tantervek, a 

munkaközösségi munkatervek, a tanmenetek és belsővizsga-szabályzat tartalmazzák.  

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a tanárok többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében 

egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli 

számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban.  

 

A szaktanárok a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 
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A teljesítmény értékelése érdemjeggyel 

 

  5 (jeles) összefüggő, a kérdésre adott önálló felelet 

   legfeljebb egy segítő tanári vagy tanulói kérdéssel. 

  4 (jó) több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet. 

  3 (közepes) a tananyag elmondása kérdések alapján 

  2 (elégséges) a helyi tanterv minimumszintjének teljesítése az adott 

tantárgyból kérdésekre. 

  1 (elégtelen) a minimum szint alatti teljesítmény. 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-

egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör 

tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel 

kell értékelni.  

 

Másképpen megfogalmazva – az előző évek gyakorlatának megfelelően – az adott félév végén 

legalább annyi érdemjegynek kell lennie egy-egy tantárgyból, amennyi az adott tantárgy heti 

óraszámának a kétszerese. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről az elektronikus naplón keresztül értesül a szülő. Az ellenőrző 

könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek 

beírását pótolja. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító tanárok 

(adott esetben minimális eltérés lehetséges): 

 

 FELSŐ TAGOZAT 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 – 39 % elégtelen (1) 

40 – 54 % elégséges (2) 

55 – 69 % közepes (3) 

70 – 84 % jó (4) 

85-100 % jeles (5) 

 

A témazáró dolgozat jegyei és a belsővizsga jegyek két jegynek számítanak (súlyozott számítás). 

A félévi és az év végi osztályzáskor, amennyiben az adott tárgy érdemjegyeinek átlaga 1,75 fölött 

van, a tanár nem buktathatja meg a tanulót, lehetőséget kell adni a javításra. 
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6.3. A tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése, értékelése 

 
1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. Az előző követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

3. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

történelem, matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban és lehetőség szerint 

szóban is ellenőrzik.  

 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írunk. 

 

4. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli feladat formájában. 

Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: 

 

 ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva 

 

 a többi tárgy esetében – lehetőség szerint – egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

5. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak, - fejlődtek az előző értékelés óta. 

 

6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 

 néphagyomány tantárgyból (5-6. osztály önálló modul) szöveges értékelés 

 

 a többi kötelező tantárgy esetén a tanulók munkáját év közben érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjeggyel és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája 

alapján kell meghatározni. A nem kötelező (választható) tanítási óra tantárgyai közül a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban értékelni kell az idegen nyelvet.  
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7. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5); jó (4); közepes (3); 

elégséges (2); elégtelen (1). 

 

8. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a elektronikus napló útján értesíti az iskola.  

 

9. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az 

elégséges szint és a jeles szint meghatározásában a szaktárgyat tanító nevelőknek 

következetesen kell alkalmazniuk a kerettanterv előírásait. 

 

6.4. Magatartás és szorgalom értékelése 
 

Az általános iskolában az értékelést havonta az osztályfőnök végzi az osztályközösség, 

valamint a nevelőtestület tagjainak bevonásával. 

 

1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2) osztályzatokat használjuk. 

 

2. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök a nevelőtestület véleménye 

alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 

az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot félévkor az elektronikus napló által generált értesítőbe, 

év végén a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

3. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 betartja az iskola házirendjét. 

 az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, 

őszinteség, segítőkészség, kötelességtudat). 

 rendszeresen részt vesz istentiszteleteken. 

 a keresztyén életvitelre törekszik. 

 tanórán kívüli alkalmakkor is fegyelmezett magatartású. 

 külső megjelenése, öltözködése a házirendben foglaltak szerinti. 

 felnőttekkel és tanáraival való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, alkalmazza, 

udvarias. 

 társaihoz való viszonyában betartja az együttélési normákat, illemszabályokat. 

 felelősen részt vesz az osztály életében, szerepet vállal annak tevékenységében. 

 vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, környezete tisztaságára. 

 nem lehet példamutató az, aki megbukott. 

 az elbírált tanulmányi időszakban igazolatlan mulasztása, figyelmeztetése, intése, 

fegyelmi büntetése nincs. 

 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 betartja a házirend szabályait. 

 fegyelmezési problémák csak ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kis mértékűek. 
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 alkalmanként hiányzik istentiszteletről. 

 felnőttekkel, tanáraival és társaival való kapcsolattartása elfogadható. 

 bekapcsolódik a közösségi munkába, ha nem is kezdeményező jelleggel. 

 a rábízott feladatokat elvégzi, a tőle várható módon teljesíti. 

 iskolai tevékenységét, tanórákon tanúsított magatartását a passzivitás jellemzi. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 4 igazolatlan mulasztása van, és legfeljebb 

osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. 

 

Változó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 többször megszegi a házirend szabályait. 

 fegyelmezetlenségével időnként zavarja a tanítási órákat. 

 rendszeresen elmulasztja az istentiszteleti alkalmakat. 

 előfordul, hogy a felnőttekkel, tanáraival, társaival udvariatlan, tiszteletlen. 

 a közösségi munkában való részvétele hullámzó. 

 rábízott feladatait nem minden esetben teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 9 óra igazolatlan mulasztása van, és 

legfeljebb osztályfőnöki intésben részesült. 

 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

 nem tesz eleget a házirend szabályainak. 

 fegyelmezetlen, magatartásával a közösséget demoralizálja, társainak rossz példát 

mutat. 

 nem vesz részt istentiszteleti alkalmakon és igazolatlanul hiányzik a reggeli áhítatokról. 

 a felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet. 

 az iskolájára szégyent hoz. 

 közösségi munkát nem vállal, annak munkáját hátráltatja. 

 rábízott feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban 10 vagy annál több igazolatlan mulasztása van. Rossz 

a magatartása akkor is, ha igazgatói figyelmeztetésben vagy intésben részesült, illetve 

fegyelmi eljárás folyt vagy folyik ellene. 

 

A magatartási érdemjegyet a tantárgyi osztályzatoktól függetlenül kell megállapítani. A 

különböző színterekről származó információkon belül alapvetőnek mindig az iskolai 

házirendben foglalt követelmények teljesítését kell tekinteni. 

 

4. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2) osztályzatokat használjuk. 

 

5. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás 

esetben az tanítónevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot félévkor az elektronikus napló által generált értesítőbe, év 

végén a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

6. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
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Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, jobb eredmény 

elérésére törekszik, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat, tevékenyen részt 

vesz és megbízhatóan dolgozik tanítási órákon. 

 házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el. 

 Felkészülés során munkáját az alaposság, a rendszeresség és az igényesség jellemzi. 

 törekszik az önálló munkavégzésre, többletfeladatot vállal. 

 munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a 

közösség elé. 

 felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő. 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nemigen törekszik, többletfeladatot 

nem, vagy ritkán vállal. 

 iskolai munkáit, házi feladatait elvégzi, de nem kifogásolhatatlanul. 

 aktivitása, a tanuláshoz való viszonya nem kifogástalan. 

 felszerelése alkalmanként hiányzik. 

 

Változó szorgalmú tanuló, aki: 

 tanulmányi eredményei elmaradnak képességeitől. 

 házi feladata gyakran hiányzik. 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti. 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik. 

 felszerelése gyakran hiányzik. 

 ha a tanuló körülményei ezt indokolják, 1-2 tárgyból való bukás esetén a szorgalom még 

lehet változó. 

 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 

 3 vagy több tantárgyból bukott. 

 házi feladata, felszerelése szinte mindig hiányzik. 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. 

 feladatait többnyire nem végzi el. 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. 

 

8. Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten…  

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz 

részt, vagy 

 bármilyen más módon hozzájárul a hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 

9. Az iskolai jutalmazás formái 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 
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 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett  tanulók a 

tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásáért és szorgalmáért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, 

melyet a tanévzáró istentiszteleten az iskola közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyen, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

10. Általános tantestületi dicséretben részesülhet 

Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, kiemelkedő a szorgalma, illetve 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, valamint valamilyen területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújt vagy az iskola, illetve az osztály érdekében kiemelkedő közösségi munkát 

végez; tanulmányi, sport, kulturális versenyeken jelentős eredményt ér el; valamint hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. Az osztályfőnök javaslatára, a 

tantestület döntése alapján. 

 

11. Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés  

 igazgatói intés 

 fegyelmi büntetés 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a 

vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A lopás, társak bántalmazása, engedély nélküli 

távozás, alkohol vagy kábítószer-fogyasztás, dohányzás rendkívüli fegyelmi vétségnek minősül. 

A büntetést írásban kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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6.5.Szöveges értékelés az 1-2. osztályban 

 

Szövegesen értékeljük: 

- 1-2. évfolyamon félévkor és 1. évfolyam végén tanulók tantárgyi teljesítményét  

- modul tantárgyak közül: mozgókép és médiaismeret, hon- és népismeret, 

egészségtan, etika, informatika 

- a versenyeken való szereplést 

- a tanórán kívüli tevékenységet 

- házi feladat hiányát 

- a viselkedést 

- projektmunkát 

 

Értékelési rendszerünk összehasonlításánál legfontosabb szempontunk az volt, hogy tanulónak és 

szülőnek egyaránt a lehető legbővebb információt adjuk közérthető formában arról, hogy a gyermek 

milyen szinten áll a tantárgyak, a tananyag egyes részterületeinek, bizonyos készségek 

elsajátításában. 

Ebben lehetőség van annak követésére, hogy mely tananyagrészeket sikerült már tökéletesen 

elsajátítani, valamint miben vannak még hiányosságai. Javaslatot teszünk a tanuló 

továbbfejlesztésére is. Fontos információként ismertetjük a szülővel a felmérések eredményeit 

százalékban.  

 

A szöveges értékelés a projektpedagógia alkalmazása során sokkal jobban képes árnyalni és 

motiválni, mint az osztályozás. Nélkülözhetetlen számunkra azért is, hiszen az iskola harmadik 

pillére, az egyéni haladás nem is volna megvalósítható öt számjegy segítségével.  

Minden egyes gyermeknek lehetősége van saját tempója szerint haladni, s egyéni képességeik és 

igyekezetük alapján értékeljük tevékenységüket. 

Mindebben kölcsönösen támaszkodunk egymással, a családi házzal, hiszen az együttműködést 

mindhárom fél számára csak előnyökkel járhat. 

 

Szöveges értékelés 1. évfolyamon félévkor és év végén. 

 

Szöveges értékelés 2. évfolyamon félévkor: 

- jól megfelelt 

- megfelelt 

- gyengén megfelelt 

- nem felelt meg 

 

Szöveges értékelés modultárgyak esetén:  

- kiváló 

- jó 

- megfelelő 

- részt vett 
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FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS 
1. évfolyam 

 
Magatartás  
1. Társas kapcsolatai: 

barátkozó udvarias alkalmazkodó  nehezen barátkozó zárkózott, magányos 

elutasító vezéregyéniség konfliktuskerülő konfliktusmegoldó 

 

2.Magatartása,viselkedése: 

fegyelmezett illemtudó fegyelme változó 

türelmetlen néha zavarja társait gyakran zavarja társait 

 

3.Beilleszkedése,viszonya környezetéhez: 

szívesen jár iskolába betartja a házirendet többször kell figyelmeztetni a házirend betartására 

nevelőire hallgat nevelőire sokszor nem figyel 

sok barátja van kevés barátja van szorongó 

 

4. Figyelme 

hosszan tartó életkorának megfelelő megosztott 

rövid ideig tartó gyakran elkalandozik szétszórt 

 

Szorgalom 
1.Tanuláshoz való viszonya, aktivitása 

kimagaslóan jó érdeklődő életkorának megfelelő 

változó felszólításra dolgozik nem mutat érdeklődést 

 

2. Munkatempója 

gyors átlagos kicsit lassú nagyon lassú kapkodó változó 

 

3. Munkáinak minősége 

pontos keveset hibázik sokat hibázik 

füzete: tiszta – kicsit maszatos – rendezetlen 

 

4. Felszerelése 

hiánytalan néha – többször hiányos 

ceruzái: általában rendben – gyakran hiányosak – hegyezetlenek 

egyedül pakol még segítséggel pakol 
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Magyar irodalom 
 

1.Általános tájékozottsága 

széleskörű saját és családja adatait jól ismeri átlagos 

hiányos, ami bizonytalanságot okoz nála 

 

2. Beszédkészsége 

kimagaslóan jó korának megfelelő 

rövid mondatokat használ kérdésekre szavakkal válaszol 

 

3. Szókincse 

gazdag választékos életkorának megfelelő 

kicsit hiányos nagyon hiányos fejlesztésre szorul 

 

4. Hangok felismerése 

hibátlan, biztos kicsit bizonytalan sokat hibázik 

 

5. Emlékezete 

kiemelkedően jó életkor szerinti rövid távú 

vers, mondóka tanulásával fejleszthető 

 

6. Hangok ejtése 

tiszta, szabályos néhány hang ejtése hibás: ................................... 

sok hang ejtése hibás logopédiai képzést igényel 

 

7. Szavak hangokra bontása 

önálló, gyors, hibátlan önálló, keveset hibázik 

kis segítséggel végzi segítséggel is sokat hibázik 

 

8. Hangösszevonása 

könnyed 2 hangot könnyen von össze 2 hangot nehezen von össze 

3 hang összevonása: hibátlan csak segítséggel tudja még nem képes rá 

 

9. Betűfelismerése 

hibátlan, biztos kicsit bizonytalan sokat téveszt 

nem ismeri fel több gyakorlást igényel 

 

10. Betű-összeolvasása 

gyors, hibátlan gyors, 1-2 hibával végzi jó ütemű, hibátlan 

kicsit lassú, hibátlan lassú, sok hibával végzi 

 

11. Szavak szótagokra bontása érzi, önállóan végzi még nem mindig érzi 
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Magyar nyelv  
Írás 

 

1. Íráshasználata 

szívesen ír még nem lelkes írásórákon 

 

2. Kézhasználata  

jobbkezes balkezes kétkezes 

 

3. Betűelemek alakítása 

szabályos, könnyed, gyönyörű megfelelő, tetszetős 

szabályostól eltérő nehézkes 

 

4. Betűelemek kapcsolása  

szabályos néhány szabálytalan: ………………………………. sok szabálytalan 

 

5. Írása diktálás után 

hibátlan, tempós megfelelő ütemű, hibátlan kicsit lassú, hibátlan 

kevés hibával ír sok hibával ír 

nagyon lassú – lemarad 

 

6. 

Füzetének,írásának külleme 

szép, rendezett megfelelő változó minőségű 

nem képes még vonalrendszerbe írni elkapkodott, rendetlen 

 

Matematika  
 

1. Számfogalma 

kialakult ………….-ig kicsit bizonytalan …………. felett 

nagyon bizonytalan ………….. felett fejlesztésre szorul 

 

2.Mennyiség, művelet megjelenítéseeszközzel 

biztos, pontos önállóan végzi kevés hibával végzi 

sok hibával végzi kevés – sok segítséggel végzi 

 

3.A kisebb, nagyobb, egyenlő jelhasználata 

biztos időnként előfordul hiba 

gyakran előfordul hiba több gyakorlást igényel 

 

4. A számszomszédokat 

meg tudja állapítani segítséggel tudja megállapítani 

 

5. Mennyiségek csoportosítása adott szempont alapján 

hibátlan néha hibázik sokszor hibázik 
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6. Számok sorba rendezése 

hibátlan, gyors hibátlan, megfelelő tempóban végzi 

hibátlan, kicsit lassú hibás, lassú még nem tudja sorba rendezni 

 

Környezetismeret-természetismeret 
 

1.Ismeretei, megfigyelései környezetéről 

gazdag, sokféle életkorának megfelelő kicsit kevés nagyon kevés 

 

2. Tapasztalatai a természetről  

pontos életkorának megfelelő pontatlan 

 

3.A természet, környezet értékeihez való viszonya 

óvja, figyel rá időnként nem figyel rá nem érdekli 

 

Ének-zene 
 

1.Az énekhez valóviszonya 

szívesen énekel: egyedül – társakkal biztatásra énekel 

nem szeret énekelni körjátékban szívesen vesz részt 

 

2. Ritmikai készsége 

kiváló megfelelő kicsit bizonytalan hangszeren játszik: igen – nem 

 

3. Éneklése 

életkorától fejlettebb életkorának megfelelő kicsit gyengébb az elvárhatónál 

 

4. Dal mozgással való kísérése 

biztos kicsit bizonytalan szívesen mozog 

biztatásra vesz részt mozgásos tevékenységben 

 

Technika és életvitel 
 

1. Kézügyessége  

kiemelkedő jó megfelelő fejletlen 

 

2. Anyagismerete  

biztos hiányos 

 

3. Eszközhasználata 

jó megfelelő gyenge bizonytalan 

 

4. Az elkészített munkadarabja 

szép, tetszetős jó pontatlan 
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Rajz és vizuális kultúra 

 

1.Alkotáshoz valóviszonya 

szívesen tevékenykedik csak biztatásra dolgozik ha teheti, nem vesz részt alkotásban 

sok unszolásra kapcsolódik be a munkába 

 

2. Vizuális kifejezése 

vannak egyéni ötletei életkorának megfelelő változatos technikával fejleszthető 

3. Eszközhasználata  

jó megfelelő gyenge: …………………………………………………… 

 

4. Fantáziája  

gazdag, változatos átlagos egyszerű, szegényes 

 

5. Megfigyelései 

pontosak átlagosak felületesek 

 

Testnevelés és sport 

 

1. Testi fejlődése, mozgása 

nagy teherbírású mozgásigénye nagy fáradékony erőtlen sok mozgást javaslok 

 

2. Részvétele a játékokban 

aktív, betartja a szabályokat, fegyelmezett aktív, türelmetlen passzív 

nehezen vonható be a közös játékba 

 

3. Mozgása 

harmonikus, fejlett fejlesztésre szorul 

 

4. Egyensúlyérzéke  

biztos kicsit bizonytalan 

 

5. Labdás játékokban 

ügyes átlagos labdakezelése kicsit bizonytalan 

 

6. Gyakorlatok elsajátítása 

könnyen, segítség nélkül történik segítséggel történik 
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Hittan:  

1. A tanuló részvétele az órai munkában 

a. aktív és együttműködő. 

b. részben együttműködő. 

c. változó, ritkán együttműködő. 

d. elutasító, nem működik együtt. 

 

2. A tanult bibliai történetek és témák iránt 

a. érdeklődő, a tanultakra jól emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

b. általában érdeklődő, a tanultakat részben emlékszik és részben képes alkalmazni azokat.  

c. nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

d. nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul. 

 

3. A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik a következőkkel: 

a. bibliai történetek hallgatása és játékos feldolgozása. 

b. énekek, dalos játékok. 

c. munkafüzeti feladatok. 

d. társas feladatok, csoportmunka. 

e. rajzos feladatok. 

 

4.  A félév/tanév során a tanuló 

a. kiválóan teljesített. 

b. jól teljesített. 

c. megfelelően teljesített. 

d. felzárkóztatásra szorul. 

 

Angol nyelv:  

Önálló munkavégzés: példás, kitartó, jó, változó, csak tanári segítséggel dolgozik.  

Hangok ejtése: pontos, 1-2 hiba, több hiba, cseréli a hangokat. 

Beszédértés: kiváló, jó, megfelelő, gyenge.  

Feladatok megoldása: igényesen és gyorsan; gyorsan, de több hibával; igényesen, de lassan; lassan, 

de több hibával.  

Az órai aktivitás: mindig aktív, az óra nagy részében aktív, hamar elfárad, megtagadja a munkát.  

Tanult szavak, kifejezések ismeretében: biztos, bizonytalan, gyenge. 

Tanult mondókák, dalok ismeretében: biztos, bizonytalan, gyenge. 

 

Úszás: 

A vízhez szoktatás most történik. 

Vízbiztonsága: kiváló, megfelelő, bizonytalan. 

Állóképessége: kiváló, megfelelő, gyenge.  

Lábtechnika: kiváló, szabályos, szabálytalan. 

Levegővételi technika: szabályos, szabálytalan. 

 
 
Ilyennek látunk a napköziben! 

Kiegyensúlyozott, szemlélődő, változó hangulatú, nyugtalan – vagy a napköziben. 

A felnőttekkel szemben – tisztelettudó, tiszteletlen, udvarias, udvariatlan – vagy. 
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A szabályokat – ismered, alkalmazod, nehezen tartod be. 

Társas kapcsolataidra a – barátkozó, együttműködő, passzív, néha durva, kötekedő – viselkedés a 

jellemző. 

Társaidat türelmesen meghallgatva, gyakran közbevágva, alig-alig – kapcsolódsz be a 

beszélgetésekbe.  

A csoportban – barátságosnak, nyitottnak, megbízhatónak, zárkózottnak, visszahúzódónak – látszol. 

Önállóan, irányítással, biztatásra várva, állandó figyelmeztetésre, kelletlenül – dolgozol. 

A munkatempód – lendületes, elfogadható, kényelmes, lassú, nehézkes. 

A feladatokat – magadtól, magyarázatot kérve, folyamatos segítéssel – oldod meg. 

Írásbeli munkád – gondos, pontos, hanyag, összecsapott. 

Házi feladataid a napköziben – elkészülnek, néha hiányosak, gyakran nem készülnek el. 

Az ebédlőben viselkedésed – fegyelmezett, csendes, fegyelmezetlen, hangos, zavaró. 

A kulturált étkezés szabályait – ismered, betartod, nem minden esetben tartod be. 

Az evőeszközöket – megfelelően, nem mindig megfelelően – használod. 

Az ebédet – rendszeresen, néhány étel kivételéve – megeszed: sokat válogatva fogyasztod el. 

Jó étvággyal, étvágytalanul, megfelelő mennyiséget, nagyon keveset – ebédelsz. 

 
További észrevételek, javaslatok 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Összesített értékelés 

 

Kiválóan teljesített (tantárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Jól teljesített (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Megfelelően teljesített (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Felzárkóztatásra szorul (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ............................, ............ év .................. hó ......... nap 

 

      P. H. 

          tanító / osztályfőnök 
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FÉLÉVI ÉRTÉKELÉS 
2. évfolyam 

 
Magatartása  
 

1. Társas kapcsolata 

példás jó közömbös visszahúzódó visszautasító 

 

2. Felnőttekhez való viszonya 

példás, udvarias jó változó gyakran illetlen 

 

3. Tanórai fegyelme  

példás, követendő jó változó rendbontó 

 

4. Órai aktivitása  

órán aktív, sokat jelentkezik általában figyel, jelentkezik figyel, de nem jelentkezik nem figyel 

 

5. Tanórán kívüli fegyelme  

példamutató jó változó felháborodást vált ki, erkölcsi normái hibásak 

 

6.Beszédstílusa,magatartási szokásai 

követendő jó néha udvariatlan bántó, időnként csúnyán beszél 

 

Szorgalma 
 

1. Szorgalma 

példás jó néha elfelejti kötelességét megfelelő 

több alkalommal megfeledkezik feladatáról hanyag, sokszor nem készíti el feladatait 

 

2. Munkatempója 

nagyon gyors jó kicsit lassú nagyon lassú 

 

3. Órai munkája  

szorgalmas átlagos nem szorgalmas 

 

Magyar irodalom 

Olvasás 

 

1. Beszéde 

értelmes, kifejező rövid mondatokat használ nehezen érthető érthetetlen 
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2. Szókincse  

gazdag, választékos rövid, egyszerű mondatokat használ egyszerű, hiányos 

 

3. Olvasása 

hibátlan folyamatos, kifejező kevés hibával olvas akadozva, sok hibával olvas betűzgetve olvas 

 

4. Szövegértése  

önállóan megérti külső segítséggel tudja felidézni sok segítséget igényel nem érti, amit olvas 

 

5. Lényegkiemelése 

három, négy mondatban jól összegez kis segítséggel tudja nem képes lényegkiemelésre 

 

Magyar nyelv 

Nyelvtan, írás 

 

1. Írása 

írástempója gyors, lendületes, hibátlan megfelelő, kevés hibával ír 

kicsit lassú, sok hibával ír nagyon lassú, sok hibával ír 

 

2. Másolása írott szövegről 

hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

 

3.Másolása nyomtatottszövegről 

hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

 

4. Tollbamondás alapján 

írása hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

 

5. A tanult helyesírási szabályokat 

tudja és alkalmazza kevés hibával tudja sok hibával tudja 

 

Matematika  
 

1. Számfogalma 100-ig 

kialakult, biztos bizonytalan még kialakulatlan 

 

2. Szóbeli számolási készsége 

jó megfelelő gyenge 

 

3. Számsorozat szabályait 

felismeri segítséggel tudja nem látja az összefüggést, szabályosságot 

 

4.Alapmûveletek 

– Összeadás 100-as számkörben: hibátlan kevés hibával dolgozik eszköz segítségével dolgozik 

sok hibával számol 

– Kivonás 100-as számkörben: hibátlan kevés hibával dolgozik eszköz segítségével dolgozik sok 

hibával számol 
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5. Szöveges feladatok megoldása 

önállóan oldja meg kis segítséggel tudja megoldani, 

sok segítséggel tudja megoldani nem képes megoldani 

 

6. Nyitott mondatokat 

önállóan meg tud oldani kevés segítséggel tudja megoldani még nem tudja megoldani 

 

7.Mérés:  

A hosszúság: ismeri, tudja alkalmazni, átváltani segítséggel tudja alkalmazni nem ismeri, nem 

alkalmazza 

A tömeg: ismeri, tudja alkalmazni, átváltani segítséggel tudja alkalmazni nem ismeri, nem 

alkalmazza 

Az űrtartalom: ismeri, tudja alkalmazni, átváltani segítséggel tudja alkalmazni nem ismeri, nem 

alkalmazza 

Mértékegységeit 

 

8. Gondolkodása 

logikus mechanikus irányított 

 

Környezetismeret – természetismeret  
 

1. Megfigyeléseket  

rendszeresen végez rendszertelenül végez nem végez megfigyelést 

 

2. A tanult jelenségeket 

felismeri, csoportosítani tudja a megadott szempont szerint nem ismeri fel 

segítséggel tud csoportosítani még képtelen a csoportosításra 

 

3. Az évszakok jellemzőit  

ismeri, meg tudja fogalmazni ismeretei hiányosak, segítséggel jellemzi nem ismeri 

4. A napirendet, napszakot  

hibátlanul felsorolja, megfogalmazza segítséggel nevezi meg nem ismeri, nem tudja 

megfogalmazni 

 

5.Az emberi test ápolását,egészséges életmódot 

ismeri, felsorolja ismeretei néhol hiányosak, hibásak nem tudja megfogalmazni 

 

6. A tanult növények jellemzőit  

önállóan tudja segítséggel sorolja fel hiányosan ismeri 

 

7.A tanult állatok kicsinyeit,táplálékát, élőhelyeit 

el tudja mondani hiányosan tudja még nem tudja 
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Ének-zene 
 

1. A tanult hangjegyeket  

le tudja jegyezni a vonalrendszerbe segítségre szorul nem tudja elhelyezni 

 

2. Ritmusértékeket 

felismeri, le tudja jegyezni felismeri, segítséggel jegyzi le nem ismeri fel, nem tudja lejegyezni 

 

3. Kottaképről a ritmust  

meg tudja szólaltatni (tapsolni) segítséggel tudja megszólaltatni még nem tudja megszólaltatni 

 

4. A hangjegyeket kézjelről 

ismeri nem biztos az ismerete sokat nem ismer fel 

 

5. Dalokat 

ismeri, énekli ismeri, nem énekli ismeri, de csak társasággal énekli szövegismeretei hiányosak 

 

6. Ritmuskíséretet 

tud adni a dalokhoz kis hibával tudja sok hibával tudja 

 

7.A népi és a dalokhoz tartozójátékokból 

sokat ismer néhányat ismer nagyon keveset ismer 

 

8. Éneklése 

szívesen énekel: egyedül – társaival nem szívesen énekel 

 

Rajz és vizuális kultúra 
 

1. Rajzoláshoz való viszonya 

szívesen, önálló kezdeményezésre csak közös munkavégzéskor nem szívesen rajzol 

 

2. Ábrázolása 

kiváló megfigyelő, ügyes megfelelő bizonytalan 

 

3. Színhasználata 

izgalmas, szokatlan, egyéni jól használja a színeket 

kevés színnel dolgozik komor színeket használ 

 

4.Rajzeszközök és rajztechnikák használata 

változatos, sokféle néhányat használ nagyon keveset használ 

 

Technika és életvitel 
 

1. A takarékos anyaghasználatot 

ismeri, betartja ismeri, nem tartja be figyelmeztetni kell 
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2. Eszközhasználat  

biztonságosan, helyesen használja bizonytalan a használata helytelenül használja 

 

3. Képlékeny anyagokkal 

rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

 

4. Papírral 

rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

 

5. Fonallal  

rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

 

6. Textillel  

rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

 

7. Az anyagok tulajdonságait 

jól ismeri megfelelően ismeri nagyon kevés az ismerete 

 

8. Kreativitása  

kimagasló, egyéni jó megfelelő 

 

9. Munkájában 

önálló, precíz, kitartó néha segítségre szorul felületes 

 

10. Munkadarabjai 

tiszták, pontosak, tetszetősek kicsit pontatlanok maszatosak, rendetlenek 

 

11. Barkácsol, tevékenykedik 

szívesen, saját kezdeményezésre nevelői kezdeményezésre sohasem 

 

Testnevelés és sport  

 

1. Mozgása 

harmonikus rendezett fejlesztésre szorul 

 

2. A feladatokat  

pontosan végzi pontatlanul végzi 

 

3. Járás-, futásgyakorlatokat  

pontosan végzi kis hibával végzi gyakran hibásan hajtja végre 

 

4. Labdás játékokban 

ügyes néha hibázik még ügyetlen 

 

5. Tenni akarása a közösségért  

kimagasló, együttműködő megfelelő közömbös önző 
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6. A szabályokat 

példamutatóan betartja néha megfeledkezik a szabályokról sokszor megfeledkezik a szabályokról 

 
Hittan: 

1. A tanuló részvétele az órai munkában 

e. aktív és együttműködő. 

f. részben együttműködő. 

g. változó, ritkán együttműködő. 

h. elutasító, nem működik együtt. 

 

2. A tanult bibliai történetek és témák iránt 

e. érdeklődő, a tanultakra jól emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

f. általában érdeklődő, a tanultakat részben emlékszik és részben képes alkalmazni azokat.  

g. nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

h. nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul. 

 

3. A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik a következőkkel: 

f. bibliai történetek hallgatása és játékos feldolgozása. 

g. énekek, dalos játékok. 

h. munkafüzeti feladatok. 

i. társas feladatok, csoportmunka. 

j. rajzos feladatok. 

 

4.  A félév/tanév során a tanuló 

e. kiválóan teljesített. 

f. jól teljesített. 

g. megfelelően teljesített. 

h. felzárkóztatásra szorul. 

 

Angol nyelv:  

Beszédértés: mondatokat is megért, csak szavakat ért meg, fejlesztésre szorul 

Beszédkészség: mondatokat képes mondani önállóan és folyamatosan; segítséggel képes 

mondatokat mondani; önálló mondatalkotásra nem képes, csak szavakkal tudja kifejezni magát; 

fejlesztésre szorul.  

Olvasási készség: a szavak olvasása pontos; kevés hibát ejt; gyakori helyesírási szerinti olvasás 

(pontatlan). 

Hanglejtés és tagolás: kiváló, jó, megfelelő, gyenge. 

Olvasási tempó: kiváló, jó, megfelelő, lassú. 

Olvasásértés: kiváló, jó, megfelelő, gyenge. 

Írás: pontos; egy- két hibát ejt; több hibát ejt; kiejtés szerinti írásmód. 

Úszás: 

Vízbiztonsága: kiváló, megfelelő, bizonytalan. 

Állóképessége: kiváló, megfelelő, gyenge.  

Lábtechnika: kiváló, szabályos, szabálytalan. 

Kartechnika: kiváló, szabályos, szabálytalan.  

Levegővételi technika: szabályos, szabálytalan. 
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Ilyennek látunk a napköziben! 

Kiegyensúlyozott, szemlélődő, változó hangulatú, nyugtalan – vagy a napköziben. 

A felnőttekkel szemben – tisztelettudó, tiszteletlen, udvarias, udvariatlan – vagy. 

A szabályokat – ismered, alkalmazod, nehezen tartod be. 

Társas kapcsolataidra a – barátkozó, együttműködő, passzív, néha durva, kötekedő – viselkedés a 

jellemző. 

Társaidat türelmesen meghallgatva, gyakran közbevágva, alig-alig – kapcsolódsz be a 

beszélgetésekbe.  

A csoportban – barátságosnak, nyitottnak, megbízhatónak, zárkózottnak, visszahúzódónak – látszol. 

Önállóan, irányítással, biztatásra várva, állandó figyelmeztetésre, kelletlenül – dolgozol. 

A munkatempód – lendületes, elfogadható, kényelmes, lassú, nehézkes. 

A feladatokat – magadtól, magyarázatot kérve, folyamatos segítéssel – oldod meg. 

Írásbeli munkád – gondos, pontos, hanyag, összecsapott. 

Házi feladataid a napköziben – elkészülnek, néha hiányosak, gyakran nem készülnek el. 

Az ebédlőben viselkedésed – fegyelmezett, csendes, fegyelmezetlen, hangos, zavaró. 

A kulturált étkezés szabályait – ismered, betartod, nem minden esetben tartod be. 

Az evőeszközöket – megfelelően, nem mindig megfelelően – használod. 

Az ebédet – rendszeresen, néhány étel kivételéve – megeszed: sokat válogatva fogyasztod el. 

Jó étvággyal, étvágytalanul, megfelelő mennyiséget, nagyon keveset – ebédelsz. 

 
További észrevételek, javaslatok 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Összesített értékelés 

Kiválóan teljesített (tantárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Jól teljesített (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Megfelelően teljesített (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Felzárkóztatásra szorul (tárgyakból): 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ............................, ............ év .................. hó ......... nap 

 

      P. H. 

          tanító / osztályfőnök 
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MONDATBANK 
Az első osztályosok szöveges minősítéséhez az év végén 

 

 
Magyar nyelv és irodalom 

 

Beszéd és szóbeli kifejezőkészség 

 

A beszéd tisztasága 

 Beszéde tiszta, érthető. 

 Néhány hang képzése még bizonytalan. 

 Néhány hangot már magában is tisztán ejt 

 Sok hangképzési hibája van. 

 Beszéde korrekciót igényel. 

 

A szókincse 

 Szókincse gazdag, választékosan beszél. 

 Beszéde és szókincse korának megfelelő. 

 Szókincse szegényes. 

 A tanév során beszéde fejlődött, szókincse gazdagodott. 

 Ha figyelünk rá, gondolatait helyesen választott szavakkal közli. 

 Szívesen mond verset és mesét. 

 Nehezen fejezi ki magát. 

 Még nem szeret a társai előtt szerepelni. 

 

Írás 

 

Íráshasználat 

 Írásos tevékenységet szívesen végez. 

 Vonalvezetése és írása biztos. 

 Vonalvezetése és írása határozatlan. 

 Füzete tiszta, rendezett. 

 Füzetvezetése egyenetlen. 

 

Íráskép 

 Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos. 

 A tanult betűket, betűkapcsolatokat még segítséggel alakítja. 

 Írásképe esztétikus, egyéni. 

 Írása lendületes, folyamatos. 

 Betűalakítása, a betűk kapcsolása pontatlan 
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Írástempó 

 Írástempója az átlagnál gyorsabb 

 Írástempója életkorának megfelelő. 

 Az írástempója lassú. 

 

Másolás 

 A tanult betűket, szavakat pontosan másolja írott és nyomtatott mintáról. 

 A tanult betűk, szavak másolása pontatlan. 

 Még nem tudja a tanult betűket és szavakat önállóan lemásolni. 

 A tanító jelölése alapján önállóan tudja javítani hibáit. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

 

Tollbamondás 

 Tollbamondás után hibátlanul leírja a betűket és a szavakat. 

 Tollbamondás után még pontatlanul írja le a tanult betűket és szavakat. 

 Tollbamondás után még nem tudja leírni a tanult betűket és szavakat. 

 Képes önellenőrzéssel javítani a hibákat. 

 Hibáit kis segítséggel javítani tudja. 

 

Írás emlékezetből 

 Emlékezetből is pontosan írja le a betűket, szavakat. 

 Emlékezetből pontatlanul ír. 

 Emlékezetből még nem tud betűket, szavakat leírni. 

 Önellenőrzéssel képes javítani a hibáit. 

 

Olvasás 

 

Viszonyulás az olvasáshoz 

 Szereti a könyveket, szívesen olvas, betűzget. 

 A tanórán szívesen olvas, de önmagától még nem érdeklődik a könyvek iránt. 

 Egyelőre nem szívesen olvas. 

 

Hangos olvasás (technika) 

 Hibátlanul felismeri és megnevezi a tanult betűket. 

 Bizonytalan a tanult betűk felismerésében és megnevezésében. 

 Az alábbi betűk felismerésében még bizonytalan:_____________ 

 Önállóan összeolvassa a tanult betűket. 

 A tanult betűk összeolvasásában bizonytalan. 

 A betűket felismeri, de azok összeolvasása nehézséget jelent. 

 Rövid szövegek esetében már mondatokat olvas és megérti azokat. 

 Elolvas rövid szavakat, mondatokat, de azok megértése még nehézséget jelent számára. 

 

Néma olvasás (szövegértés). 

 Képes elmélyülten, magában olvasni, és az olvasottak tartalmáról beszámolni, a szöveggel 

kapcsolatos feladatokat megoldani. 
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 Képes elolvasni rövid szövegeket, és megérti azokat. 

 Képes önállóan elolvasott szavak magyarázatára, de a mondatértése még bizonytalan. 

 Elolvassa a rövidebb szövegeket, de nem érti meg azokat. 

 A rövidebb szövegek önálló néma olvasására még nem képes. 

 

Matematika 

 

Számfogalom 

 A számolással és egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat szívesen végzi. 

Órákon aktív és figyelmes. 

 A számolással és az egyéb matematikai problémákkal összefüggő feladatokat többnyire 

elvégzi. Órákon nem mindig aktív, de szorgalmasan dolgozik. 

 Biztonsággal felismeri és lejegyzi a számokat 0-20-ig. 

 A számok felismerésében és lejegyzésében még téveszt. 

 Nem ismeri fel a tanult számokat. 

 Számfogalma biztos 0-20-ig. 

 Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. 

 

Számolási készség 

 Adott egyszerű szabály szerint képes számsorozat folytatására. 

 Segítséggel tudja a számsorozatot folytatni. 

 Nem képes megadott szabály szerint számsorozat folytatására. 

 Képről helyesen alkot számfeladatot. 

 Képről segítséggel képes számfeladat alkotására. 

 Még nem tud képről számfeladatot írni. 

 Önállóan képes összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszközzel tud összeadni és kivonni a 20-as számkörben. 

 Eszköz nélkül még nem képes műveletek végzésére. 

 

Összefüggések felismerése 

 Az egyszerűbb nyitott mondatot megérti, és hibátlanul megoldja. 

 Algoritmus szerint képes szöveges feladat megoldására. 

 A szöveges feladatot segítséggel tudja megoldani. 

 Még nem tudja megoldani a szöveges feladatokat. 

Geometria 

 Felismeri és megnevezi a síkidomokat. 

 Még nem ismeri fel az alábbi síkidomokat:----------------------- 

. 

Környezetismeret 

 

Érdeklődés 

 Rendkívül nyitott és érdeklődő a természet jelenségei iránt. 

 Fel lehet kelteni az érdeklődését a természet jelenségei és értékei iránt. 

 Ritkán mutat érdeklődést a természet jelenségei iránt. 
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Tájékozódás 

 Jól használja a térbeli és időbeli tájékozódáshoz szükséges fogalmakat. 

 Még bizonytalan a térbeli és időbeli tájékozódást kifejező szavak használatában. 

 Segítséggel sem képes a tájékozódáshoz használt kifejezések megkülönböztetésére. 

 A hét napjait, a hónapok és az évszakok nevét ismeri, képes azok felsorolására. 

 Segítséggel képes a hét napjainak, a hónapok és évszakok nevének felsorolására. 

 Még nem tudja önállóan megnevezni a napok, hónapok, évszakok neveit. 

 

Megismerési módszerek 

 Képes megnevezni a tárgyak érzékelhető tulajdonságait (alak, forma, szín). 

 Még bizonytalan a tárgyak érzékelhető tulajdonságainak megnevezésében (alak, forma, 

szín). 

 Nem tudja megnevezni az érzékelhető tulajdonságokat (alak, forma, szín).. 

 Megfigyelései pontosak, képes megadott szempontú rendezésre is. 

 Általában pontosan képes megfigyelni, de a megfogalmazásban és a rendezésben még 

segítségre szorul. 

 Megfigyelései pontatlanok, tapasztalatait nehezen tudja megfogalmazni. 

 

Ének-zene  

 A zenét szereti, élvezi, a feladatokat szívesen végzi. 

 A zenét szereti, élvezi, de a feladatokat nem mindig végzi szívesen. 

 A zenét szereti, de a feladatokban való részvételhez bátorítást igényel. 

 A tanult dalokat el tudja énekelni csoportban és önállóan is. 

 Hallás után képes egyszerű ritmus visszatapsolására. 

 Szívesen részt vesz a tanult gyermekjátékok eljátszásában. 

 A tanult ritmusokat, azok jeleit ismeri és használja. 

 

Vizuális nevelés, rajz és technika  

 Szeret rajzolni, színezni, festeni, mintázni. 

 Átlagos az érdeklődése a vizuális kultúra, a vizuális művészetek iránt. 

 Egyelőre nem ábrázol szívesen, gyakran szorul segítségre és bátorításra. 

 Szívesen végez technikai jellegű tevékenységeket. 

 Fel lehet kelteni a technikai jellegű érdeklődését, de munka közben biztatást igényel. 

 Munkavégzés előtt és közben is folyamatos biztatást, segítséget igényel. 

 Munkái szépek és igényesek. 

 Ügyesen bánik az eszközökkel. 

 Saját ötleteit, elképzeléseit bátran megvalósítja. 

 A tanult technikákat életkorának megfelelő szinten alkalmazza. 

 Törekszik a rajzfelület esztétikus kitöltésére. 

 Ismeri a színek nevét és felismeri azokat. 

 

Testnevelés  

 A mozgásos feladatokat szívesen végzi, szeret mozogni. 

 A feladatok kivitelezésében mozgása összerendezett. 

 Erőnléte és állóképessége korának megfelelő. 
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 A sportjátékok, versengések szabályait érti és betartja. Minden helyzetben sportszerűen 

viselkedik. 

 A sportjátékok, versenyek szabályait érti, de időnként nem tartja be. 

 A szabályokat többnyire érti, de gyakran nem tartja be. 

 Különösen ügyes: torna, labdajáték, sorversenyek terén (felsorolás a gyermek  fejlettsége 

szerint) 

 

Úszás 

 A vízhez szoktatás most történik. 

 Vízbiztonsága: kiváló, megfelelő, bizonytalan. 

 Állóképessége: kiváló, megfelelő, gyenge.  

 Lábtechnika: kiváló, szabályos, szabálytalan. 

 Kartechnika: kiváló, szabályos, szabálytalan.  

 Levegővételi technika: szabályos, szabálytalan. 

 

Hittan 

1. A tanuló részvétele az órai munkában 

i. aktív és együttműködő. 

j. részben együttműködő. 

k. változó, ritkán együttműködő. 

l. elutasító, nem működik együtt. 

 

2. A tanult bibliai történetek és témák iránt 

i. érdeklődő, a tanultakra jól emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

j. általában érdeklődő, a tanultakat részben emlékszik és részben képes alkalmazni azokat.  

k. nem érdeklődő, de a figyelmét felkeltő témákra emlékszik és képes alkalmazni azokat. 

l. nem érdeklődő, felzárkóztatásra szorul. 

 

3. A tanuló az órai munka során különösen szívesen foglalkozik a következőkkel: 

k. bibliai történetek hallgatása és játékos feldolgozása. 

l. énekek, dalos játékok. 

m. munkafüzeti feladatok. 

n. társas feladatok, csoportmunka. 

o. rajzos feladatok. 

 

4.  A félév/tanév során a tanuló 

i. kiválóan teljesített. 

j. jól teljesített. 

k. megfelelően teljesített. 

l. felzárkóztatásra szorul. 

 

Angol nyelv 

 Önálló munkavégzés: példás, kitartó, jó, változó, csak tanári segítséggel dolgozik.  

 Hangok ejtése: pontos, 1-2 hiba, több hiba, cseréli a hangokat. 

 Beszédértés: kiváló, jó, megfelelő, gyenge.  
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 Feladatok megoldása: igényesen és gyorsan; gyorsan, de több hibával; igényesen, de lassan; 

lassan, de több hibával.  

 Az órai aktivitás: mindig aktív, az óra nagy részében aktív, hamar elfárad, megtagadja a 

munkát.  

 Tanult szavak, kifejezések ismeretében: biztos, bizonytalan, gyenge. 

 Tanult mondókák, dalok ismeretében: biztos, bizonytalan, gyenge. 

 

 

 

7.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások 

szervezésének elvei 
 

 
Azáltalános iskolában és a középiskolában egyaránt csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket. 

Célunk ezzel, hogy az ismereteket ezzel elmélyítsük, és mind e közben több idő jusson az egyes 

diákok kommunikációs készségeinek fejlesztésére, a nyelvi tudás megalapozására. 

 

Az egyéb foglalkozások esetén a választási lehetőségeket felkínáljuk a diákok számára, ők pedig 

szüleikkel együtt eldöntve jelentkezhetnek az egyéb foglalkozásokra. Az iskola a tantárgyfelosztás 

alapján biztosítja ezeket. 
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8.A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 
 

Netfit rendszer működtetése 
A fizikai teherbíró-képesség mérése biztosítja a tanulók fizikai állapotának megítélését, a megadott 

követelményekhez való viszonyítást. Lehetővé teszi az esetleges hiányosságok tudatos felszámolását, 

az egyénre szabott edzésintenzitás korszerű megválasztását.  

A rendszeres, időszakos ellenőrzés segíti a fejlesztő munkát, lehetőséget ad a hibák kiküszöbölésére. A 

fizikai állapotmérés során a tanulók szembesülnek saját eredményeikkel, fejlődik önismeretük, 

önértékelésük, akaraterejük. Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a számukra kitűzött célt és azok 

elérésének módját, hogy érdekelté váljanak a saját fizikai állapotuk karbantartásához szükséges elméleti 

és gyakorlati ismeretek elsajátításában.  

Iskolánkban a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (Netfit) rendszert alkalmazzuk, mely 

tesztrendszert a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív mérésére 

fejlesztették ki. 

 Mérési célok: 

 kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi(állóképességi) profil 

 vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat 

fittségi profil és hajlékonysági profil 
 testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

 

Eszközei, újszerűsége: 

 tudományos megalapozottsága – (Cooper Intézet USA) 

 a tanulók minősítésének kritériumorientált módszere; 

 a személyre szabott visszajelentő és értékelő modul; 

 az egészségközpontúsága; 

 a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtása; 

 pedagógiai alkalmazhatósága; 

 online adatkezelő rendszere. 
 

Mérési feladatok: 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 

- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

- Testmagasság mérése 

- Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 
 Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 
 Vázizomzat fittségi profil: 

- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 Hajlékonysági profil: 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
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9.Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

9.1. Egészségnevelési elvek az általános iskolában 

 
Ma is igaznak ítéljük az antikvitás óta Hippokratész nyomán hangzott szállóigét: Ép testben 

ép lélek. („Mens sano in corpore sano.”) Igaz a fordítottja is: az ép lélek pozitív hatása a 

testi állapotra. 

 

1. Egészségmeghatározások 
Az egészség fogalmát többféleképpen tudjuk definiálni. A hétköznapi ember számára 

sokszor nem más, mint a betegség hiánya. Az egészség valójában komplex fogalom: a testi, 

lelki, szociális jólét = jó lét állapot, illetve e három tényező dinamikus egyensúlya (a WHO 

meghatározása alapján). 

 

Az egészség fogalmának meghatározása függ attól is, hogy milyen szempontból fogunk 

hozzá. Társadalmi fejlődés szempontjából normális, egészséges az, aki képes a 

társadalomban a neki jutó szerepeket jól betölteni. Az egyén szempontjából viszont az egyén 

optimális gyarapodását, boldogságát kell figyelembe venni. 

 

Megközelítési módok lehetnek még: orvosi, jogi, statisztikai, utópisztikus, pszichológiai. Az 

egészség egy folyamat, ember és környezete között zajló interakció. Minden élőlénynek 

alkalmazkodnia kell a környezethez az élő és élettelen környezethez egyaránt. Az embernek 

az emberi környezethez való alkalmazkodása nehezebb, mint a fizikai környezethez való 

alkalmazkodás.  

 

Lelkileg egészségesnek tekintjük azt az egyént, aki önálló életvezetésre képes, 

élethelyzetéből adódó feladatait elfogadja, képességeinek megfelelő munkát végez, képes az 

örömszerzésre és az öröm átélésére, és arra, hogy életét más emberekkel együtt közös 

társadalmi, közösségi céloknak megfelelően élje. 

Testi és lelki egészségünk ezen kritériumait hitünk szerint Istennel való kapcsolatunk 

határozza meg. 

 

2. Az egészség kritériumai 
Annak azonban, hogy valaki egészséges legyen, feltételei vannak.  

 

Ezek a következők: 

2.1. Hatékony valóságészlelés 

- valóságnak megfelelően értékeli mindazt, ami a körülötte lévő világban 

végbemegy, 

- nem érti félre azt, amit mások mondanak, 

- nem retten vissza nagyobb, nehezebb feladattól sem 
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Önismeret, pozitív énkép 

- nem rejti el fontos érzéseit maga előtt, 

- nagyobb öntudatosság jellemző rá 

 

2.2. A viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége 

- képes érzelmeit, indulatait kontrollálni 

- képes magatartását uralni 

 

2.3. Önértékelés és elfogadás 

- értékeli saját teljesítményeit, és úgy érzi mások is elfogadják azokat, 

- jó viszonyban van másokkal, 

- társas helyzetekben spontán módon tud részt venni 

 

2.4. Érzelmi kapcsolatok kialakításának képessége 

- érzékeny mások érzéseire, 

- nem lép fel saját igényeivel, szükségleteivel, másokkal szemben 

 

2.5. Alkotóképesség 

- képességeit alkotótevékenységen képes kifejteni, 

- örül a mindennapi életnek, nem kell magát rákényszeríteni arra, hogy a 

mindennapok követelményeivel szembesüljön 

 

3. Egészségfejlesztés 
 

Magában foglalja a korszerű egészségnevelést, az elsődleges prevenciót, a mentálhigiéné, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika 

kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi 

tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi 

szolgáltatásokban. 

 

4. Az egészségfejlesztés stratégiai tervezése 
 

4.1. Problémafeltárás – helyzetértékelés 

A probléma feltárása kérdőívek segítségével, a TEAM tagok vezetésével, a 

tantestületi tagok bevonásával történik. 

Az optimális problémafeltárást és helyzetértékelést az alábbiak által kitöltött 

kérdőívek szolgálják: 

- szülők (szülői munkaközösségek vezetői) 

- igazgató 

- ifjúságvédelmi felelős 

- iskolaorvos 

- orvosasszisztens 

- egészségnevelésért felelős pedagógus 

- az iskola végzős diákjai 

- munkaközösségenként 1-2 pedagógus 
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4.2. Segítő kapcsolatok feltérképezése 

 

Kapcsolódási pontok: 

- szülők (családok) 

- szülői szervezet – szülői munkaközösség 

- iskolaorvos 

- gyermekjóléti szolgálatok 

- nevelési tanácsadó 

- családsegítők 

- ÁNTSZ szakemberei 

- rendvédelmi szervek 

 

4.3. Tájékozódás az érintettek körében 

 

Mivel a korszerű egészségfejlesztés az egész iskolára kiterjesztett célok 

megvalósítását jelenti, fontos minden érintett véleményének kikérése (szülők, 

diákok, iskolai alkalmazottak, pedagógus). 

 

4.4. Az egészségnevelési program megtervezése 

 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos 

ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. 

 

Célok: 

- balesetek, betegségek megelőzése, prevenció 

- az egészség megőrzése 

- az egészséges állapot megbecsülése 

- az egészségnek értékként való elfogadtatása, elfogadásra nevelés 

 

A prevenció 

 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű 

egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik 

pld. az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapi testmozgás, 

a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és 

családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és 

biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, 

a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása. 

Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az 

egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt 

fektetni. 

 

Az egészségnevelés iskolai területei: 

A pedagógiai rendszerbe beépülő témák: 
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- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- az értékek ismerete 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

- a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete 

- a tanítás és tanulás technikái 

- az idővel való gazdálkodás szerepe 

- a rizikóvállalás és határai 

- a szenvedélybetegségek elkerülése 

- a tanulási környezet alakítása 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Színterek 

 

Tanórai foglalkozások 

Fogászati és testápolási témahét 

Egészségnap 

Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

Minden szaktárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéshez, amelyre a 

helyi tanterv tervezésekor külön figyelmet kell fordítani. 

 

 Témakörök 

 

I. A biztonság megőrzése 

II. A táplálkozás 

III. Mozgás és személyes higiéné 

IV. Veszélyes anyagok 

V. Az emberi szexualitás 

VI. Családi élet és kapcsolatok 

VII. A környezet 

 

Osztályfőnöki órák: 

 

Témakörök: 

- Létezem 

- Nem jó az embernek egyedül 

- A közösségek 

- Közösségben az ember 

- Az egészséges ember 

- A hasznos élet 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 

- napközis foglalkozások 
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játékok, gyakorlatok, konkrét esetfoglalkozások 

- délutáni szabadidős foglalkozások 

sportprogramok, filmvetítés, versenyek, vetélkedők, egyéb játékos programok 

- szülői értekezlet, szülőcsoport 

ismeretátadás, tanácsadás, ötletek a prevencióval kapcsolatban 

 

Iskolán kívüli rendezvények 

- Vöröskereszt, ÁNTSZ, Családsegítő által szervezett programok 

- kirándulás, sportprogramok 

 

5. Iskolaorvos, fogorvos, asszisztens feladata 
- osztályvizsgálat, célosztályok: 1-3-5-7. osztályok, egészségügyi és tisztasági 

vizsgálatok 

- 8. osztályosok alkalmasítása a középiskolai felvételihez 

- kampányoltás 6-8. osztályosok számára 

- az orvosi vizsgálat során kiszűrt tanulók gondozása, szakvizsgálatra utalása, 

követése 

- 6-7. osztályos lányok felvilágosítása, Libresse-csomagok kiosztása 

- 5-6. osztályosok felvilágosítása a drog és dohányzás káros hatásairól 

- beszélgetés a 7-8. osztályosokkal a szex, szerelem témájáról, videofilm 

felhasználásával 

- fogorvosi szűrővizsgálatok, fogápolási, szájhigiéniai felvilágosítás 

 

6. Mindennapos iskolai testedzés 
 

A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi 

egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. 

 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki 

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor 

és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen 

előidézve a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között 

az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő 

kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. 

 

Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az 

alábbi sajátos egészségügyi és pedagógia szempontoknak kell teljesülniük. 

- Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás programban. 

- Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési és légzési rendszer megfelelő terhelése. 

- Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna. 

- A testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak 

betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire, és az 

izomerősítések különböző testhelyzeteire. 
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- Minden testnevelésóra és egyéb testmozgási alkalom örömöt, és sikerélményt 

jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is. 

- A testmozgás – program életmód – sportokat, életminőség – sportokat is megtanít 

(olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 

érdekében). 

- A testmozgás – program játékokat és táncokat is tartalmaz. 

 

Az egyes évfolyamokon a testnevelésórák száma 5 (heti 2, vagy felső tagozaton 1 úszás 

órával). Azokon a napokon, amikor 1-1 osztálynak nincs testnevelés órája, a napi 

mozgásigény kielégítésére az óraközi szünetekben, a napközi otthonban, délutáni 

tömegsport-foglalkozásokon és edzéseken nyílik lehetőség. 

1-4. évfolyam: 

- játékos, egészségfejlesztő tömegsport-foglalkozás 

- a mindennapos testnevelés részletes programjának kidolgozása a helyi tantervi 

részben található 

 

5-8. osztályban: 

Tömegsport-foglalkozások: 

- alaptorna, kézilabda, kosárlabda, floorball, asztalitenisz, röplabda, úszás, 

labdarúgás 

Sportcsoportok: 

- torna, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda 

 

 

7. A program megvalósításához szükséges erőforrások 
7.1. Anyagi 

- a pályázati lehetőségeket figyeljük és kihasználjuk 

- a fenntartó támogatását kérjük 

- alapítványok 

7.2. Humán 

- a pedagógusok kompetenciájának fejlesztése (továbbképzések ütemezésénél 

előnyt élvezhetnek az ilyen irányú képzést igénylők) 

- nem pedagógus dolgozók bevonása a program végrehajtásába 

 

8. A program értékelése 
Tanulók, közösségek értékelése a sikerkritériumok mentén. 

Sikerkritériumok 

- társas kapcsolatok fejlődése 

- részvétel a programokban 

- tantervi követelmények teljesítése 

- a programban megjelölt feladatok teljesítése 

- pedagógus kompetenciák fejlődése 

Értékelési intervallum 

Évenként 

A kérdőívek feldolgozása után kijelölt feladatok elvégzésének, valamint az osztályok 

tisztaságának, magatartásának, tanulmányi, kulturális és egyéb tevékenységének értékelése. 
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9.2. Környezeti nevelési elvek az általános iskolában 

1. Bevezetés: A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai 

 

1.1. A környezeti nevelés fogalma 
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes, érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít 

meg az élő, illetve élettelen környezettel 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére 

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására 

 összefüggő rendszerben történő értelmezésére, a rendszerben 

felismerhető kapcsolatok megértésére 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére 

 a kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására és ezáltal a lehetséges 

megoldások megkeresésére 

 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, 

vállalására környezeti kérdésekben 

 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre” 

 

A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, 

amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű 

kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. 

A környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, 

személyiségformálásra és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására. 

 

1.2. Az alapelveket szabályozó jogi háttér 

 
- A nemzetközi előzmények közül azt az egyet említjük meg, mely az összes eddigi 

kezdeményezést magába olvasztja. Az ENSZ 57. közgyűlése 2002. december 20-

án a 2004-2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének 

nyilvánította. Vagyis a nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a 

célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a 

fenntarhatóság, 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. 

- A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 

környezethez 

- A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez 

- Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – 

az alábbi jogszabályok és intézkedések garantálják 
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- A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § I. cikkelye szerint „… 

minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és 

ismereteinek fejlesztésére”. Az ismeretek fejlesztése és terjesztése állami, illetve 

önkormányzati feladat. 

- Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008) 

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 kiemelt 

fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. 

 

A környezettudatosságra nevelés célja 

 

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 

természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság 

pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 

olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, 

a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös 

tetteikben.”  

 

 

1.3. A közoktatási stratégiai célok figyelembevétele 

 
A környezeti nevelési program nemcsak az iskola sikeres környezeti nevelési programjának 

záloga, hanem nagymértékben hozzájárul az iskola egyéb célkitűzéseinek 

megvalósításához. A környezeti nevelés a mindennapi pedagógiai munkához használt 

eszköz. Az iskolák csak akkor tudnak megfelelni a rohamosan változó társadalmi 

igényeknek, ha maguk is változnak, s terveiket is módosítják a változásoknak megfelelően. 

Így a környezeti nevelési program 2-3 éves felülvizsgálata szükséges. 

- Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén 

A környezetről szóló tudás megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben 

gyakorolják, erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési 

folyamatában is nélkülözhetetlen kompetenciákat (pld. értő olvasás, tudományos 

adatgyűjtés és elemzés, szóbeli információszerzés más emberektől, kommunikációs 

kompetencia). 

- Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése 

A környezeti nevelési tevékenységek fontos elemei az esélyegyenlőtlenségek 

csökkentésének. A hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok 

lehetőséget adnak azon diákok érvényesülésére, fejlődésére is, akiket a hagyományos 

tanórai keretekben nem, vagy csak kevéssé sikerül aktivizálni, fejleszteni. A 

környezeti nevelés módszertani kínálatában a sajátos nevelési igényű tanulókat jól 

segítő módszerek is fellelhetők. A környezeti nevelés széles módszertani választéka 

garancia arra, hogy a környezeti nevelés keretein belül megoldhat a diákokkal való 
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differenciált foglalkozás, illetve az egyénre szabott pedagógiai módszerek 

alkalmazása. 

- Az oktatás minőségének fejlesztése 

A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek sokfélesége és nem hagyományos 

jellege elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani megújítását. A 

környezeti nevelés jelen, illetve jövőorientáltsága pedig segíti a tanításközpontú 

pedagógiából a tanulásközpontúba való átmenetet. 

- A pedagógusszakma fejlődésének támogatása 

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabb fejlődő területe a pedagógiai 

gyakorlatnak, így az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a 

pedagógusszakma fejlődését. 

- Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése 

A környezeti problémák globális és nemzetközi jellegéből következik, hogy már ma 

is számos információs technológiára alapozott nemzetközi környezeti nevelési 

programlehetőség áll a pedagógusok rendelkezésére. Mindezen programokba való 

bekapcsolódás nemcsak az IKT – alkalmazások fejlesztését segíti elő a környezeti 

nevelés mellett, hanem – nemzetközi jellegük miatt – a nyelvtanulás előmozdítói is. 

- Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása 

A környezeti nevelési tevékenységekhez rendelkezésre álló pályázati források 

hozzásegítik az iskolákat a tanulás tárgyi feltételeinek és környezetének javításához. 

 

1.4. A környezeti nevelés színterei az iskolában 

 
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, melyekhez a 

diákoknak is köze van. Különböző kreatív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 

de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, 

átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 

 

Nem hagyományos tanórák és tanórán kívüli programok: 

- A tanév során – elsősorban a kompetencia alapú oktatásba bevont osztályok tanulóinak erdei 

iskolát szervezünk. Az erdei iskolában a munka meghatározott munkarend szerint folyik, 

ahol a diákok. 

- megtanulják a természettel való harmóniában élés mikéntjét. Az erdei iskola költségeit 

pályázatokból és szülői befizetésekből fedezzük. 

- A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet és természetvédelem fontos téma, 

így elmélyíthetik elméleti tudásukat (Kaán Károly verseny, Hevessy kémiaverseny, helyi 

iskolák által meghirdetett versenyek). 

- Különböző akciókban veszünk részt: rendszeresen különböző gyűjtési akciókat (papír, elem, 

stb.) szervezünk, minden tanévben madarak-fák napi programokat szervezünk. Részt 

veszünk a Városi Vöröskereszt által szervezett egészségügyi versenyeken. 

 

  



 

57 

 

1.5. Erőforrások 

 
A környezeti nevelés munkánk céljaink eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

összetevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 

együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakult együttműködés egyben 

környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

 

Nem anyagi erőforrások: 

Iskolán belüli együttműködés 

- Iskolavezetőség támogatja a környezeti nevelési programot. A minőségi munka részeként 

értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt, ösztönző rendszert dolgoz ki, 

aktívan részt vesz az egyes programokban.  

- Az erdei iskola költségeit pályázatokból és szülői befizetésekből fedezzük. 

- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

Valamennyi szakos tanár belátja, hogy minden tanár feladata a környezeti nevelés. Ahhoz, 

hogy az iskolai környezeti nevelés, illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon 

meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk az együttműködést. Azoknak a 

kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a 

tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése 

igazgatóhelyettesi feladat.  

- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait 

a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van a diákönkormányzatnak, a 

diákönkormányzat munkáját segítő tanárnak, osztályközösségeknek, valamint a 

környezetvédelem iránt különösen érdeklődő diákoknak (hallgatóság, tevékeny 

szerepvállalás, önálló kutatások és kezdeményezések). 

- A diákok a környezeti témával kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepet 

szánunk a környezettudatos szemlélet kialakításában a tanulmányi kirándulásoknak, 

hulladékgyűjtési akcióknak, az erdei iskolának. A diákok és tanárok együttműködése 

nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. A  

- tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 

- A Családsegítő Szolgálat: felméréseivel és azok elemzésével segíti környezeti nevelési 

munkánkat, hogy a hatékonyságról is tájékoztatást kapjunk. 

- Iskolaorvos: előadások tartása az egészséges életmódról, környezeti ártalmakról. 

- Adminisztratív dolgozók: támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének 

biztosításával. Részt vállalnak a szelektív hulladékgyűjtésben, takarékosságban. 

- Technikai dolgozók: a programok tárgyi feltételeinek biztosítása (világítási hálózat 

karbantartása, hőszigetelés, zöldítési program, szelektív hulladékgyűjtés). 

- Tanárok és szülő: 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 lehetőségeket figyelembe véve – a családok maguk is 

biztosítják. Előadások tartása, szemléltetőeszközök gazdagítása, anyagi támogatás, külső 
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erőforrások felkutatása. Tevékeny részvétel a programokban, az ő szemléletük is formálódik, 

a környezeti nevelés túlmutat az iskola falain. 

- Költségvetés: az iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, 

amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő 

működtetést szolgálják. 

- Alapítvány: az iskolai alapítvány – rászorultsági alapon – támogatja a tanulók erdei 

iskolában és osztálykirándulásokon való részvételét. Lehetőség van azonban arra is, hogy az 

ezekhez a munkákhoz szükséges eszközök vásárlását az alapítvány anyagilag segítse.  

 

Külső erőforrások: 

- Fenntartó: biztosítja a közoktatási normatívát a tanulók számára 

- Pályázat: a pályázat megjelenésének figyelése elsősorban a pályázati felelős feladata, aki 

tájékoztatja a kollégákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok elkészítésében. Az 

elnyert összeget teljes mértékben arra a területre kell fordítani, amire a kiírás szólt. 

 

Külső erőforrások, a kapcsolatrendszer feltérképezése: 

Bővítés lehetőségei: 

- Más közoktatási intézmények 

- Szolnoki Főiskola 

- Megyei Pedagógiai Intézet 

- Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatásügyi Iroda 

- Önkormányzat környezetvédelmi referense 

- Körös-Maros Nemzeti Park 

- Regionális, vagy helyi Zöldszervezetek  

- Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 

- Kaán Károly versenybizottság 

- Nimfea Természetvédelmi Oktatóközpont, Túrkeve 

 

2. Alapelvek, jövőkép, célok 

 

2.1. Alapelvek, jövőkép 

 
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, 

tartalmát, megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk. 

- a fenntartható fejlődés, 

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések 

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, 

- alapvető emberi szükségletek, 

- emberi jogok, 

- demokrácia, 

- elővigyázatosság, 

- biológiai és társadalmi sokféleség, 

- ökológiai lábnyom. 

 

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki! 
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Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani 

 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, 

- a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát, 

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerelméletet, 

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése a diákokban.  

Ilyenek pl.: 

- alternatív problémamegoldó gondolkodás, 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, 

- szintetizálás és analizálás, 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés, 

- kreativitás, 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás, 

- kommunikáció, médiahasználat, 

- konfliktuskezelés és megoldás, 

- állampolgári részvétel és cselekvés, 

- értékelés és mérlegelés készsége. 

 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete 

 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A 

fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 

segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 

konfliktuskezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 

megkívánják az új értékek elfogadását, kialakítását, megszilárdítását, és azok hagyománnyá 

válását.  

 

A fenti célok csak úgy valósulhatnak meg, ha hatékony tanítási-tanulási stratégiákat tudunk 

kialakítani. Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén 

alakítsunk, környezet és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai 

élet sok területére terjed ki. 

 

Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden tanórán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem 

egészként lássák a természetet, s benne az embert. 
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Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt 

feladatunk volt és maradt. A kémia, biológia, földrajz tantárgyak között már megvalósult az 

együttműködés, egyre bővül azonban a kör. 

 

2.2. Konkrét célok 

2.2.1. Szaktárgyi célok 
- A szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre. 

- A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés 

hatása a természeti és az épített környezetre, az emberre). 

- Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok). 

- A természetismeret tantárgy tömbösített formában történő tanítása, a kompetencia alapú 

oktatásba bevont osztályokban. 

- Tanórán kívüli szakórák szervezése, rendhagyó órák. 

 

2.2.2.Hagyományok ápolása 
- Madarak-fák napi egész napos program szervezése 

- Részvétel a Kaán Károly Környezet- és Természetvédelmi Verseny országos 

döntőjének rendezésében, szervezésében. 

- Kiállítások megtekintése. 

- Drogprevenciós program folytatása 

- Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában. 

- Egészségnap. 

- Erdei iskola. 

 

2.2.3. Új tervek, célok, feladatok, sikerkritériumok 
- A környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg! (Több környezeti 

nevelési tartalom a tanórákon, változatosabb tanítási, tanulást segítési környezeti 

nevelési módszerek). 

- Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket. (Projektek kidolgozása. Egyre több tanuló vesz részt a 

tanulási projektben). 

- A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példákkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. (Képzések, továbbképzések, szülői 

értekezletek tartása az adott témában. A felnőttek rendelkezzenek mindazon 

ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel, és személyiségvonásokkal, amelyek a 

környezettudatosság alakítása során mintaként szolgálnak. Az iskolai programok 

tervezésekor szempont, hogy a lehetőségekhez képest minél környezetkímélőbb 

legyen). 

- Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése. (Szelektív 

hulladékgyűjtés, papír folyamatos gyűjtése, a helyes vásárlói szokások kialakítása. Az 

iskola dolgozói szelektíven kezelik a papírhulladékot.) 

- Takarékoskodás a vízzel és a villannyal. (A rendszeres, majd alkalmankénti 

ellenőrzések. Nem lesznek csöpögő csapok, égve felejtett villanyok.) 
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- A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat. (Kutatómunka, kiállítások, vetélkedők, előadások a „Jeles 

Napokra”, ha ismeri környezetét, szereti, kötődik hozzá és megóvja.) 

- Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldük védelmezői. (Faültetés, madáretetés. A 

tanuló kötődik a környezete egy darabjához és ezen keresztül átérzi környezetünk 

megóvásának fontosságát.) 

- Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés 

képességét, megalapozva az élethosszig tartó tanulást. (Zöld sarok kialakítása a 

tantermekben, szakkönyvek, folyóiratok. Versenyeredmények javulása.) 

 

Az iskolai fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatok 
 

Jogi háttér 

 

A parlament 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvényt, melynek első része V. fejezet 17. §-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. 

 

E törvény írja elő a fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok 

megismerése céljából. E törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet 

az oktatási intézmények, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek 

együttműködve teljesítenek. 

 

A fogyasztóvédelmi törvény, valamint az EU jogharmonizáció alapján a közoktatási törvény 2003. 

évi módosításában is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

 

A kormány 243/2003. számú rendeletével hatályba lépett az új Nemzeti Alaptanterv (NAT 2003) 

értelmében a helyi tanterveknek biztosítani kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz 

igazodva a tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek 

azok gyakorlati alkalmazására. 

 

Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ban a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra 

kialakítása is szerepel. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. 

 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó a 

közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák 
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fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint pld. a vállalkozási a 

gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése az ún. cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

 

Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a 

döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám 

szerepét, alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság 

szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot.  

 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék és a 

saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

 

Környezettudatos fogyasztás: egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő 

fogyasztás és fogyasztásmentesség között. 

 

Kritikus fogyasztói magatartás: a fogyasztói jogok érvényesítése 
 

A fogyasztónak joga van: 

1.1.1. az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez 

1.1.2. a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz 

1.1.3. a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között 

1.1.4. a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez 

1.1.5. a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez 

1.1.6. az egészséges és elviselhető környezetben való élethez 

1.1.7.  a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való 

beleszóláshoz 

 

Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem 

 

Amikor a vevő már a kezdet kezdetén érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség 

panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: 

Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai. 

Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 

 

Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel) 

 

Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 

 

Módszertani elemek 

 

A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló információgyűjtés, 

információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés és a döntés alapján 

eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit. 
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Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon és 

értékeken keresztül maguk alkalmazzák. 

- interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

- helyi-, országos, és EU-s szabályozások tanulmányozása, 

- adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel, 

- problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 

- viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 

készítése), 

- érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés) 

 

2.3. Tanulásszervezés és tartalmi keretek 

 
Tanórán kívüli foglalkozások 

 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Ezért 

fontos a tantárgyak közötti integráció. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő 

módon diákjainkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világról.  

 

Lehetőségeink: 

- tanulmányi kirándulások, akadályversenyek 

- kézműves foglalkozások egy-egy ünnephez kötődve 

- akciók, pályázatok, kiállítás-rendezés, kérdőíves felmérés 

- látogatás: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, 

szennyvíztisztító, szeméttelep 

- versenyek 

- szakkörök 

- „iskolazöldítés” 

- DÖK nap 

- Jeles napok 

- Madarak, fák napjához kapcsolódó programok 

 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelésének lehetőségei: 

 

Testnevelés 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják 

egészséges testi fejlődésüket 

- legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés 

az egészségre veszélyes 

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az 

eszközök és a tornaszerek 
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- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pld. méta, karikahajtás, 

gólyalábazás, zsákban futás) 

- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Alsó tagozat 

A tanulók 

- ismerjék meg közvetlen természetes és mesterséges emberalkotta környezetük értékeit 

bemutató irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket) 

- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az 

anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során. 

 

Felső tagozat 

A tanulók 

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra 

hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és emberalkotta környezettel való 

kapcsolatteremtésben 

- törekedjenek az anyanyelv védelmére 

- sajátítsák el a média elemzésének technikáit 

- a tanulókban alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés 

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával 

- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével 

 

Történelem, hon- és népismeret 

A tanulók 

- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet 

- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a 

közösségi normák alakulására 

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete 

- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, 

az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében 

 

Idegen nyelv 

A tanulók 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével 

más országok hasonló problémáit 

- ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projektmunkában választ keresni 

- állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön 

- a tanulóknak alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben, 

- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképességük és fedezzék fel ennek lehetőségeit 

Matematika 
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A tanulók 

- váljanak képessé arra, hogy más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai 

módszerek alkalmazásával 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni 

- logikus gondolkodásuk, a szintetizáló és lényegkiemelő képességük fejlődjön 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni 

- legyenek képesek reális becslésekre 

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni 

- a tanulókban alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás 

- alakítsák ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket 

 

Fizika 

A tanulók 

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit 

- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat 

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek 

képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni, 

- ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó állampolgárrá 

váljanak 

 

Földrajz 

A tanulók 

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről 

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit 

- ismerjék meg a világ globális problémáit 

- ismerjék meg és őrizzék a teremtett világ és az emberalkotta táj szépségeit 

 

Biológia 

A tanulók 

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit 

- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti- működési jellemzőit, fedezzék fel azok között 

az ok-okozati összefüggéseket 

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat 

- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére 

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat 
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- a tanulókban alakuljon ökológiai szemléletmód 

 

Kémia 

A tanulók 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére 

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 

 

Ének-zene 

A tanulók 

- ismerjék fel a természet, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét 

- tudják, élő, illetve élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

 

Hit- és erkölcstan 

A tanulók 

- ismerjék meg a teremtett világ szépségeit, értékeit. 

- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb károsodást okozzák 

- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni 

- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell 

hagyniuk 

- a tanulókban alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk 

fokától függetlenül is értéket képviselnek 

- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban 

- fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért 

 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók 

- ismerjék fel a természet, illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit 

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, 

- tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira, 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát, 

- legyenek képesek a műalkotások környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggéseit 

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 
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Tánc és dráma 

A tanulók 

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel 

- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket 

 

Osztályfőnöki 

 

Az osztályfőnök személyisége és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, 

formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a 

szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok.  

 

A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, 

értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 

hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő és- feldolgozó képessége segítheti 

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

céljaira használni, alkalmazni tudja. 

 

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való nevelésen 

túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló 

lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes tapasztalatok 

kialakítására, elmélyítésére. 

 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, pld. a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldását segíti az 

iskolában.  

 

Ilyenek a táplálkozási szokások, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös 

tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és 

összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre 

tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító valamennyi 

pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 

 

2.4. Módszerek 

 
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. 

Olyan módszereket kell választanunk, melyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat képesek 

leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert mindenki előtt, ezért megmutatjuk az 

interaktív lehetőségeket.  

 

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

foglalkozások, módszerek így válhatnak hitelessé. 

 

Alkalmazható módszercsoportok: 
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- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák 

- játékok 

- modellezés, riportmódszer 

- projektmódszer 

- témahét 

- kreatív tevékenység 

- közösségépítés 

- művészi kifejezés 

 

2.5. Taneszközök 

 
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek a 

környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott 

eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel új eszközöket kell beszerezni. 

 

2.6. Iskolai környezet 

 
Lásd Minőségirányítási Programban. 

 

2.7. Kommunikáció 

 
A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – nélkülözhetetlenek a kommunikáció 

különböző módjai. Ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy diákjaink a média-irodalom nagyszámú 

írott, hallott és látott híreit 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. 

 

Iskolán belüli kommunikáció formái: 

- kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel, 

- házi dolgozatok készítése, 

- poszterek készítése és bemutatása, 

- iskolai rendezvényhez kapcsolódó kiállítások, 

- faliújságon közölt információ közlése 

 

Iskolán kívüli kommunikáció formái: 

- környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból, 

- környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása, 

- környezetvédelemmel szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése 

- a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes 

önkormányzattal 
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2.8. Minőségfejlesztés 

 
Az iskola környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az iskola 

életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a többi tantárgyhoz 

képest markánsabban közvetít egy viselkedési módot és értékrendet az embernek a világban 

elfoglalt helyéről. 

 

2.9. Továbbképzés 

 
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és módszertani ismeretekben való fejlődést. A lehetőségekhez mérten 

iskolánk tanárai minden területről részt vesznek a külső intézmények által szervezett környezeti 

nevelési tanár-továbbképzési programokon.  

 

A tanult ismereteket, hallottakat munkaterületükön továbbadják a kollégáknak. Iskolánk tanárai 

környezeti nevelési témákban tartanak belső továbbképzést. 
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10.A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések 
 

 
Mind általános, mind középiskolás tanulóinknak joga, hogy képességeiket minél maradéktalanabbul 

kibontakoztathassák, személyiségfejlődésük támogatása megvalósuljon. A szociális hátrányokkal 

küzdő családokból érkező gyerekek egyéni gondviselést, bánásmódot, felzárkóztatást igényelnek. 

A szociális hátrány, lemaradás nem akadályozhatja a gyermek fejlődését, sikeres munkavégzését. 

Ezért minden pedagógus feladata a hátránykompenzáció.  

 

Intézményünk olyan pedagógiai környezet kialakításán fáradozik, amelyen belül az iskola és a 

pedagógus a tőle telhető legnagyobb mértékben alkalmazkodik a tanulók körében tapasztalható 

szociális és kulturális háttérbeli, képességbeli és tanulási szükségletekben megnyilvánuló 

sokféleséghez.  

 

Törekszünk enyhíteni a szelekciós mechanizmusok érvényesülését és lehetővé tenni a különböző 

társadalmi hátterű és nevelési igényű tanulók eredményes oktatását, nevelését, hozzájárulni a 

társadalom differenciálódásából adódó előítéletek csökkentéséhez, saját körünkön belüli 

megszüntetéséhez.  

 

Ennek érdekében:  

- Támogató és elfogadó keresztyén közösségbe integrálunk minden diákot.  

- Mindenki számára méltányos és egészséges tanulókörnyezetet alakítunk ki.  

- Biztosítjuk a mindennapi testedzést, mozgást, sportolást.  

- A tanítási órákon megteremtjük a feltételeit a tanulók életkori képességeinek megfelelő és 

adottságaikat kihasználó differenciált munkavégzésnek.  

- Igyekszünk tapasztalatot és élményszerzést segítő módszereket alkalmazni.  

- Törekszünk a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére.  

- Segítjük az önálló tanulás képességének és a tanuláshoz való pozitív attitűdnek a kialakulását. 

- Megfelelő információkkal, egyéni beszélgetésekkel segítjük a fiatalok továbbtanulását, 

pályaválasztását.  

- Az idegen nyelveket és az informatika tantárgyakat (középiskola 5-8. osztályaiban a 

matematikát is) osztott csoportban tanítjuk, megteremtve ezzel az eltérő ütemű előrehaladás és 

az intenzív egyéni munka feltételeit.  

- - Amennyiben a szociálisan hátrányos helyzet beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségeket eredményez, a pedagógusok, az ifjúságvédelmi felelős és a szülő 

együttműködésnek kialakítására törekszünk a segítségnyújtás érdekében.  

- Ha szükséges, segítséget kérünk a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményektől.  
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11. A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek 
 

 
A tanuló munkájának elismerése 

 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az I. 

félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. Az érdemjegyek számának 

minimuma: tantárgyi heti óraszám kétszerese/félév. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár 

határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is 

meghatározhat a szaktanár.  

 

Jutalmazások 

 

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanév végén kerül jutalmazásra. 

 

Egyéni jutalmazások formái: 

 Osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján vagy 

egyszeri közösségi munkáért 

 Szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 

versenyeredményekért, kutató- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő 

tanulmányi munkáért.  

 Igazgatói dicséret: tanulmányi megyei, országos versenyen elért helyezetteknek 

(céljutalmak kifizetési rendje alapján), valamint minden más esetben, amikor a tanuló 

kiemelkedő teljesítményt nyújt 

 Általános tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható 

  

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél 

 

Jutalmak fokozatai 

 

Év közben Év végén 

 szaktanári dicséret szóban 

 szaktanári dicséret e-naplóba írva 

 napközis nevelői dicséret e-naplóba 

írva 

 osztályfőnöki dicséret e-naplóba írva 

 igazgatói dicséret e-naplóba írva 

 bizonyítványba írt tantárgyi dicséret 

 bizonyítványba írt általános 

tanulmányi munkát elismerő 

tantestületi dicséret 

 igazgatói dicséret a tanulóifjúság egész 

közössége előtt 
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12. Az otthoni, tanulószobai felkészüléshez előírt 

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 
 
A tanulók számára adott otthoni írásbeli és szóbeli feladatok a begyakorlást, a rögzítést, az önálló 

munkára nevelést, a problémameglátó és megoldó képesség és az értő olvasás fejlesztését 

szolgálják. Lehetővé teszik a kompetenciák egyéni fejlesztését. 

 

Az otthoni feladatok mindenkor a tanórai anyaghoz kapcsolódóan differenciáltak adhatók 

Mennyiségüket és nehézségi fokukkal figyelembe kell venni a tanulók életkorát, egyéni képességit.  

 

A tanulók egyéni vagy csoportos felkészülésükhöz igénybe vehetik az internetet, az iskolai vagy 

városi könyvtárat. Feladatadáshoz lehetőség alapján számítógépes mód is alkalmazható.  

 

A tananyagok egymásra épülnek, eredményt csak folyamatos munkával lehet elérni, ezért minden 

tanóra után adunk írásbeli vagy/és szóbeli házi feladatot. A szókincs kialakításához, a 

továbbhaladáshoz, a középiskolába való továbbhaladáshoz elengedhetetlen a fogalmak, definíciók, 

törvények megfelelő szintű megtanulása, begyakorlása minden tanórára. A tömbösített tantárgyak 

esetében különösen figyelembe kell venni a megtanuláshoz rendelkezésre álló időt. Egymást követő 

tanórai napokon  a tanult teljes tananyagot nem kérjük számon. Teljes számonkérésre a következő 

tömb óráin kerül sor.  

 

Alsó tagozatban az egyéb foglalkozásokon, felső tagozatban a tanulószobán készítik el az idejáró 

tanulók a mindennapi házi feladataikat. Ezen szolgáltatásokat igénybe nem vevők otthon készülnek 

fel. 

 

Versek, memoriterek megtanulására adott idő legalább1 hét. 

 

Tanítási szünetekre írásbeli és szóbeli házi feladat a szinten tartás miatt egyaránt adható. Szorgalmi 

feladat adása bármikor megengedhető. 
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13. Tantárgyi helyi tantervek 
 
 

 

Mellékletben. 
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14. A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos 

rendelkezések  
 

14.1. A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő program 

 

 

14.1.1. A feladatellátás alapelvei 

 
Intézményünk az integrációval többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladásukat tekintjük.  

 

Az eredményes megvalósításhoz a különleges gondozási igényű tanulók fejlesztésének alapelvei:  

 

A tanulók mindenek felett álló érdeke 

Cél: A tanuló mindenek felett álló érdekének figyelembe vétele. Feladat: Minden segítséget kapjon 

meg képessége kibontakozásához, részképességei, személyisége  fejlesztéséhez. Eredmény: a 

rendelkezésre álló lehetőségek közül a legkedvezőbbet választva születik a döntés.  

 

Egyenlő bánásmód elve 

Cél: Az iskola minden tanulója azonos feltételek szerint részesüljön azonos színvonalú ellátásban.  

Feladat: Az oktatás szervezésében, irányításában, működtetésében a feladatok végrehajtásában 

közreműködők a döntésekben, az intézkedésekben tartsák be az egyenlő bánásmód követelményét.  

Eredmény: Nincs hátrányos megkülönböztetés. 

 

Esélyegyenlőség érvényesülése 

Cél: Esélyegyenlőség megteremtése, megalapozása az oktatásban a különleges gondozási igényű 

tanulók számára.  

Feladat: Az SNI és BTMN-nel küzdő tanulók integrált oktatásában a tárgyi és személyi feltételek 

biztosításával, sajátos pedagógiai eljárásokkal és eszközökkel valósuljon meg a rehabilitáció és 

fejlesztés.  

 

A rész képességzavar  

tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógus (tanulásban 

akadályozottak pedagógusa, logopédus, fejlesztőpedagógus.) közreműködésével történik.  

Rehabilitációs és fejlesztő célú órakeretben a tanulók segítése egyéni fejlesztési terv alapján valósul 

meg. 

 

A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján az igazgató 

mentesíti a tanulót a tantárgy vagy tantárgyrész értékelése, minősítése alól. 

 

14.1.2. Kiemelt célok 
 

- Az olvasás-, írászavarok javítása.  

- Fejleszteni a szóbeli, írásbeli, nonverbális kifejező készséget.  
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- Segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

- Javítani a számtani műveletek, kifejezések, szabályok megértését.  

- Fejleszteni a verbális képességeiket a matematikai nyelv használatában, matematikai relációkban.  

- Aszociális viselkedés megelőzése, kezelése.  

- Szociális elvárásoknak megfelelő magatartás kialakítása. 

 

14.1.3. Feladataink és eszközeink a célok eléréséhez 

 
-   A pedagógus alapvető feladata, hogy nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a 

tanulók egyéni képességeit, fejlődésének ütemét, sajátos nevelési igényét, segítse a tanuló 

képességeinek kibontakozását, felzárkózását tanulótársaihoz.  

Ennek tükrében:  

-  testséma biztonságos kialakítása,  

-  téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten,  

-  vizuo-motoros koordináció gyakorlása,  

-  látás, hallás, mozgás koordinált működtetése,  

-  az olvasás, írás tanítása,- szükség esetén reedukáció – lassú tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és 

auditív észlelésre alapozó módszerrel /Meixner terápia/,  

-  olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése egész iskolai pályafutás alatt, 

 -  figyelem, emlékezet, gondolkodás és a beszéd összehangolt fejlesztése,  

-  szerialitás erősítése,  

-  fogalmi gondolkodás, szám és műveletfogalom kialakításához a manipuláció előtérbe 

helyezése,  

-  egyénhez igazított követelmények kialakítása,  

-  a tanuló alkalmazkodásának, a kortárscsoportba való beilleszkedésének segítése,  

-  együttműködés a családdal és más szakemberekkel,  

-  a fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel,  

-  a sikerélmény biztosítása:  

-  egészséges énkép és önbizalom kialakítása,  

-  kudarctűrő képesség növelése,  

-  az önállóságra nevelés,  

- kommunikációs kultúra fejlesztése,  

- testi és lelki egészség elősegítése,  

- felkészülés a felnőtt lét szerepére. 

 

14.1.4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A különleges gondozási igényű tanulók integrációja az átlagosnál is hangsúlyosabbá teszi a tanulók 

tolarenciára, empátiára, a másság elfogadására való nevelését.  

Annak megtapasztalását és megértését, hogy minden személy egyformán értékes és fontos. Együtt 

tanulják meg, hogy mindenki felelős a másikért, mindenki tud segíteni és szorulhat segítségre. Az 

integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. 

Ez hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez vezethet. 

Testületünk törekszik arra, hogy a segítségre szoruló gyerekek számára megtalálja a személyre 

szabott bánásmódot, önbizalmat, örömet adó tevékenységet. 

 



 

76 

 

A személyiségfejlesztés célja de eszköze is a kulcskompetenciák fejlesztése.  

 

A kulcskompetenciák fejlesztésére különös hangsúlyt helyezünk a sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében. Kitűzött pedagógiai 

céljaink elérését segítik e képességek. 

Esélyegyenlőségük biztosítása érdekében a nevelés és az oktatás valamennyi területén fejlesztjük 

hozzáértésüket személyes boldogulásuk megtalálásában, társadalmi beilleszkedésükhöz és a 

munkához. 

 

14.1.4.1 Anyanyelvi kompetencia 

 
Tanulóink 17 %-a küzd az olvasás, írás, szövegértés, szóbeli kifejezőkészség, nyelvtan és 

helyesírás zavarával, nehézségével, gyengeségével. A részükre szervezett pedagógiai célú 

rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon túl tanórákon is hangsúlyos figyelmet kap az anyanyelvi 

kommunikáció.  

 

14.1.4.2 Idegen nyelvi kompetencia 

 
A különleges gondoskodásban részesülő tanulóink számára biztosítjuk az idegen nyelvi 

kommunikáció lehetőségét. Kudarcérzésük elkerülésére – amennyiben a Szakértői Bizottság a 

szakvéleményben ezt javasolja – mentesítést kapnak az idegen nyelv tantárgy, vagy az idegen nyelv 

írásbeli, helyesírási rész értékelése és minősítése alól. Az így biztosított pozitív attitűddel felkeltjük 

érdeklődésüket a kulturális sokféleség, a kultúrák közötti kommunikáció iránt.  

 

14.1.4.3. Matematikai kompetencia 

 
A matematikai kompetencia területén a matematikai gondolkodás fejlesztésével, logikai 

alkalmazásával segítjük, hogy felismerjék problémáikat és változatos megoldási lehetőségeket 

találjanak a sikeres megoldáshoz. E kompetenciát a diszkalkuliás tanulóknál is erősíteni szükséges.  

 

14.1.4.4. Természettudományos kompetencia 

 
A különleges gondoskodást kapó tanulóink praktikus készségei fejlettebbek a verbális 

készségeknél. Ezt a „vivő funkciót” kihasználva sikereket érhetnek el új helyzetekben. Ezért a 

természettudományos terület segíti a transzferálást. Az új tudás változatos alkalmazása a 

gyakorlatban elősegíti a gondolkodás rugalmasságát.  

 

14.1.4.5.  Hatékony, önálló tanulás kompetenciája 

 
A kognitív folyamatok mozgásának irányításában törekednünk kell az egyes folyamatok egyre 

magasabb szintre emelésére. Az absztrahálás, strukturálás, transzferálás, kombinálás fejlesztése 

fogja képessé tenni segített tanulóinkat a hatékony, önálló tanulásra. A motiváció, az önbizalom, a 

reális önértékelés, a figyelem koncentrációja fontos eleme e kompetenciának. A rehabilitáció és a 

fejlesztés, de a tanítási óra is fordítson kiemelt figyelmet ezen alapozó eszközre!  
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14.1.5. Kiemelt fejlesztési feladat a kulcskompetenciákhoz 

 
A tanulás tanítása  

Pedagógusaink fontos feladata, hogy megismerjék a különleges gondozási igényű tanulók sajátos 

tanulási módját. A rehabilitáló és fejlesztő pedagógusokkal szorosan együttműködve, egyénre 

lebontva ismerjék meg a tanulási zavarok, nehézségek, gyengeségek korrekciójának lehetőségeit. 

A hatékony tanulási stratégiához az egyéni jellemzők figyelembevételével végig kell járni a 

fejlesztés tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait. Ezeket az utakat életszerű 

tartalmakkal kell feltölteni. Törekedni kell a gondolkodási képességek: így a tapasztalás, 

következtetés, kombináció, problémamegoldás fejlesztésére. Különös tekintettel az analízis-

szintézis, összehasonlítás, általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő 

felhasználásra. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése, 

konfliktusmegoldó, elkerülő stratégiák megismertetése. A tanulás tanítása tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás, figyelem, emlékezet, gondolkodás működtetése, hanem az egész személyiség 

fejlesztése. Ezért csak sajátos tanulásszervezési megoldásokkal valósíthatók meg a különleges 

bánásmódot igényelő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai.  

 

14.1.6. Közösségfejlesztés 

 
Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

integrációja sajátos aspektusba helyezi a közösséget és az egyént. Harmonikusan működő közösség 

alapértékei: empátia, tolerancia, hitelesség, feltétel nélküli elfogadás. Ezek az értékek a 

humanisztikus pszichológia ars poetikája; a mentális egészség alapja. Legfontosabb a tanítók, 

tanárok példaértékű magatartása. Közösségfejlesztés egyetlen színtere a közösség. A közös élet, 

közös munka, közös szórakoztató programok.  

 

Intézményünk Pedagógiai programja, mindennapos tevékenysége garancia arra, hogy a tanulókban 

kialakul a közösségért érzett felelősség tudata, és az érzés, hogy a közösségért tudnak tenni valamit. 

Az osztályközösségek, napközis csoportok alakításánál törekszik az iskola, hogy különleges 

gondozási igényű tanuló arányos számban legyen jelen.  

 

14.1.7. Egyéb foglalkozások 

 
Külső kontroll erősítésével biztosítja a következő tanítási napra a felkészülést. Jól szolgálja a 

sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteit, személyiségfejlesztést, ki és felhasznált idő 

hatékonyságának kialakítását, problémamegoldást. A kulturális foglalkozások, a manuális és 

játékfoglalkozások szolgálják a finommotorika, nagymozgás, örömérzet, közösségi élmény, 

szabálykövetés, fantázia, kreativitás fejlesztését. Emelik a nyelvi kompetenciát. Lehetőséget nyújt 

a gondolkodás, figyelem terjedelmében, intenzitásában való erősítésére. Az egyéb foglalkozások 

pozitív, sokrétű hatása megjelenik a tanulásban, pihenésben és a sportban is.   
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14.1.8. Versenyek, vetélkedők 

 
A pedagógus feladata, hogy felismerje tanítványa tehetségét még akkor is, ha az tanulási zavarral, 

tanulási nehézséggel küzd. E „vivő funkció” felhasználásának egyik terepe lehet a verseny és 

vetélkedő. Különös figyelmet érdemel a sport és művészet.  

 

14.1.9. Logopédia 

 
Az ingyenes logopédiai ellátással a súlyos beszédhibák javításában a beszéd tartalmi és alaki 

korrekciója történik kommunikációfejlesztéssel párhuzamosan. Sajátos nevelési igényű tanulóink 

az ellátásban elsőbbséget élveznek. 

 

14.1.10. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 
A gyermekvédelem rendszerébe tartozó és sajátos nevelési igényű, beilleszkedési tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulói népesség gyakran egybeesik, egymás alkotórészeit is 

képezheti. Ennek függvényében készül el a Pedagógiai Program ezen fejezete. 

Ez az összefüggés indokolta, hogy együtt dolgoznak a rehabilitálók, fejlesztők és a 

gyermekvédelmi felelős. Iskolai gyermekvédelmi tevékenység a fentieket figyelembe véve három 

területre terjed ki. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, 

megszüntetésére.  

 

Alapelve: 

- a tanulók mindenekfelett álló érdeke,  

 - hátrányos megkülönböztetés elkerülése, 

 - tanulókat megillető jogok érvényesítése. 

Az integráció szükségessé tette az általános részben széles körűen megfogalmazottakat.  

 

14.1.11. Szociális hátrányok enyhítését célzó tevékenység 

 
A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók sok 

esetben szociális hátránnyal is küzdenek. Esetkezelésük sajátossága indokolja, hogy rendszeres 

tevékenységi forma legyen az integrációt felvállaló iskolánkban  

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás differenciált megszervezése, a pozitív 

diszkriminációs eszközök kihasználása,  

- magántanuló részére fejlesztő egyéni foglalkozás szervezése,  

- kompetenciánk határain túlmutató esetekben felajánljuk a szülőknek szakemberek és különböző 

terápiás gondozásra jogosult intézmények segítségét.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését és oktatását is végző iskolánk az iskolai helyi 

tantervének elkészítésénél figyelembe veszi a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

tantervi irányelvét is.  
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14.1.12. A tanulócsoportok szervezésének elvei 

 
Osztályok kialakítása  

 

Az osztályokat lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy összetételükben arányosan jelenjenek 

meg az integrált sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók.  

 

Napközis csoportok kialakítása  

 

A csoportokat lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy az azonos évfolyam mellett besorolási 

szempont legyen létszámában arányos integrált sajátos nevelési igényű tanulók száma. A fenti 

csoportok kialakításakor az SNI a, SNI b, BTMN-es tanulókat kettő tanulóként vesszük számításba.  

 

Pedagógiai célú rehabilitáció és fejlesztő foglalkozás csoportjai  

 

A szervezési elvek prioritása:  

1. azonos osztályfok a foglalkozási időbesorolás hatékonysága miatt  

2. gondozási igény okai: organikus, nem organikus, szocializációs, pedagógiai okok  

3. foglalkoztathatóság: egyéni, mikro-vagy makro csoport  

 

 
14.1.13. Az iskola tevékenységrendszere az integrációhoz 

 
A sajátos nevelési igényű tanuló különleges gondozás keretében megkapja az állapotának 

megfelelő ellátást.  

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót segítjük a felzárkózni a többi 

tanulóhoz.  

- A foglalkozásokon a részvétel kötelező.  

- A foglalkozások kizárólag a kötelező tanórai foglalkozásokon túl szervezhetők.  

- Az óraszámok tömbösíthetők.  

 

14.1.14. Integrált sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulóink fejlesztő programja 
 

A tanulók megsegítésének lehetőségei:  

18.16.1. tanóra  

18.16.2. tanórán túl szervezett rehabilitációs vagy fejlesztőfoglalkozások  

18.16.3. iskolán kívüli szakemberek  
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14.1.14.1. Fejlesztés tanórán 

 

1.1. Beszédaktivitási, szegényes szókincsű, artikulációs zavarokkal küzdő tanulók 

iskolai fejlesztésének szakaszai: 
- első tanév  

- meghosszabbítás szükség szerint  

 

1.1.1. A fejlesztés elvei: 
- ép beszélő környezet,  

 - tudatos, tervszerű fejlesztés,  

- megfelelő módszerek alkalmazása,  

- sokoldalú percepciófejlesztés,  

- szülők támogató együttműködése,  

- személyiségfejlesztés.  

 

1.1.2. A fejlesztés területei: 
- szociális kapcsolatok fejlesztése,  

 - kommunikációs képesség fejlesztése, 

 - anyanyelvi fejlesztés  

 - tanulási idő szükség szerinti megnövelése,  

 - hosszabb begyakorlási, érési szakaszok tervezése,  

 - olvasás, írás tanításának módszere: hangoztató-elemző,  

- egyéni képességhez, fejlettséghez igazodó feladatadás,  

- egyéni bánásmód, differenciálás, pozitív diszkrimináció.  

 

1.1.3. A fejlesztés célja: 
A beszéd- és nyelvi fejlettségi szint életkornak megfelelő elérése.  

 

1.1.4. A fejlesztés feladatai: 
 Minden óra feladata:  

  - szókincsbővítés,  

  - helyes ejtés,  

  - nyelvtani rendszer,  

  - szóbeli és írásbeli szövegalkotás,  

  - kommunikációs képesség fejlesztése,  

  - beszédtempó, hangsúly, hanglejtés, hangerő kialakítása.  

 

1.2. Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, tanulók tanórai fejlesztése 

 

1.2.1. A fejlesztés elvei: 
 - méltányos számonkérés,  

 - hosszabb idősávok,  

 - tananyag átcsoportosításának lehetőségei,  

 - méltányos értékelés, 

 - a tanulók egyéni szükségleteihez való igazodás:   
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  - egyéni fejlesztés,   

  - csoportban történő fejlesztés, 

  - differenciálás,  

  - pozitív diszkrimináció,   

  - tanulást segítő eszközök használata,   

  - egyéni bánásmód,  

  - segítő környezet álljon a tanuló rendelkezésére.  

 

1.2.2. Feladatok diszlexiás, diszgráfiás tanulók tanórai fejlesztésében: 
 - pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése,  

 - testséma biztonságának kialakítása,  

 - tér- és időorientáció kialakítása,  

 - vizuo-motoros koordináció gyakorlása,  

 - olvasás, írás tanítása hangoztató- elemző vagy diszlexia prevenciós  módszerekkel,  

 - kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanítása során,  

 - élő idegen nyelv tanítása auditív megközelítéssel.  

 

1.2.3. Feladatok a diszkalkuliás tanulók tanórai fejlesztésében:   
 - testséma alakítása,  

  - téri relációk biztonsága,   

  - relációk nyelvi megalapozása, matematikai nyelv tudatosítása,  

  - szerialitás erősítése,  

  - számfogalmak kialakítása, bővítése,  

- érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd összehangolt, - intenzív 

fejlesztése,  

 - segítő, kompenzáló technikák, eszközök használata,  

 - alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális, akusztikus megerősítése,  

  - szöveges feladatok megoldása.  

 

1.3. Hiperkinetikus és magatartászavarok, aktivitás és figyelemzavar tanórai kezelése 

 

1.3.1. A fejlesztés elvei: 
 - a tanuló és problémájának elfogadása,  

  - egyéni bánásmód biztosítása,  

  - méltányos számonkérés és értékelés,  

  - segítő környezet biztosítása,  

 - „norma-minimum” tudatosítása (azt követelem, amire képes, aminek meg tud felelni),  

  - sikerélményhez juttatás.  

 

1.3.2. A fejlesztés feladatai: 
 - áttekinthető szabályok kidolgozása,  

  - megoldási minták adása,  

  - megtanítani arra, hogy tudjon segítséget kérni, ha bajban van,  

  - rutin algoritmusok kiépítése a hatékonyabb munka érdekében,  

  - megtanítani tanulni,  

- reális énkép és önértékelés kialakítása,  
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  - a realitások és valóságos világ megismertetése,  

  - ok-okozati összefüggések megláttatása és értékelése,  

  - szükség esetén a feladatok segítésére önként vállalkozó pár biztosítása. 

 

14.1.14.2. Tanórán túl szervezett rehabilitációs és fejlesztő foglalkozás 

 

2.1. Beszédaktivitási, szegényes szókincsű, artikulációs zavarokkal küzdő tanulók 

iskolai fejlesztésének szakaszai: 
 - első tanév  

 - meghosszabbítás szükség szerint  

 

2.1.1. A fejlesztés elvei: 
 - ép beszélő környezet,  

 - tudatos és tervszerű fejlesztés,  

 - megfelelő módszerek alkalmazása,  

 - sokoldalú percepciófejlesztés,  

 - szülők támogató együttműködése,  

 - személyiség fejlesztés.  

 

2.1.2. A fejlesztés területei: 
 - beszéd alaki korrekciója,   

  - beszéd tartalmi korrekciója,  

  - mozgásfejlesztés: nagy, finom, beszédszervek mozgása,  

  - percepciófejlesztés,  

  - figyelemfejlesztés: auditív, vizuális,  

  - emlékezetfejlesztés: auditív, vizuális. 

 

2.2. Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, tanulók fejlesztése 

 

2.2.1. A fejlesztés elvei: 
 - egyéni fejlesztés,   

 - folyamatos megsegítés,  

 - sikerélményhez juttatás, 

 - önbizalom növelése,   

 - kommunikációs képesség fejlesztése,  

 - motiváció fenntartása. 

 

2.2.2. Feladatok a diszlexiás, diszgráfiás tanulók tanórán kívüli fejlesztéséhez: 
 - szókincsbővítés,  

  - figyelemhangsúlyos észlelés fejlesztése,  

  - auditív differenciáló képesség fejlesztése, diszkrimináció,  

  - optikai észlelés, differenciálás, diszkrimináció,  

  - rövid és megtartó emlékezet fejlesztése,  

  - nyelvi kreativitás fejlesztése,  

  - nyelvi kompetencia erősítése,  

  - szövegértés fejlesztése,  
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  - finom és grafomotoros mozgás fejlesztése,  

  - téri orientáció, szerialitás fejlesztése,  

  - megfigyelő és koncentráló képesség fejlesztése,  

  - analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése,  

  - logikus gondolkodás fejlesztése.  

 

2.2.3. Feladatok a diszkalkuliás tanulók tanórán kívüli fejlesztéséhez: 
 - nagymozgás fejlesztése,  

  - vizuo-motoros koordináció fejlesztése,  

  - finom-motorikus koordináció fejlesztése,  

  - egyensúlyérzékelés fejlesztése,  

  - ritmusérzék fejlesztése,  

  - testséma fejlesztése, 

  - téri orientáció fejlesztése,  

  - lateralitás kialakítása,  

  - vizuális – auditív diszkriminációs képesség fejlesztése,  

  - szerialitás fejlesztése,  

  - emlékezet (auditív, vizuális) fejlesztése,  

 - tartós figyelem fejlesztése,  

 - matematikai gondolkodás fejlesztése,  

 - analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése,  

 - beszédkészség fejlesztése,   

 - artikuláció javítása,  

 - szókincsbővítés,  

 - fogalmi gondolkodás fejlesztése,  

 - matematikai grammatikai rendszer fejlesztése,  

 - matematikai szövegértés fejlesztése,  

 - szöveges feladatok megoldásának stratégiája. 

 

2.3. Hiperkinetikus és magatartászavarok, aktivitás és figyelemzavar kezelése 

 

2.3.1. A fejlesztés elvei: 
 - a tanuló és problémájának elfogadása,  

 - egyéni bánásmód biztosítása,  

 - méltányos számonkérés és értékelés,  

 - segítő környezet biztosítása,  

           - „norma minimum” biztosítás, (azt követelem, amire képes, aminek meg tud felelni),  

 - sikerélményhez juttatás.  

 

2.3.2. Feladatok a hiperkinetikus és magatartászavarok, aktivitás és figyelemzavar 

kezeléséhez: 
 - a tanuló kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, önérvényesítésének, 

cselekvéses, verbális megnyilvánulásainak megismerése siker vagy kudarc esetén,  

 - alkalmazkodás,  

 - kortárscsoportba való beilleszkedés segítése,  

 - énkép, önértékelés tudatos fejlesztése,  
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 - reális és való világ megismerése,  

 - figyelemkoncentrációs képesség fejlesztése,  

 - szociális képesség fejlesztése,  

 - közvetlen és megtartó emlékezet fejlesztése,  

 - együttműködés más szakemberekkel (komplex megsegítés).  

 

14.1.14.3. Iskolán kívüli szakemberek segítsége 

 
A szakértői véleményben megfogalmazott segítséghez delegálás: neurológus, pszichológus, egyéb 

egészségügyi szakemberek Figyelemmel kísérjük a vizsgálaton, terápián való részvételt. Szükség 

esetén konzultációt kérünk a komplexitás hatékonyságához.  

 

3.1. A program megvalósulásának fő területei 

 

3.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulók pedagógiai és egészségügyi célú habilitációja, 

rehabilitációja 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és szociális 

tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. A sajátos nevelési igény kifejezi az iskolai tanulásához szükséges 

képességek fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. A sajátos 

nevelési igény nagyobb mértékű differenciálást, kifejezettebb pozitív diszkriminációt, fejlesztő és 

korrekciós, terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Hátrányuk 

kompenzálására egyéni szükségletüknek megfelelő időben és tartalomban szakirányú 

gyógypedagógus végzi a megsegítést.  

 

3.1.2. A rehabilitációs szemlélet kiindulópontja: 

 
 - A hiba a tanulás szerves része. A tanulónak joga van hibázni, és hibáiból tanulni.  

- A bizalom, a nyugodt, elfogadó légkör, a pozitív megerősítés minden tanulónak alanyi 

jogon jár.  

 

3.1.3. Fejlesztő programok, egyéni terápiák a rehabilitációs órákon: 
 - Beszédészlelést, beszédértést fejlesztő terápia,  

 - Diszlexia terápia,  

 - Diszgráfia terápia, 

- Diszkalkulia terápia,  

 - Komplex képességfejlesztő terápia.  

 

A rehabilitáció a szakvéleményre alapozott egyéni fejlesztési terv alapján történik.  
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14.1.15. Fejlesztő foglalkozás 

 

14.1.15.1. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

javaslatával rendelkező sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése-oktatása esetén 

 
A probléma súlyossága eléri a tanulási zavar szintjét. Ezért intézményünkben tanórán túl szervezett 

fejlesztő foglalkoztatásukat gyógypedagógus végzi. Igénybe vesszük a külső pszichológusi 

segítséget. 

 

A fejlesztés területei megegyeznek a fent említettekkel. 

 

A fejlesztő munka a szakértői véleményen alapuló egyéni fejlesztési terv alapján történik.  

Az érintett tanulók, amennyiben a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye tartalmazza: 

az iskolai fejlesztő foglalkoztatás mellett jogosultak lehetnek a nevelési tanácsadó pszicho 

pedagógiai, pszichológiai támogatására, terápiás gondozásra is.  

 

14.1.15.2. A BTMN-nel küzdők esetén 

 
Beilleszkedési és tanulási problémáik nem kognitív folyamatok és a viselkedés irányítás működési 

zavarával magyarázhatók. Annál enyhébbek, elsősorban szocializációs és pedagógiai okokra 

vezethetők vissza.  

 

Problémájuk megmutatkozhat tanulási nehézség vagy tanulás gyengeség szintjén, amely nem éri 

el a tanulási zavar súlyosságát.  

 

Érintett területek fejlesztése tanórán és fejlesztő foglalkozáson:  

 - olvasás:     - pontos betűismeret   

           - olvasási rutin kialakítása,  

           - szövegértés,  

           - önálló szövegfeldolgozás képességének kialakítása, fejlesztése,  

 - helyesírás: - íráskép korrekciója  

            - nyelvi – helyesírási szabályok bevésése és automatizált alkalmazása,  

 - számolás:  - alapműveletek hibátlan elsajátíttatása,  

           - szorzó és bennfoglaló táblák rutinszerű, biztos alkalmazása,  

           - szöveges feladatok stratégiai megoldása,  

           - különböző mértékek tudatosítása, használata, átváltása.  

 

A fejlesztés keretei: tanórán és tanórán túl szervezett foglalkozások egyéni fejlesztési terv 

alapján.  

Fejlesztésre jogosult: tanítási órán minden pedagógus  

tanórán túl: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus.  
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14.1.16. Tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 
- Az integráció törvényi szabályozása előírja a speciális taneszközökhöz való jogosultságot.  

-  A segítők munkaközössége közösen dönt tanulónként a taneszközök kiválasztásáról.  

- Csak olyan segédletet választunk, amely nélkülözhetetlen az oktatásban, a rehabilitációban, a 

fejlesztésben.  

-  Figyelembe vesszük a szakértői véleményben javasolt irodalmat.  

- Többségi pedagógusok részére javaslatot tehetünk a tanuló egyéni képességeinek megfelelő 

tankönyvre.  

-  Előnyben részesítjük a készségfejlesztő logopédiai kiadványokat.  

-  A kép- és ábraanyag biztosítsa a könnyebb megértést, bevésést, fejlessze a vizuális emlékezetet.  

-  A feladatlapok segítsék a gondolkodás fejlesztését, tegyék könnyebbé a tananyag elsajátítását. 

-  A taneszközök fejlesszék a tanulók kommunikációs, nyelvi és olvasási készségét, a matematikai 

fogalmi gondolkodását.  

-  A taneszközök megfizethető árban legyenek.  

- Az iskolai könyvtár tartós tankönyvi állományát célirányosan bővítjük és azt a különleges 

gondozási igényű tanulók ingyenesen használhatják.  

 

14.1.17. Szempontok az integrált SNI és BTMN-nel küzdő tanulók értékeléséhez, 

minősítéséhez 

 
- A tanuló problémáját következetesen vegye figyelembe.  

- A tanulót ösztönözze az erőfeszítésre, kitartásra.  

- Segítse a pozitív énkép kialakulását.  

- Alakítsa a reális látásmódot az elért eredményekben, vagy sikertelenségben.  

- Járuljon hozzá az alapkészségek – írás, olvasás, a szövegértés, számtani műveletek, megértés, 

beszéd – magasabb szintű alkalmazásához.  

- Segítse a gondolkodási képességek – analízis-szintézis, analógia, problémamegoldás, ok- okozati 

összefüggés, matematikai logika, ítéletalkotás és döntéshozatal, érvelés, hatékony tanulás, 

kreativitás – fejlődését.  

- Alakítsa a személyiséget - felelősség, reális önértékelés, együttműködés, tisztesség, őszinteség, 

tolarencia megnyilvánulására - a mindennapos tevékenységben.  

- Az értékelés vegye figyelembe az egyéni különbségeket. Az önmagához mért fejlődést, változást 

mérje, és ennek alapján minősítsen. 

 

14.1.18. Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása házi feladathoz 

 
Az integrált SNI és BTMN-nel küzdő tanulók esetében is élünk a házi feladatok készségfejlesztő 

hozadékával. A kiválasztás szempontrendszerében azonban kötelező alkalmazni az alábbiakat:  

- csak olyan feladatot kapjon a tanuló, aminek megoldására képes,  

- csak olyan feladatot kapjon a tanuló, amelynek megoldására majdnem teljesen önállóan képes,  

- segédeszközeit, eszközeit használhatja a megoldás során,  

- a megszabott idő hosszabb lehet,  

- szem előtt tartandó a tanuló mássága – fáradékonysága, ingerlékenysége, rászorultsága a 

támogatásra, segítségre.  
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14.1.19. Az iskola magasabb évfolyamba lépés feltétele – különös tekintettel az 

integrált tanulókra 

 

14.1.19.1. Rendszeres évközi mérések, értékelések alapján alakul ki a tanuló minősítése 

az előző pontban részletezettek figyelembe vételével. 

 
A nevelési tanácsadó, vagy a szakértői rehabilitációs bizottság javaslata alapján az igazgató 

mentesíti a tanulót az adott tantárgy és/vagy tantárgyrész értékelése is minősítése alól.  

A szakértői javaslat az igazgató határozata alapján válik jogerőssé. Az igazgató ugyanakkor a 

szakértői véleményt nem bírálhatja felül. A szakértői bizottság nem tehet javaslatot a tantárgy 

tanulása alóli mentesítésre, még sajátos nevelési igényű tanulóknál sem.

 

Az egyéni foglalkozás szervezése mentesítéskor kötelező.  

A rehabilitáló, vagy a fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési terv alapján végzi a kompenzációt.  

- A helyi tanterv követelményeinek teljesítéséhez alkalmazni kell:  

  - differenciálási módokat, 

  - a pozitív diszkrimináció lehetőségét.  

- Az értékeléskor alkalmazkodni szükséges a tanuló egyéni sajátosságaihoz – korlátaihoz, 

speciális igényeihez.  

- Értékeléskor figyelembe vesszük a tanuló pozitív hozzáállását, szorgalmát.  

- Egyéni tanulási útvonalat határoz meg a többségi pedagógus egyéni haladási terve, amely az 

egyéni képességekből kiindulva határozza meg az elérhető célt az egyénnek megfelelő tanulási 

folyamaton keresztül.  

 

Az egyéni tanulási terv a mentesített tanulók részére készül.  

- Kidolgozott a tananyag tartalma évfolyamonként és tantárgyanként az integrált sajátos nevelési 

igényű és a BTMN-nel küzdő tanulók részére. 

A tananyag mennyiségi, mélységi és részletezési szempontot vett figyelembe. Javaslatokat 

fogalmaztunk meg konkrét differenciálási és pozitív diszkrimináció alkalmazására. Ezzel az egyéni 

bánásmód elvét valósítjuk meg.  

Tartalma a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket tartalmazza. 30 %-os teljesítésével megvalósul 

a magasabb évfolyamba lépés feltétele. Érdemjeggyel történő értékeléskor ez elégséges – 2 – 

minősítésnek felel meg. 

 

 

2.1. Differenciálási lehetőségeink: 

 
- Motiváltság elérésében támaszkodni a gyermek különféle késztetéseire, igényeire, szükségleteire. 

A differenciálás megvalósítható a tartalom mennyiségben, mélységében, részletezettségében, a 

gyermeki érdeklődés irányultságában.  

-  Differenciálás a választott módszerek vonatkozásában.  

-  Választott munkaformák a gyermeki igényekhez való igazítása: egyéni munka, homogén vagy 

heterogén csoportmunka, frontális, páros munka.  

- Differenciálás a szervezési mód vonatkozásában: kötetlen, kötött, mikrocsoportos, kooperációra 

építő.  

-  Differenciálás a pedagógiai irányítás módjában: direkt, indirekt, nyitott, zárt forma.  
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-  Differenciálás az információ közvetítés módjában: auditív, vizuális, audio-vizuális, taktitlis 

(tapintáson alapuló), kinesztetikus (látástól független mozgásérzékelés), komplex csatornákon.  

-  Differenciálás a gyermek pedagógussal együtt töltött ideje tekintetében: az egyénre fordított idő 

mennyiségében, minőségében: segítséget kérve, kapva, ráfigyelve, eligazítva, csak 

együttlétként.  

-  Differenciálás az információ megszerzése vonatkozásában játékba ágyazottan, komplex 

tevékenységsorba integráltan, projekt módon: egy téma körüljárásaként vagy egy probléma 

megoldásaként, a kis lépések elvét követve, vagy nagyobb, átfogóbb lépésekben haladva.  

-  Differenciálás az egyes elemek egymásutániságában: a tanított elemek sorrendje, a betűtanítás 

sorrendje dyslexia prevenció szempontból.  

-  Differenciálás a nevelési stílusban: diktatórikus, ráhagyó, demokratikus, szeretetteljes, 

családias, elfogadó.  

-  Differenciálás a pedagógus gyermekhez igazodó szerepei vonatkozásában: irányító, szabályozó, 

segítségnyújtó, tanácsadó, ösztönző,alá- fölé-mellérendelt viszonyban.  

-  Differenciálás a válaszadás módjában: igazodás a tanuló adottságaihoz és igényeihez: szóban, 

írásban /kézzel, számítógépes szövegszerkesztővel/ rajzban, megmutatva, megsúgva, 

megépítve, elkészítve, kiválasztva a helyeset.  

-  Differenciálás a munkavégzés ütemében, tempójában, a feladatvégzés sebességéhez való 

igazodásban: lassú, gyors, időre, egyéni tempóban, kiegészítő feladatok adásával.  

-  Differenciálás az önállóság fokában: teljesen önállóan, segítve, magyarázva, utánozva, 

bemutatva, megmutatva, együtt végezve, kis segítséggel, hivatkozással.  

 

2.2. Pozitív diszkriminációs lehetőségeink: 
-  A tananyag mennyiségében és nehézségi fokában a gyermek képességeihez igazodó 

megválasztása, szükség esetén a tananyag minőségi és mennyiségi redukálása.  

- A tanulás folyamatának egyidejűleg többcsatornás (audítiv, vizuális, taktilis, kinesztéziás) 

információközvetítéssel való segítése.  

-  A tanuláshoz az átlagosnál hosszabb idő biztosítása.  

-  Fogalmi gondolkodás segítése érdekében, szógyűjtések, szómagyarázatok alkalmazása.  

- Helyesírás segítése céljából helyesírási szótár, szövegszerkesztő és helyesírási programok 

használata. Az így előállított szövegek képezhetik az írásbeli házi feladatok és dolgozatok 

értékelésének alapját.  

-  A kézírást – amennyiben indokolt – gépírás, számítógépen történő írás helyettesítheti.  

- Tekintettel a figyelmi funkciók sajátosságaira: mozaikszerű órafelépítés (rövid, változatos 

feladatok), jól megfogalmazott, rövid instrukciók adása, közvetlen, kétszemélyes kapcsolat 

teremtése a tanítási órákon, fokozott kontroll biztosítása.  

-  Matematika órákon segédeszközök használata gyakorló és számonkérő helyzetekben egyaránt.  

-  Fokozott jelentőségű az állandó szemléltetés.  

-  Szöveges feladatok értelmezéséhez segítségadás: kiegészítő kérdések, rajzos illusztrációk, 

modellálás, szómagyarázatok, közös, támogatott szövegértelmezés.  

-  Javasolt a tanuló számára biztosítani az elbírálás jogát, hogy állapota, speciális szükséglete 

szerint tudásáról szóban, vagy írásban kíván számot adni.  

- Lehetőség a számonkérés egyéb alternatív formáinak alkalmazására – teszt jellegű feladatok, 

hangos könyvtár felhasználása.  
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14.2. Differenciáló tantervi tananyag 

 
Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű és beilleszkedési tanulási 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók továbbhaladásának feltételei  

 
Tanulási zavarral, nehézséggel küzdő tanulóink esetében elengedhetetlen eszköznek és 

módszernek tartjuk a differenciálás és a pozitív diszkrimináció alkalmazását. Célunk, hogy a 

tanulók-adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, szervezett és spontán 

módon szerzett tapasztalataikkal összhangban- minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. További célunk a tanulási esélyegyenlőség segítése a tanulók mindenekfelett álló 

érdekének figyelembe vételével. Ezért részükre a továbbhaladás feltételeiben alkalmazzuk a 

tananyag mennyiségi, mélységi redukálását. Ezentúl szempont az adott tantárgy és/vagy 

tantárgyrész érdemjeggyel történő értékelés és minősítés alóli mentesítése a tanulónak. Az oktatás 

folyamatában a módszerek megválasztása a szaktanár egyéni döntése és felelőssége. Ehhez gazdag 

módszertani lehetőséget kínál pedagógiai programunk. 

 

Az érintett tanulók köre tantárgyanként a differenciált tantervi tananyagban:  

- magyar nyelvtan, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, természetismeret, földrajz, 

biológia, kémia, fizika, informatika: 

 • diszlexiás F 81.0  

 • diszgráfiás F 81.1  

  • kevert specifikus zavarú F 83.0  

 • tanulási nehézségű az olvasás és írás körében  

 

- matematika:   

 • diszkalkuliás F 81.2 

 • iskolai képességek kevert zavarával küzdő F 81.3  

 • tanulás nehézség az aritmetika körében  

 

- valamennyi tantárgyban a figyelem, feladattudat és feladattartás tekintetében:  

 • hiperkinetikus és magatartászavaros F 90.1  

 • aktivitás és figyelemzavaros F 90.0  

 

- valamennyi tantárgyban teljesítményorientációs helyzetben:  

 • dadogó F 98.5  

 • szorongó F 41.9  

 

A tartalom 30%-os teljesítésével az érintett tanuló továbbhalad a következő évfolyamba. 

Érdemjeggyel történő értékeléskor ez a szint az elégséges-2- minősítésnek felel meg.  

 

 

Különleges gondozási igényű tanulóink továbbhaladásának feltételei 

Alsó tagozat   1. magyar irodalom  

   2. magyar nyelvtan  
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   3. matematika  

   4. természetismeret  

   5. idegen nyelv  

Felső tagozat   1. magyar irodalom  

   2. magyar nyelvtan  

   3. idegen nyelv - angol  

       - német  

   4. matematika  

   5. történelem  

   6. természetismeret  

   7. földrajz  

   8. biológia  

   9. kémia  

   10. fizika  

   11. informatika  

 

A tantárgyi követelmények a Helyi tanterv mellékletében találhatóak. 
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14.3. A különleges gondozáshoz való jog érvényesítése 

 

ELJÁRÁSRENDEK AZ ELLÁTÁS FOLYAMATAIHOZ 

 

a)  Az integráltan oktatott különleges gondozási igényű tanulóink ellátásának folyamat-

szabályozása, eljárásrendje 

 

 

1. Probléma érzékelése  

2. Szakértői vélemény kérése  

3. Megérkezik a szakvélemény   

4. Adminisztrációs rögzítés  

5. Rehabilitációs és fejlesztő célú ellátás  

6. Dokumentáció  

7. Eljárás mulasztáskor  

8. Kontrollvizsgálat  

9. Visszacsatolás  

10. Ellenőrzés, segítségnyújtás 

 

1. Probléma érzékelése  
- tanulási zavar  

- beszédhiba  

- magatartás zavar  

- aktivitás, figyelemzavar  

 - beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézség érzékelése az osztálytanító, szaktanár, 

szülő részéről.  

A probléma megbeszélése 

 az osztálytanítóval,  

 az osztályfőnökkel, 

 a szaktanárral,  

 a szülővel,  

 szükség szerint a tanulóval.  

Döntés születik a további teendőről a szülő írásbeli kérésére, illetve egyetértésével.  

 

2. Szakértői vélemény kérése  

 

A vizsgálatot minél előbb, lehetőleg még kisiskolás korban kezdeményezzük.  

 

2.1.Részletes pedagógiai jellemzés készül a „Felterjesztés” címmel az osztályfőnök által 2 

példányban. (1 pld. irattár)  

 

A nyomtatvány intézményvezetői, fejlesztő pedagógusi, szülői vagy törvényes képviselői 

aláírással, dátummal zárul.  

 

Felterjesztés ideje: A tanév rendjéhez igazodva folyamatosan. 

Felterjesztés címzettje: 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

5400 Mezőtúr, Petőfi út 6. 

 

Ha a vizsgálat beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséget állapít meg, akkor a Szakszolgálat 

készíti el a szakvéleményt.  

 

2.2.Ha a probléma súlyosabb-tanulási zavar, sajátos nevelési igény feltételezhető-akkor a 

Szakszolgálat javaslatára vizsgálatot kezdeményezünk a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságnál az új Tü. 16. számú nyomtatványon, mellékelve a Nevelési Tanácsadó 

véleményét is.  

 

A nyomtatvány intézményvezetői és szülői vagy törvényes képviselői aláírással, dátummal zárul. 

 

Felterjesztés ideje: A tanév rendjéhez igazodva folyamatosan  

Felterjesztés címzettje: 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság  

5000 Szolnok, Mária u. 19. 5001 Szolnok Pf. 176. Telefon/fax: 56/371-604, 56/510-710  

 

2.3. Ha a szülő a szakértői véleményben foglaltakkal nem ért egyet, úgy fellebbezéssel élhet. 

Felterjesztés ideje: A tanév rendjéhez igazodva folyamatosan  

Felterjesztés helye: 

 Eötvös Lóránt Tudományegyetem Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Intézmény Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság  

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.  

 

A Pedagógiai Szakszolgálat véleményét a szakértői bizottsági kérelemmel együtt 1-1 példányban 

kell a 2.3. címre elküldeni. 

 

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülő jelenléte szükséges. A vizsgálatra a szülő kíséri el a 

tanulót.  

 

3. Megérkezik a szakvélemény kapják:  

- osztálytanító  

- osztályfőnök 

- gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus /SNI, BTMN/  

- fejlesztő pedagógiai főgyűjtő  

- irattár 1-1 példány  

 

4. Adminisztrációs rögzítés 

 

4.1.Osztálytanító, osztályfőnök: Ha a szakvélemény javasolja, az igazgató határozatot hoz a 

tantárgy és/vagy tantárgyrész osztályozással történő értékelés és minősítés alóli mentesítésre, 

melynek hatálya kontrollig érvényes. A határozat magába foglalja a rehabilitáló, fejlesztő óráról 

történő hiányzás igazolásának módját, a mulasztás következményeit. Nyilvántartások:  

- szakértői vélemény száma    N   B   Tl  

- diagnózis – BNO számmal    N  
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- mentesítési határozat száma    N   B   Tl  

- foglalkozás ideje, helye, fejlesztő neve  N  

- záradék       N  B   Tl 

 

N = osztálynapló = személyi értékelő napló – feljegyzések  

B = bizonyítvány = jegyzetek  

Tl = törzslap = jegyzetek  

Záradék: ………………./………………. számú határozat alapján ………………………. 

…………………. tantárgyból, vagy tantárgyrészből az osztályozással történő értékelés alól 

mentesítve. 

Teljes mentesítés esetén a tantárgy rovatába „m” jelölést teszünk.  

 

4.2. Intézményegység vezető:  
- mentesítések nyilvántartása  

- kontrollok nyilvántartása  

 

4.3. Osztálytanító, szaktanár, osztályfőnök:  
- Folyamatos és kölcsönös kapcsolattartás a gyógypedagógussal, fejlesztőpedagógussal.  

- Tanítványai szakvéleményét az erre a célra rendszeresített gyűjtőben helyezi el.  

 

5. Rehabilitációs és fejlesztő célú ellátás 

 

Egyéni fejlesztési terv alapján segíti a hátrányok leküzdésével a tanuló felzárkózását a szakértői 

bizottság vagy nevelési tanácsadó által meghatározott óraszámban. A célzott fejlesztés ellátása 

megosztva is történhet a Pedagógiai Szakszolgálattal logopédiai és pszicho pedagógiai 

megsegítésnél. Ebben az esetben az iskola igazgatója egyeztet a szakszolgálat vezetőjével.  

 

6. Dokumentáció  

 

Augusztus utolsó hetében a foglalkozást vezetők számba veszik a jogosultakat diagnózis és 

fejlesztési gyakoriság szerint. /9. eljárásrend/ 

 

 Megtörténik a tanulók segítő szakemberhez való rendelése felhasználható óraszámmal együtt, a 

terápiás helyiségek megjelölésével. Team munkában – segítő, osztályfőnök, intézményegység-

vezető – történik az esetmegbeszélés. 

 

 A pedagógusok elkészítik órarendjeiket, melynek 1 példányát az illetékes intézményegység-

vezetőnél elhelyezik. /5. eljárásrend/  

 

 A rehabilitálók, fejlesztők számba veszik az eszköz, gyakorlóanyag, szakirodalmi ellátottságot. 

Szükség és lehetőség egyeztetésével a hiányokat az intézményi költségvetés terhére beszerzik, 

illetve másolják. 

 

 A terápiát végző írásban tájékoztatja az osztálytanítót, osztályfőnököt, tanulót, szülőt a 

foglalkozások időpontjáról, helyéről.  

 

A foglalkozások szeptember 01-től június 15-ig tartanak, követve a tanév rendjét.  



 

94 

 

 

A foglalkozások megtartásának rögzítése az egyéni fejlődési lap betétívén történik. /7. eljárásrend/  

 

A foglalkozások tartalma személyre szóló egyéni fejlesztési terv alapján történik.  

/8. eljárásrend/  

- Kiindulás a szakértői véleményben foglaltak.  

 - Erre épül a jelen állapot feltérképezése: motorika, percepció, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, beszéd, tantárgyi képességek. 

  A jelen állapot tükrében  elkészül a terv a felhasznált szakirodalom megjelölésével. A 

tanuló teljesítményét óránként ezen rögzítjük.  

- Az együtt oktatott tanulók pedagógiai célú rehabilitációját központilag kiadott  egyéni fejlődési 

lapon kell dokumentálni.  

- A foglalkozási év végén írásbeli értékelést kap a tanuló  

- Szülők részére az utolsó foglalkozás egyben fogadóóra is az értékeléshez.  

 

7. Kontrollvizsgálat 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság az első vizsgálatot követő egy év letelte után, azt követően 

12 éves korig kétévenként, azt követően háromévenként hivatalból felülvizsgálja a sajátos nevelési 

igényű tanulót.  

 

A Szakszolgálat az első vizsgálat után két év múlva, azt követően 3 évente vizsgálja felül a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót. Az éves esedékes kontrollokat a 

rehabilitáló illetve a fejlesztő tartja nyilván. /9. eljárásrend/  

 

A szakértői bizottság és a nevelési tanácsadó a tanév II. felében adategyeztetésre kéri fel az iskolát. 

A kért nyomtatványon készül el a tanulók pedagógiai jellemzése, melyet egy példányban a kontrollt 

végző intézményeknek kell megküldeni a tanulóról.  

 

A tanulóról a szöveges értékelést az osztálytanító vagy a szaktanár a gyógy- fejlesztő pedagógussal 

együtt készíti el, melyet az adatkérő lapon feltüntetett időpontig az igazgatóval aláíratva az 

iskolatitkár postáz a bizottság vagy a nevelési tanácsadó címére az utolsó év végi bizonyítvány 

másolatával együtt június 30-ig. 

 A kontrollvizsgálat időpontjáról a bizottság értesíti a szülőt. A vizsgálatra a szülő elkíséri 

gyermekét. 

 

Szakértői vélemény készítését a szülő bármikor kérheti.  
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8. Iratkezelés szabályai 

 

Az elintézett iratokat irattárba kell elhelyezni (a 10. eljárásrend alapján). 

 

b). Határozat mentesítésről 

 

A szakértői és rehabilitációs bizottság, a nevelési tanácsadó /hatáskörtől függően/ szakértői 

véleményében javaslatot tehet a vizsgált tanuló számára bizonyos tantárgy és /vagy tantárgyrész 

értékelése és minősítése alóli mentesítésre.  

 

A mentesítési javaslat kötelezi az iskola igazgatóját arra, hogy mentesítő határozatot hozzon a 

szakvéleményben foglaltak szerint.  

 

1. A tanév első hetében, illetve a szakvélemény megérkezésekor a rehabilitáló és a fejlesztő 

pedagógus a hozzárendelt – mentesítésre jogosult - tanulók részére kitölti a határozati 

nyomtatványt.  

 

2. A kitöltött nyomtatványt az intézmény vezetője aláírja és lebélyegzi.  

 

3. A foglalkozás vezetője eljuttatja a nyomtatványt a szülőnek aláírásra.  

 

4. Ha a szülő elfogadja a mentesítést, akkor hozzájárul a többletjogok biztosításához: gyermeke 

mentesül a jelzett területen az osztályozással történő értékelés, minősítés alól a következő 

kontrollig.  

 

5. Ha a szülő nem fogadja el a határozatot, azzal kéri, hogy gyermekét osztályozással értékeljék, 

minősítsék a kötelező kontrollvizsgálatig a jelzett területen.  

 

6. Az aláírt határozatot a foglalkozás vezetője az iskolatitkárnak adja, aki iktatja az ügyiratot és 4 

példányban lemásolja. 

Az eredeti példányt irattározza.  

A másolt példányokat a fejlesztő részére átadja, aki 1 példányt  

- a szülőnek  

- az osztályfőnöknek, aki az osztálynaplóban adminisztrálja és tájékoztatja a szaktanárokat (a 

Differenciáló tananyagban foglaltak szerint, továbbiakban Dt.)  

- az iskolai főgyűjtőbe  

- az elgyűjtőbe- a szakértői véleményhez helyez el.  
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A) melléklet Órarend 

 

a rehabilitációs és fejlesztő foglalkozások megszervezéséhez 

 

• A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a szakvéleményben foglalt rehabilitációs és fejlesztő 

foglalkozások megszervezéséért.  

• Az órákat a tanórai foglalkozásokon túl kell megszervezni a törvényi időkeret alapján.  

 

• A tanulói terhelés korlátja alól mentesítést kap az egyéni és rehabilitációs foglalkozás.  

 

• Az órarend kötelező elemei:  

- kik részére készült,  

- hatálya,  

- foglalkozások ideje: hónap, nap, óra, perc,  

- foglalkozáson részt vevő tanulók:- neve,  

             - évfolyama,  

             - besorolása /SNI a; SNI b; BTMN/, 

-  ellátás helye,  

- ellátó neve, szakképzettsége.  

• Az órarendről szeptember 15-ig tájékoztatást kap:   

 - osztályfőnök,  

 - napközis és diákotthoni nevelő,  

 - szülő és tanuló – az ellenőrzőn keresztül.  

 

• A tájékoztatás a rehabilitáló és fejlesztő pedagógus feladata. Az órarend megváltoztatása az 

intézményvezető vagy az intézményvezető helyettes jóváhagyásával történhet. Az órarend 

megegyezik az egyéni fejlődési lap betétívével.  
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B) Rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokon való  

részvétel rendje 

 

1. A szakértői és rehabilitációs bizottság, a nevelési tanácsadó szakvéleményben javasoltak szerint 

kizárólag a kötelező tanórai foglalkozáson túl szervezett rehabilitációs és fejlesztő foglalkozáson 

való részvétel a tanuló számára kötelező annak a tanévnek a végéig, amíg a szakvélemény javasolja 

a különleges gondozás keretében történő ellátást. Mulasztás szempontjából ezeket a 

foglalkozásokat úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.  

 

2. A tanuló napi és heti terhelésekor az ide vonatkozó korlátozásokat figyelmen kívül kell hagyni 

ezen szolgáltatások nyújtásakor. A foglalkozások prioritást élveznek más tevékenységek előtt. A 

tanuló, a szülő, a pedagógus kötelessége ennek betartása.  

 

3. A tanulónak a mulasztást és a késést igazolni kell:  

• ha teljes tanítási napról hiányzik, akkor az osztályfőnöknek,  

• ha a foglalkozásról hiányzik vagy késik, akkor a foglalkozás  

 vezetőjének egy héten belül.  

 

4. A foglalkozás vezetője havonta írásban tájékoztatja az osztályfőnököt a hiányzásról és a késésről 

időpont és óraszám megjelöléssel. Amennyiben a tanuló mulasztását a foglalkozás vezetőjénél már 

igazolta, úgy ezt bekarikázva jelzi.  

 

5. A foglalkozásról való mulasztás, késés időpontját, igazolt vagy igazolatlan voltát vezetni kell a:  

• Osztálynapló- mulasztási és haladási rész- konkrét napjának utolsó cellájában.  

• Tü. 356. r. sz. rehabilitációs és egyéni fejlődési lap betétívén a foglalkozás sorának megjegyzés 

részében.  

 

6. Igazolt a mulasztás:  

• szülői igazolással évi 3 alkalommal,  

• orvosi igazolással,  

Ezen túl és kívül a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni.  

 

7. A késések ideje összegződik – 45 perc után 1 foglalkozási órának tekintendő.  

 

8. 4 igazolatlan óra után az osztályfőnök írásban hívja fel a szülő figyelmét a tankötelezettség 

teljesítésére. Erről tájékoztatja a foglalkozás vezetőjét.  

 

9. 10 igazolatlan óra után az osztályfőnök államigazgatási eljárást kezdeményez a tanuló 

lakóhelyének jegyzőjénél. Erről tájékoztatja a foglalkozás vezetőjét.  

 

10. Havi, félévi és év végi értékeléskor, statisztikai adatszolgáltatáskor a tanórai mulasztásokkal 

összegződik. Az igazolatlan mulasztás tükröződik a tanuló szorgalmának minősítésében.  
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C) Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

egyéni fejlődési lap 

 

A nyomtatvány: A. Tü. 356. r. sz.  

 

1. KÜLÍV  

 

• A tanév 15. napjáig készítik el a rehabilitáló és fejlesztő pedagógusok.  

• A megnyitást az igazgató vagy helyettese hitelesíti.  

• A foglalkozást vezetők az osztályfőnökkel aláíratják.  

• A lapnak tartalmazni kell – ha van – a tanuló mentesítését.  

• A nyomtatvány érvényességének lejártakor a lezárást az igazgató vagy helyettese hitelesíti.  

• Tárolás a foglalkozás alatt: a foglalkozást végzőknél.  

• Tárolás a lezárás után: naplóként az irattárban.  

 

2. BETÉTÍV  

 

• Minden tanévkezdés új betétívvel indul.  

• Pontos vezetése a rehabilitáló, vagy fejlesztő feladata.  

• Annyi betétívet kell használni, ahány szakember vesz részt a feladatban.  

• Megnyitás szeptember 15-ig. – Tanuló neve, fejlesztési területek, ellátó szakember neve, 

szakképzettsége feltűntetésével.  

• A vezetés naprakészen történik: sorszám, tartalom, megjegyzés, aláírás.  

• Sorszámot nem jelölünk: a nevelő betegsége, hivatalos távolléte esetén.  

• Tartalmat nem jelölünk: a tanuló hiányzásakor.  

• A tanuló hiányzását a tartalom rovatban kell jelölni. Ha a foglalkozás csoportos, akkor a 

jelenlévők monogramját beírjuk.  

• Ha a foglalkozás egyéni, és a tanuló hiányzik, akkor más jogosult tanuló vesz részt a 

foglalkozáson. Ezen ok miatt foglalkozás nem maradhat el. 

• A betétívet hó végén ellenőrzésre a foglalkozást végzők átadják az illetékes 

igazgatóhelyettesnek a kért időpontig.  

• Betétív tárolása évközben: rehabilitáló és fejlesztő pedagógusnál.  

• Betétív tárolása év végén: irattárban.  

• Betétív tárolása a különleges gondozási igény megszűnésekor külívvel együtt az irattárban.  

• Az általános iskola i tanulmányok befejezésekor a kül- és belív együttesen az irattárba kerül.  
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D) Egyéni fejlesztési terv  

 

 

1.Az iskola a fejlesztő foglalkozásokat a központilag kiadott egyéni fejlődési lapon 

dokumentálja. /A. Tü. 356. r. sz./  

• Az egyéni fejlesztési terv a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményében 

foglaltak alapján készül.  

• Elkészítése a rehabilitáló, fejlesztő szakember feladata.  

• Az egyéni fejlesztési terv egyéb formai és tartalmi követelményeiről a Segítők szakmai 

munkaközössége dönt az intézményvezető egyetértésével. 

• Elkészítési határidő: október 15.  

• Az elkészített egyéni fejlesztési tervet a szakmai munkaközösség vezetője ellenőrzi.  

• Az ellenőrzés eredményéről szóban tájékoztatja a munkaterületért felelős igazgatóhelyettest, 

probléma esetén feljegyzést készít. 

 

2. Az egyéni fejlesztési terv célja:  

A tanulási zavar, tanulási nehézség, tanulási gyengeség célirányos korrekciója szakmailag 

megalapozott és tervezett formában.  

 

3. Az egyéni fejlesztési terv tartalma:  

• Az egyéni fejlesztési terv azonosítására szolgálnak a személyes adatok – név, születés helye, 

idő, anya neve, lakcím, telefonszám- diagnózis, szakértői vélemény száma, heti óraszám, az 

ellátást végző neve, a következő kontroll időpontja.  

• Jelen állapot rögzítése: A szakértői vélemény és a tanév eleji tájékozódó megfigyeléseink 

alapján rögzítjük a kiinduló szintet. A tanév végén visszacsatolva történik az értékelés. 

  

  /PDCA logika szerint/  

• Fejlesztési területenként jelöljük: - probléma, 

                 - fejlesztési módszer, eszköz.  

 

- Lehetséges fejlesztési területek – melyhez a szakértői vélemény az irányadó:  

 

  - Mozgás:   makromotorika  

     egyensúly  

     mikromotorika  

     lateralitás – téri orientáció  

     grafomotorika  

 

  -Percepciók:   optikus       

      akusztikus  

     taktilis  

     kinesztéziás  

     keresztcsatornás  

 

  - Figyelem:   felkelthetőség       

     terelhetőség       

      spontán terelődés     

       koncentráció     

        szelekció    

         megosztottság  
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     vizuális 

     akusztikus  

 

  - Emlékezet:   bevésés  

     rövidtávú  

     megtartó  

     felidézés  

     vizuális  

     akusztikus  

     számemlékezet  

     szerialitás  

 

  - Gondolkodás:  analízis-szintézis  

     problémamegoldás  

     absztrahálás  

     fogalmi gondolkodás  

     matematikai gondolkodás  

     logika  

     kauzalitás – időorientáció  

 

  - Beszéd:   alak – artkiuláció korrekció – logopédus 

               beszédtempó 

     hangsúly  

     hangerő  

     hanglejtés  

     beszédészlelés  

     beszédértés  

     beszédadekváció  

     szókincs  

     szóbeli, írásbeli szövegalkotás  

     kommunikációs képesség  

 

         -Tantárgyi képességek: betűismeret  

              olvasási technika  

              olvasási rutin 

              szövegértés  

              szövegalkotás  

              szövegfeldolgozás  

              íráskép  

              nyelv-helyesírás szabályok  

              matematikai szövegértés  

              matematikai alapműveletek rutinja  

              sorozatok 

              szabályfelismerés 

              szabálymegfogalmazás  

              szabálykövetés  

 

        - Személyiség:   feladattudat  

     feladatértés  

     feladattartás  
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     motiváció  

     önértékelés  

     önellenőrzési igény  

     önbizalom  

     elfogadottság érzése  

     bátorító nevelés  

• Felhasznált szakirodalmi jegyzék  

• Felhasznált fejlesztő segédletek 

 

4. Egyéni fejlesztésünk beválása, eredményessége:  

- a kontrollvizsgálatok tapasztalatai meghatározóak a fejlesztés hatékonyságának 

megítélésében,  

- a szaktanár véleménye, értékelése a tanuló munkához való viszonyáról, tantárgyi         

teljesítményéről,  

- tanuló véleménye a közös munkáról,  

- saját megítélésünk.  

Törekvésünk nem mindig mutatható ki objektíven. Lehetnek megtorpanások, visszaesések.  

Az okkutatás a segítés során elkerülhetetlen. Ennek javasolt módszere az esetmegbeszélés.  

 

E) Iratkezelés 

 

Valamennyi tanuló rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos dokumentum a keletkezést 

követően 10 év múlva selejtezhető. Amennyiben nem kívánják tovább raktározni, az iratok 

megsemmisítendők.  
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14.4. Autizmussal élő tanulók speciális fejlesztő programja 

 

 

Az autizmussal élő tanulók fejlesztésének általános céljai, feladatai:  

 A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a 

szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális 

módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

 A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a 

fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése érdekében. A 

fogyatékos készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, szociális és 

munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

 Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása. 

 A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt - a továbblépés előtt - 

külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 

általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás biztosítására, 

valamint a változatos, probléma megoldási módszerek tanítása. 

 A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a 

felesleges információkat szűrni kell, mert az egészséges gyermek által spontán, 

ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autisztikus gyermek 

számára nehéz tananyagot jelent. 

A kognitív viselkedésterápiás, fejlesztési és tanítási célokat a fenti szempontok alapján 

fontossági sorrendben kell értelmezni, és e szerint kell a tervekbe iktatni. 

 

Speciális módszerek az autisztikus tanulók fejlesztésében: 

 A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a  

 Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

 Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

 A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az 

információ átadására a gyermek szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól 

leginkább független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, 

számítógépes oktatás stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak 

elfogadása, illetve megértése fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” 

tanítási helyzetben való tanulás). 

 A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető kognitív 

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, önállósági, beszédképességi szint, 

illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további csoportbontást tehetnek 

szükségessé. 

 

 

  



 

103 

 

A NAT alkalmazása 

Az autisztikus tanulók csoportja rendkívül változatos, de a központi sérülés azonos jellege miatt 

meghatározhatók közös szükségletek és egységes módszertani javaslatok. 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai, műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a sérülés 

típusának megfelelő adaptációval. A NAT szakaszaihoz rendelt fejlesztési feladatok elérésére 

szükség esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani. A kerettantervek adaptálása 

szempontjából az autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket kell 

figyelembe venni. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és redukálni 

kell az autisztikus tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre 

vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell rögzíteni. 

A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 

 

A NAT és a kerettantervek alkalmazása  

Az autisztikus tanulók oktatása a NAT műveltségi területeit követi. Valamennyi műveltségi 

terület oktatását átszövik a habilitációs tartalmak. A kerettantervek tantárgyi témaköreinek 

elnevezése, tartalma specifikus módosításokkal alkalmazható, követelményeik módosíthatók, 

átcsoportosíthatók. A halmozottan sérült, az autizmus mellett a tanulásban vagy értelmileg 

akadályozott gyermekek esetében az Irányelv értelmi sérült gyermekekre vonatkozó tantárgyi 

rendszerét az autizmusra adaptálva javasolt alkalmazni. 

Magyar nyelv és irodalom 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az 

információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési zavara, 

hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének sérülése. 

Minden autisztikus gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától - elsődleges 

cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia megteremtése. A cél 

eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek alkalmazására. 

Élő idegen nyelv 

Az élő idegen nyelv oktatását azoknál az autisztikus tanulóknál érdemes megkezdeni, már 

kommunikatív módon, változatos kontextusokban és funkciókban használják anyanyelvüket. 

Gyakran egyedi megítélés alapján javasolni kell az autisztikus gyermekek értékelés alóli 

felmentését. 

Matematika 

Kiemelkedő jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az 

ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása. 

Különös hangsúlyt kap az oktatás szemléletes és konkrét jellege, a cselekvéses tanulás 

alkalmazása. 

 

Ember és társadalom 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas viselkedés 

elemi szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, valamint az 

elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak elsajátítása általában 

nehézséget jelent. 

Ember a természetben. Földünk és környezetünk 

Az autisztikus tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési nehézségei miatt a tanítás 

során nem számíthatunk a gyermekek előzetes megfigyeléseire, élményeire, ezért a közvetlen 

tapasztalásra nagy hangsúlyt kell fektetni. 

Művészetek 

A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési feladat fontos terápiás lehetőséget 

jelent. A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet 

játszanak. 
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Informatika 

Az informatikai eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés 

helyettesítésére, a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi 

munkavállalás szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos autisztikus 

tanuló mutat érdeklődést e terület iránt. 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

A műveltségi terület rendkívül nagy hangsúlyt kap, mivel az önállóságot és a munkavállalás 

lehetőségét alapozza meg. Kiemelt cél a megfelelő munkaviselkedés kialakítása, a 

változásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás fejlesztése, valamint az elsajátított 

tevékenységek, munkafolyamatok önálló elvégzése. 

Testnevelés és sport 

A testi egészség megóvása, az erőnlét, az állóképesség és az ügyesség egyénre szabott 

fejlesztése mellett a legfontosabb fejlesztési feladatok általában a következők: 

 A testséma ismeretének kialakítása. 

 A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és 

aktivitásokban. 

 A különböző társas helyzetekben való megfelelő mozgásformák kialakítása. 

 Annak tanítása, hogy a gyermek saját ellenőrzése alatt tudja tartani mozgásos 

sztereotípiáit. 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Céljai és feladatai a kötelező oktatás, fejlesztés minden szakaszában folyamatosan jelen 

vannak, és elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 

Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 

és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása 

szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 

viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú 

kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

 elemi szociális-kommunikációs készségek, 

 viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések 

stb.), 

 figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 

 érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia 

korrigálása, 

 elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 

 önkiszolgálás, önellátás, 

 saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 

 lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 

 szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 

 iskolában való viselkedés szabályainak elsajátítása, 

 

Az autizmussal élő gyermekek integrációja 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor 

indokolt, ha egyértelműen az autisztikus gyermek javát szolgálja. Az integráció 

szükségességének megítéléséhez az alábbi tényezők alapos mérlegelése szükséges, úgy, hogy 

a feltételek együttesen és perspektivikusan legyenek adottak. 
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A tanuló részéről átlagos vagy átlag feletti intelligencia, enyhe fokú autisztikus fogyatékosság, 

jól kompenzált, minimális viselkedésproblémák. 

A családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és 

a gyermek intenzív támogatására. 

  Az iskola részéről 

 a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, 

 jól előkészített, ütemezett fejlesztési terv, 

 speciális eszközök, módszerek és környezet, 

 együttműködés a családdal, 

 a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra. 

 

A szociális készségek fejlesztése 

Az autizmusban sérült három terület közül (szociális viselkedés, kommunikáció, és rugalmas 

gondolkodás) a legmarkánsabb problémákat a szociális interakciókban fedezhetjük fel - az 

autizmus, mint "szociális fogyatékosság" a legszembetűnőbb. Természetesen egymástól 

elválaszthatatlan az első két terület, hiszen a valódi kommunikáció mindig valamilyen szociális 

interakciót is jelent. Elsődleges fontosságú speciális pedagógiai cél tehát a gyermek 

képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek 

fejlesztése, tanítása.  

A szociális fejlesztési feladatok között a beilleszkedést közvetlenül elősegítő készségek tanítása 

(taníthatóságot megalapozó szociális készségek, önmagáról való tudás, kapcsolatteremtés és 

fenntartás) mellett rendkívül fontos feladat, hogy a gyermek minél tartalmasabban legyen képes 

eltölteni szabadidejét önálló és társas formában egyaránt.   

A tanítási, fejlesztési módszerek kiválasztásakor feltétlenül figyelembe kell venni, hogy az 

autizmusból fakadó nehézségek megakadályozzák a gyermekeket abban, hogy a szociális 

készségeket spontán, intuitív úton sajátítsák el, szociális megértésükre alapozva. Ezért a 

fejlesztés metodológiájában elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és 

viselkedésterápiás eljárások, amelyek a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének 

megfelelően vegyíthetőek más fejlesztési módszerekkel is (pl. zenei interakció). 

 

Kommunikációs készségek fejlesztése 

A fejlesztés egyik fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, 

valamint az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési 

zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkció megértésének 

sérülése.  

Minden autizmussal élő gyermeknél - függetlenül verbális képességeik színvonalától – 

elsődleges fontosságú cél tehát az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív 

kompetencia megteremtése. E cél megvalósításához egyénre szabott kommunikációs eszközök 

(pl. alternatív kommunikációs rendszerek; metakommunikáció) használatának tanítása 

szükséges. Hasonlóan a szociális fejlesztéshez a kommunikációs készségek tanításának 

metodológiájában is elsődleges fontosságú szerepet kapnak a kognitív és viselkedésterápiás 

eljárások, amelyeket a gyermek egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelően 

vegyíthetőek más fejlesztési módszerekkel is (pl. zenei interakció). 

A fejlesztés területei: 

Fel kell mérni a kommunikációs készségeket az alábbi területeken, a megértés és a használat 

szempontjából. A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy 

csinál. Tágan értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel 

a gyermek válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet 

befolyásolására. (pl. dührohamok). A kommunikáció eszközei lehetnek tárgyak, képek, 
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természetes gesztusok, jelek, beszéd. Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, 

helyszínek, minőségek, belső állapotok stb. megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a 

szó szerinti értelmezésre és arra, hogy az értés és használat kontextustól függő. Funkció (utalás, 

üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, figyelemfelhívás, 

visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az érzelmekről). A funkciók 

felmérésekor képet kapunk arról, hogy a gyermek mire használja kommunikációs készségeit, 

illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg.  

Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk). Hol? Kivel? Milyen 

körülmények között? A felmérés a spontán meglévő készségekre irányul. A felmérés alapján 

egyénre szabott fejlesztési terv készül. 

A fejlesztés legfontosabb feladatai a felmérés eredményétől függően a következők: 

 A gyermek az általa megértett szinten tanulja meg valamely kommunikációs eszköz 

használatát, hogy minél hamarabb sikeres lehessen a kapcsolatteremtésben. 

 Alternatív kommunikációs rendszer használatának tanítása, mely lehet tárgyas, képes 

stb. 

 A beszédértés és beszédhasználat fejlesztése. 

 A metakommunikáció értésének és használatának fejlesztése. 

 A kommunikációs eszköz funkcionális használatának tanítása, melynek érdekében a 

környezetet tudatosan úgy kell szervezni, hogy aktív kommunikációra serkentse a 

gyermeket. 

 A fejlesztés során a meglévő, funkcionálisan használt kommunikációs eszközt a lehető 

legtöbb természetes helyzetben alkalmaztatni kell, mert a meglévő készségeket a 

gyermekek új helyzetekben spontán ritkán alkalmazzák. 

 

 

Kognitív készségek fejlesztése 

Az autizmussal élő gyermekek egy része valamilyen szintű értelmi sérülésben is szenved. Az 

autizmus-specifikus fejlesztési célok mellett tehát az értelmi szintnek, illetve az egyenetlen 

képesség-struktúrának megfelelő kognitív fejlesztési célok is szerepet kapnak az oktatás és 

nevelés során. A következőkben azon sérült kognitív készségekkel foglalkozunk, amelyek 

autizmus specifikusak, illetve gyakran jelennek meg járulékos problémaként. 

Az autizmussal élő gyermekek kognitív stílusát a rugalmas gondolkodás, valamint az 

információk jelentés-teli egészként való észlelésének, értelmezésének sérülése jellemzi. 

Jellegzetes nehézségek tapasztalhatóak az általánosításban, a szimbólumok kezelésében és a 

belső forgatókönyvek kialakításának és alkalmazásának területén. Részben e problémák 

következménye a sérülések triásza az autizmusban, azaz a jellegzetes viselkedéses kép. Így 

természetesen a kognitív fejlesztési célok erőteljesen befolyásolják a szociális és 

kommunikációs terület fejlesztését is. 

 

A fejlesztés legfontosabb feladatai 

 jelentésbeli információk kiemelésének elősegítése:  

 a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire,  

 lényegkiemelés képességének elősegítése. 

 a figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése. 

 cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása. 

 alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextusban, ahol azt 

alkalmazni kell. 
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 a megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb természetes 

élethelyzetben. 

 elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elősegítése 
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14.5. Beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló program 

 

Beszédben akadályozottak, beszédfogyatékosokazok a gyermekek, akiknél öröklött, 

veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében az 

átmeneti, illetve tartós hang-, beszéd- és nyelvi zavar gátolja az egyén és a környezete közötti 

interakciót és alkalmazkodást. 

Az akadályozottság megmutatkozhat a hangadásban, a hangzó beszédben, a 

beszédfolyamatosság felbomlásában, a beszéd észlelésében, megértésében, kivitelezésében, 

valamint az írás, olvasás, számolás területén. A beszédfogyatékos tanulónál a fenti tünetek, a 

legenyhébb artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig minden 

változatban előfordulhatnak. A kommunikációs nehézségek miatt különböző pszichés eltérések 

(magatartási zavarok), tanulási akadályozottság is kialakulhat. A beszéd-rendellenesség 

felléphet a beszédfejlődés különböző szakaszaiban, de érintheti a már kialakult beszédet, 

nyelvet is. 

 

Amennyiben a beszédhiba, beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan fennmarad, 

a tanuló folyamatos gyógypedagógiai ellátásra szorul. Az oktatás a pedagógiai, logopédiai 

ellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció a fogyatékosság jellegétől függ, amely lehet: 

 beszédfejlődési elmaradás:(megkésett/akadályozott beszédfejlődés, diszfázia) 

 artikulációs zavar: ( pöszeség, orrhangzósság ), 

 beszédritmus-zavar: ( dadogás, hadarás ), 

 centrális zavar: (disarthria ), 

 hangképzési zavar: (diszfónia ), 

 parciális teljesítményzavar: (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ), 

 beszédészlelési, megértési zavar. 

 

Az általános iskola első két évfolyamára összpontosul az ismeretszerzés beszéddel összefüggő 

eszközrendszerének elsajátítása, ezért a különleges gondozás szempontjából - amely elsősorban 

a módszerbeli és habilitációs /rehabilitációs teendőkben fogalmazódik meg. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési terület - fejlesztési feladat: 

 

Énkép, önismeret: 

 erősödjenek pozitív személyiségjegyeik, alakuljon ki önismeretük, fejlődjön önbizalmuk és 

kudarctűrő képességük, személyiségük váljon harmonikussá, 

 a fejlesztést úgy építsük fel, hogy az egész személyiségre irányuljon, 

 a gyermekben reális énkép alakuljon ki, önbizalma, kudarctűrő képessége, feladattudata, 

kitartása, 

 aktivitása, belső motivációja fejlődjön - a tanulót ösztönözzük beszédhibája leküzdésére, 

 ugyanakkor készítsük fel őt az esetleges visszaesésekre, a maradványtünetekkel való 

együttélésre, 

 a gyermekek állapotuktól függően, nyelvi-kommunikációs zavaraik kompenzálása után, 

jussanak el az önállóság általuk elérhető optimális szintjére, 

 képességeik kibontakoztatásával váljanak a társadalom aktív, cselekvőképes tagjává, 

 a fejlesztés segítségével a sajátos nevelési igényű gyermekek is tudják teljesíteni minden 

műveltségi területen a minimum követelményeket. 
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Információs és kommunikációs kultúra: 

 

 a beszédükben akadályozott gyermekek fejlesztésében elsőbbséget kell biztosítani az ép 

beszélő környezetben integráltan folyó oktatásnak. 

 

Tanulás: 

 

 a fejlesztést tervszerűen, tudatosan kell felépíteni: beszédállapot felmérés - egyéni 

terápiás terv - tudatos módszerválasztás - komplexitás a fejlesztésben - folyamatos 

kísérés, 

 munkánk során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú percepciós fejlesztésre: fel 

kell használnunk, hogy a látási, hallási, kinesztéziás, beszédmozgási ingerek, 

benyomások erősítve fejlődnek, 

 tudatosan használjuk ki a transzferhatásokat, megismerve a beszédfogyatékos tanuló 

„erős oldalait”, ezekre építve, a fejlesztést 

 különböző átviteli megoldásokkal tegyük eredményesebbé. 

 

Testi, lelki egészség: 

 tünetek elfogadására, s ezzel való együttélésre. 

 Felkészülés a felnőtt életre: tájékoztassuk a szülőket, milyen továbbtanulási lehetőségek 

állnak gyermekeik előtt. 

 

Tanítási órák 

 

Kiemelt szerepet kapnak az anyanyelvi fejlesztés, a testnevelés az ének-zene, a vizuális kultúra 

a technika és életvitel valamint tánc és dráma tantárgyak. A megfelelő beszédtechnika 

kialakítása fontos része az anyanyelvi nevelésnek, ezeket alsó tagozatban a magyar nyelv és 

irodalom, valamint az ének-zene órákon napi rendszerességgel végezzük. 

Az anyanyelvi fejlesztésnél figyelembe véve a sérülés jellegét az egyes műveltségi részterületek 

más-más hangsúlyt kaphatnak: 

 az írás, olvasás előkészítő szakaszának időtartamát növeljük, 

 olvasás-, írástanítási módszerként a hangoztató-elemző, illetve a diszlexia-prevenciós 

módszert használjuk, 

 beszédfogyatékos tanulóknál hosszabb begyakorlási és érési szakaszokat tervezünk, 

 az anyanyelvi fejlesztés a kommunikációs szándék megvalósítására törekszünk a 

nevelés-oktatás minden területén, 

 a tantestület tagjai törekszenek, hogy mindig jó beszédpéldát nyújtva, helyes 

beszédtechnikával kommunikáljanak a gyermekekkel. 

 A beszéd-rendellenességgel küzdő tanulóknál gyakran tapasztalhatók a nagy- és 

finommozgások zavarai, a testtudat a testérzet a testséma kialakulatlansága, a téri 

tájékozódás fejletlensége is. 

 A testnevelés, környezetismeret és a művészetek tárgyak jól szolgálják a téri orientáció 

- mozgás - ritmus fejlesztését, mely hatással van a beszédkoordinációra. 

 Idegen nyelvoktatásnál körültekintően járunk el, a minősítés alóli felmentés helyett a 

módszereinek változtatását is lehetségesnek tartjuk. 

 

A pedagógusok a szakértői vélemények, alapos megfigyeléseik, a gyógypedagógus, a fejlesztő 

pedagógus valamint a pszichológus segítségével, a tanulók egyéni sajátosságainak ismeretében 

a differenciálás különböző módjait alkalmazzák: 
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 segítségadásban: a feladat megismétlése a beszédfogyatékos tanulónak megfelelő 

nyelvi szinten, 

 a feladatok szintjén: mennyiség, technikai kivitelezés: - írás területén gyereknél, rajzos 

vagy szóbeli megoldás, illetve szóbeli felelet helyett írásbeli válasz, 

 szociális keretek szintjén: párban, vagy csoportban végzett munka oldja az akadályozott 

tanuló elszigetelődését, 

 tanulási stílus szerint: auditív, vizuális, vagy motoros területre támaszkodik inkább a 

gyermek, a célok szintjén: egyes beszédfogyatékos tanulóknál mérlegelni kell, mi az a 

minimális tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el kell érni, melyre a további 

szakaszok épülhetnek, értékelésben: a tanulót önmagához, fejlődéséhez kell mérni - erre 

legalkalmasabb a szöveges értékelés. 

 

 

Pedagógiai célú habilitációs / rehabilitációs foglalkozás 

 

Logopédiai terápia:sérüléspecifikus egyéni vagy csoportos megsegítést foglal magában, egyéni 

fejlesztési terv alapján. 

A logopédus munkájában komplex ellátásra törekszik, feladata a beszéd-rendellenességek 

kompenzálása, a funkciófejlesztés, az olvasás-, írászavarok redukciója. 

A terápia nem zárul le a beszédhiba javulásával, megszűnésével, utógondozásra is szükség 

lehet, amely jelenti a beszédállapot szinten tartását, ellenőrzését, az esetleges visszaesések 

prevencióját. További cél a másodlagos tünetek megelőzése, a sérült pszichés funkciók 

fejlesztése. 

Az utógondozás sikerét a logopédussal való szoros együttműködés segíti. 

 

A logopédus feladatai: 

 

 a fogadó pedagógusok tájékoztatása a beszédfogyatékosság típusáról, a gyermek fejlesztési 

lehetőségeiről, az alkalmazható módszerekről, szakirodalomról, 

 a beszédben akadályozott gyermek „erős” és „gyenge” oldalainak bemutatása, 

 konzultáció a pedagógussal a tanuló fejlődéséről, előmeneteléről, 

 kapcsolattartás a beszédfogyatékos gyermek, valamint a befogadó osztály tanulóinak 

szüleivel, 

 kapcsolattartás a habilitációs/rehabilitációs fejlesztésben résztvevő más szakemberekkel 

 a komplex fejlesztés team-munkát igényel (pszichológus, fejlesztőpedagógus, 

gyógytestnevelő), 

 a beszédben akadályozott gyermek orvosi vizsgálatának kezdeményezése. 
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14.6. Enyhén értelmi fogyatékosok fejlesztését segítő program 

 

Az értelmi fogyatékosok (mentálisan sérültek) egyik alcsoportját képezik. Az enyhe értelmi 

fogyatékosok személyiségfejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle 

eredetű, öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/ vagy funkciózavarával függ 

össze. 

Pszicho-diagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése. A 

tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság enyhén értelmi fogyatékosnak 

minősített, másrészt az általános iskolában tanulási nehézségekkel küszködő tanulók. Ide 

tartoznak azok a gyerekek, akik az idegrendszer biológiai és/ vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán 

tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézményben az 

alapfokú nevelés, oktatás szakasza két részre tagolódik: 

1-4. évfolyamotfelölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére. Differenciálással, terápiákkal kell 

felzárkóztatni a gyermekeket. 

A képességfejlesztésben hangsúlyt kell fektetni a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi 

cselekvéses megismerésnek. 

Az alapozás évei különösen fontos időszakot jelentenek az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

további iskolai pályafutásában. 

5-8. évfolyamotfelölelő szakaszban a tanulók fejlesztése az előző pedagógiai szakasz 

eredményeire, megismerési módszerek további fejlesztésére, a szemléltetés képi gondolkodás 

nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajátított tanulási szokásokra épül. 

 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

Fejlesztési terület, fejlesztési feladat 

 

Énkép, önismeret - Céltudatra és önállóságra tegyenek szert, dönteni is képesek legyenek. 

 

Információs és kommunikációs kultúra 

 Szociális - kommunikációs készségeik fejlődjenek, azokat megfelelően tudják 

felhasználni 

 

Testi-lelki egészség - Pszichikai-fizikai állapot fejlesztése. 

 

 A gyermek kapcsolatainak erősítése kortársaival egy olyan iskolában, amelyben a 

heterogenitás természetes és szívesen látott tényező. 

 

Felkészülés a felnőtt életre 

 

 Jelenlegi és jövőbeli szociális szükségletek és társadalmi élet lehetőségek kialakítása. 

 A fogyatékos tanuló tanulási útja végén legyen a saját életéről dönteni képes, munkája 

révén a társadalomba integrálódó személyiség. 
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Magyar nyelv és irodalom 

 

 Az olvasás elsajátításhoz szükséges három asszociáció megerősítése 

 vizuális észlelés – jelfelismerés, 

 akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

 a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

 A téri tájékozódás fejlesztése. 

 Grafomotoros készségek fejlesztése. 

 Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

 Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória 

fejlesztése. 

 

Élő idegen nyelv 

 

Beszédszándék: 

 az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása, 

 szükségletek, motívumok, felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt, 

 idegen nyelvű információhordozók iránti kíváncsiság felkeltése, 

 erősíteni az Európában való eligazodás, kommunikálás igényét, 

 az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése. 

 

Beszédértés: 

 egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása, 

 kapcsolatfelvétel a tanult témakörökben. 

 

Beszédkészség: 

 képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 

megválaszolására. 

 

Matematika 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs / rehabilitációs feladatai: 

 A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

 Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

 Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

 Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

 Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek összehasonlítása, becslése. 

 A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

 A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

 A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

 Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzeltés 

a tényleges megoldás összevetése. 
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Ember és társadalomismeret 

 

 Az időészlelés fejlesztése, az emberöltő, az évtizedek, évszázadok, évezredek 

megértése. 

 Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. 

 Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. 

 A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése. 

 A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

 Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és 

a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

 A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

 
Ember a természetben 

 

 Figyelem, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

 Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

 A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

 A térérzet alakítása, megerősítése, viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának 

érzékelése, felfogása, a változás – időben, térben – észlelése, értelmezése. 

 A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. 

 Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

 A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

 

 

Földünk és környezetünk 

 

 A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, 

 elvonatkoztatás, probléma felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

 A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

 A rész – egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és térkép 

összefüggéseinek felismerése. 

 Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

 Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényeleges és viszonylagos helye, helyzete. 

 Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

 Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

 Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

 

Művészetek 

 

 Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 



 

114 

 

 Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

 Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

 A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

 Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

 A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

 A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

  A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

  Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

 Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása. 

 
Informatika 

 

 Érzékszervi megismerések. 

 Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

 Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

 Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

 Csoportosítások, következtetések. 

 Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagáló képesség fejlesztése. 

 A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

 Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

 Analízis, szintézis. 

 Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

 

Testnevelés és sport 

 

 Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

 Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

 Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításnak képességét, a kitartást, az 

állóképességet. 

 Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok 

ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség 

alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

 A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri 

biztonság erősítése. 

 A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

 A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 

 Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

 

Módszerek, eljárások 

 

Olyan befogadó környezet megteremtése, ahová a fogyatékos gyermek is szívesen illeszkedik: 

 etikai módszerekkel emberi méltóságukra épülő nevelés, 



 

115 

 

 pedagógiailag differenciáló, az egyén képességeit fejlesztő, határait tiszteletben tartó 

nevelés, 

 gyakorlati /munkára nevelő/ jelleg, 

 egyedi tulajdonságok figyelembe vétele, 

 a fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, kompenzálása, 

 fejlesztésükben az életkori sajátossághoz igazodó módszerek választása. 

 
Megvalósítás keretei 

 Normál osztály - a tanítót gyógypedagógus látja el tanáccsal. 

 Normál osztály - gyógypedagógus valamilyen terápiában részesíti a gyermeket. 

 

Szükségleteik kielégítéséhez fontos: 

 olyan tanterem, amelyben többféle kisebb tér kialakítására van lehetőség, 

 humánus, befogadó osztályközösség, 

 tanulás szervezése, differenciálása 

 a közérdekű és mindennapi életet szolgáló információkhoz való hozzájutás biztosítása, 

 az állapotának megfelelő hatékony egészségügyi ellátás biztosítása. 

 Az egyéniesített neveléshez szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai 

tanárt, 

 logopédust, pszichológust is be kell vonni a fejlesztő munkába. 

 

Színterek 

 tanórán a kortárs csoporttal együtt nevelés, differenciálással, 

 tanórán kívül, szünetben a téri tájékozódás fejlesztésére vonatkozó játékok, 

 fejlesztő foglalkozások speciális szakember segítségével. 
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15. Az iskolai tankönyvrendelés helyi rendje 
 
Készült  

 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről  

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

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 Az 501/2013.(XII.29.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 Az 1265/2017. (2017. V. 29.) Kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. 

évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás 

biztosításáról 

 A Kormány 1092/2019. (III. 8.) határozata a térítésmentes tankönyvellátásnak a 

köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10-16. évfolyamaira történő 

kiterjesztéséről 

alapján. 

 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős. 

A tankönyvrendelést és a tankönyvek terjesztését a tankönyvfelelős végzi. 

 

A tankönyvtámogatásban részesülők köre 

Az intézményünk általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, technikusi évfolyamain 

valamennyi tanuló alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Az ingyenes 

tankönyvellátás a munkafüzetek kivételével tartós tankönyvek biztosításával, 

tankönyvkölcsönzéssel történik. 

 

A tankönyvrendelés folyamata: 

 A közoktatási tankönyvjegyzék megjelenésének függvényében, a tanítók és a szaktanárok 

első körben minden tantárgyból meghatározzák a tantárgyat és a hozzájuk rendelt kiadót a 

kiosztott formanyomtatványokon („Tantárgyak és kiadóik meghatározása” 

formanyomtatvány) 

 Ezután minden osztályfőnök és munkaközösség-vezető a hivatalos tankönyvjegyzék 

alapján a tankönyvfelelőstől a kiadói kínálat tankönyveiből külön listát kap (Ezek a 

hivatalos listák a tankönyvek címeiben feltüntetik az évfolyamot is!). Ennek alapján a 

listából kiválasztott tankönyveket raktári szám, cím és kiadó feltüntetésével rávezetik 

„Megrendelői űrlap”-ra.  

 Az űrlapon szereplő tankönyvek csak a raktári számmal együtt szerepelhetnek, és az űrlap 

minden oldalát alá kell írni a munkaközösség vezetőjének, az általános iskolában az 

osztályfőnöknek! 

 A tankönyvválasztást követően újabb tankönyv megrendelésére már nincs lehetőség.  

A tankönyvek kiválasztásakor vegyék figyelembe az alábbi ajánlásokat: 

• Az egy évfolyamon és egy képzési formában tanulók ugyanazt a tankönyvet kapják. 

• A kiválasztott tankönyvcsaládot felmenő rendszerben végig alkalmazzák. 

  A „Megrendelői űrlapok” kitöltésének határideje: az adott tanév november 28-ig. A határidők 

a hivatalos tankönyvjegyzék megjelenésének függvényében változhatnak. 

 A munkaközösség vezetője, az általános iskolában az osztályfőnökök ezeket a kitöltött 

„Megrendelői űrlapokat” átadják a tankönyvfelelősnek az adott tanév december 1-ig. 
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 A szakmai munkaközösségnek a tantárgyakként és évfolyamonként egységes 

tankönyvcsalád használatának irányába kell elmozdulni. A használt könyvek begyűjtése 

csak így nyer értelmet. 

 Az osztályok szerint összerendezett tankönyvlistákat a tankönyvfelelős sokszorosításra 

előkészíti, és a titkárságnak átadja az adott tanév december 12-ig. 

Minden tanév január első hetében a tankönyvfelelős osztályonként kiosztja a nem végzős 

évfolyam tanulói részére a jövő évi tankönyvlistákat és ahhoz csatoltan az igénylőlapokat a 

tanulói tankönyvtámogatásokhoz.  

Február első munkanapjáig minden diák átadja a tankönyvfelelősnek, általános iskolában az 

osztályfőnököknek a visszahozott kitöltött és aláírt rendeléseket. 

 A leendő 1. évfolyam tanulói esetében a tankönyvlista és az igénylőlap a májusi szülői 

értekezleten kerül átadásra, melyet egyhetes határidővel adnak le a szülők. 

 

A tankönyvrendelés határideje az adott tanév április utolsó munkanapja. 

 

Az iskolának legkésőbb az adott tanév május 31-ig - a helyben szokásos módon – közzé kell 

tennie azoknak a tankönyveknek – ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket 

az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

A tankönyvrendelés módosításának határideje az adott tanév június 30-ig. 

A pótrendelés határideje a következő tanév szeptember 5-ig. 

Az iskola az iskolában alkalmazott és az adott tantárgyhoz kifejlesztett, továbbá a 

tankönyvjegyzéken lévő pedagógus-kézikönyvek beszerzésére vonatkozó igényeit minden év 

június 30-áig pedagógus-kézikönyvenként összesítve meghatározza. 

 

Ingyenes tankönyvellátás 

 

A 2018/2019. tanévben az 1-9., 2019/2020-as tanévtől az 1-10., 2020/2021-es tanévtől 

valamennyi évfolyam diákjai térítésmentesen kapják a tankönyveket. 

 

A tankönyvek nyilvántartásba vétele 

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek – a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos 

tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyvek az iskola könyvtár 

tankönyvtárába kerülnek, kezelésük a könyvtári állománytól elkülönítve történik. A 

tartóstankönyvekbe belekerül az iskola pecsétje, valamint a beszerzés éve. A könyvtár 

állományába, állandó leltárba a kézikönyvek, szótárak, atlaszok, szakkönyvek, keménykötésű 

házi és ajánlott olvasmányok, CD-k kerülnek. 

 

A tankönyvek kölcsönzésének rendje 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a tankönyvfelelőstől kapják meg. Az átvételkor aláírásukkal igazolják a 

könyvek átvételét. A könyvtári kölcsönzés egy tanévre szól. A tanév végén a tanulóknak le kell 

adni tankönyveiket, amelyek a tankönyvtárba kerülnek. Az osztályfőnökök és a 

tankönyvfelelős a leadáskor ellenőrzik a tankönyvek állapotát, azok elhasználódásának 

mértékét. 

 

A kártérítés rendje 

A tanuló köteles a kölcsönzött tankönyveket megőrizni és rendeltetésszerűen használni. A 

tanuló szülője, gondviselője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a 
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megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes 

vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie.  

Az elhasználódás mértéke:   

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os   

 a negyedik év végére 100 %-os lehet.  
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16. Kötelező eszközjegyzék 
 

 

16.1. Általános iskola eszköz és felszerelési jegyzéke 

 

I. HELYISÉGEK 
 

A B C 

1 Tanterem osztályonként 1 van 

2. szaktanterem  1 van 

3. logopédiai foglalkoztató, egyéni 

fejlesztő szoba 

1 van 

4. tornaterem (nemenként biztosított 

öltözővel, benne kialakított 

zuhanyzóval, wc-vel) 

1 van 

5. Sportudvar 1 van 

6. intézményvezetői iroda 1 van 

7. intézményvezető-helyettesi iroda 1 van 

8. iskolatitkári iroda  1 van 

9. könyvtár 1 van 

 
Kiszolgáló helyiségek 

  

10. Sportszertár 1 van 

11. Általános szertár 1 van 

12. Porta 1 van 

13. Teakonyha 1 van 

14. személyzeti öltöző 1 van 

15. személyzeti mosdó-zuhanyzó 1 

 

- 

16. személyzeti WC helyiség 1 van 

17. tanulói WC helyiség 3 van 

18. technikai alkalmazotti mosdó-

zuhanyzó, WC helyiség 

1 van 

19. egyéb raktár 1 van 

20. WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint van 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 

 
 

A B C 

1. 1. Tanterem 
  

2. tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 

figyelembevételével 

van 

3. nevelői asztal, szék tantermenként 1 van 

4. eszköztároló szekrény tantermenként 1 van 

5. Tábla tantermenként 1 van 

6. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

van 

7. Szeméttároló helyiségenként 1 van 

8. sötétítő függöny ablakonként van 

9. 2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

10. a) számítástechnikai terem 
  

11. tábla + flipchart 1 van 

12. Számítógépasztal tanulónként 1 van 

13. számítógép, internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

tanulónként 1  van 

14. Informatikai szoftverek, programok szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

15. szkenner 1 - 

16. Magnetofon 1 van 

17. CD író, lejátszó, hangszóró 1 van 

18. mikrofon, erősítő, fejhallgató 1 van 

19. DVD (lejátszó, ) 1 van 

20. írásvetítő vagy projektor 1 van 

21. 3. Tornaterem 
  

22. Kislabda 5 van 

23. Labda 5 van 

24. Tornaszőnyeg 2 van 

25. Tornapad 2 van 

26. Zsámoly 2 van 
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27. Bordásfal 10 van 

28. Mászókötél 2 van 

29. Gumikötél 5 van 

30. Ugrókötél 5 van 

31. Medicinlabda 5 van 

32. Stopper 1 van 

33. kiegészítő torna készlet 1 van 

34. kosárlabda palánk 2 van 

35. Gyűrű 1 van 

36. Mászórúd 1 van 

37. Mászókötél 2 van 

38. 4. Intézményvezetői iroda 
  

39. Íróasztal 1 van 

40. Szék 1 van 

41. tárgyalóasztal, székekkel 1 van 

42. számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 felszerelés van 

43. számítógépasztal és szék 1-1 van 

44. Iratszekrény 1 van 

45. digitális adathordók részére 

szekrény 

1 van 

46. Fax 1 van 

47. Telefon 1 van 

48. 5. Nevelőtestületi szoba 
  

49. fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1 van 

50. Szék pedagóguslétszám szerint 1 van 

51. napló és folyóirattartó 1 van 

52. Könyvszekrény 2 van 

53. Fénymásoló 1 van 

54. számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 van 

55. számítógépasztal, szék 1-1 van 

56. ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám figyelembevételével van 
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57. Tükör 1 van 

58. 6. Intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda  

59. asztal felnőtt létszám figyelembevételével van 

60. Szék felnőtt létszám figyelembevételével van 

61. Iratszekrény 1 van 

62. számítógépasztal és szék 1 van 

63. számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1 van 

64. Telefon 1 van 

65. 7. Könyvtár 
  

66. tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

van 

67. egyedi világítás olvasóhelyenként 1 - 

68. könyvtárosi asztal, szék 1-1 van 

69. szekrény (tároló) legalább háromezer könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 

van 

70. tárolók, polcok, szabadpolcok 2 van 

71. létra (polcokhoz) 1 van 

72. Telefon 1 - 

73. Fénymásoló 1 - 

74. számítógép internet hozzáféréssel, 

perifériákkal 

1-1 van 

75. Televízió 1 van 

76. CD vagy lemezjátszó 1 van 

77. Írásvetítő vagy projektor 1 van 
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III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 
 

A B C 

1. Taneszközök 
  

2. tárgyak, eszközök, 

információhordozók az iskola 

pedagógiai programjában előírt 

tananyag feldolgozásához 

 
pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

3. magnetofon 1 van 

5. CD vagy lemezjátszó 1 van 

6. Televízió 1 van 
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B) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM KÖZÉPISKOLAI 

INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI 

TANTERVE 
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1.A választott kerettanterv megnevezése 
 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, az emberi erőforrások 

minisztere által jóváhagyott 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete alapján. 

 

A 2020. szeptember 1-jétől induló 5. és 9. évfolyamok esetében felmenő rendszerben az 5/2020. 

(I.31.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI.4.) Kormányrendelet módosításához készített, és az Oktatási Hivatal honlapján található 

kerettantervben található általános iskola és gimnázium évfolyamaira kiadott tantárgyi 

kerettantervek alapján, valamint a technikum esetében a 2019. évi LXXX. törvény a 

szakképzésről, a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, 

valamint a www.ikk.hu oldalon található heti óraterv minta alapján készült az intézmény helyi 

tanterve. 

http://www.ikk.hu/
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2. A kötelező és kötelezően választandó, szabadon 

választható, nem kötelező tanórai foglalkozások 
Ezek megnevezése, óraszáma és elsajátítandó tananyaga 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5–12. évfolyamon  

2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

(nyolcosztályos gimnáziumi nevelés-oktatás) 
 

Óraterv a kerettantervekhez –5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 3 + 1 4 4 4 4 4 

I. idegen nyelvek 3 3 3 3 + 1 3 +2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 

II. idegen nyelv 1  1  2 2 3 3 3 3 

Matematika 4 3 + 1 3 3 3 3 3 3 + 1 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ism. 
2 2 2 2 2 2 3 3 + 1 

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika     2 1 2 2 + 1 2   

Kémia     1 2 2 2     

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1     

Dráma és tánc 1               

Mozgóképkult. és 

médiaismeret 
        1       

Ének-zene 

(Művészetek) 
            1 1 

Vizuális kult. 

(Művészetek) 
      1 1 

Informatika   1 1 1 1 + 1 1 + 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő       4 4 

Egyházi ének 1 1   1    

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1     

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 31 31 35 36 35 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra 

kerete egyházi 

intézményekben)  

1 1 1 1 2 2 2 2 

 

A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

(nyolcosztályos gimnáziumi nevelés-oktatás) 
 

Tantárgyak 5. évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3  3 

I. idegen nyelvek 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 1  1  1 2 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem  2 2 2 2 

állampolgári ismeretek    1 

   hon- és népismeret  1*   

Természettudomány 2 2     

Biológia     2 1 

Fizika     1 2 

Kémia     1 2 

Földrajz     2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház    1*   

Digitális kultúra 1  1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő     

Egyházi ének  1 1  

Hit- és erkölcstan 1+1 1+1 1+1 1+1 

Kötelező alapóraszám 27 26+1* 28+1* 28 

Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 30 30 

Hittan óra többlet egyházi 

iskolában 
1 1 1 1 

Mindösszesen: 29 31 32 31 

 

* A hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, az 5–8. évfolyamok 

egyikén kell tanítani. A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5–8. évfolyamok egyikén 

kell tanítani.  
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon  
2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

 

(emelt óraszámú idegen nyelvi képzés) 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 + 2 3 + 2 3 + 2 3 + 2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 + 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 + 1 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 + 1 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Ének-zene (Művészetek)     1 1 

Vizuális kultúra (Művészetek)   1 1 

Informatika 1 + 1 1 + 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő   4 4 

Egyházi ének 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon 
 2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

(emelt óraszámú idegen nyelvi képzés) 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3+ 2 3+ 2 4+ 1 4+ 1 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 + 1 

Történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány*   2  

Biológia   3 2   

Fizika 2 3    

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Ének-zene (Művészetek)     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Honvédelmi ismeretek +1 +1 +2* +2* 

Kötött célú órakeret (fakultáció) *   2/4 4 

Egyházi ének 1    

Hit- és erkölcstan 2 1+1 +2 +2 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5  

maximális órakeret 34 34 34 34 

Emelt szintű képzés óraszáma 2 2 1 1 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 1 - - 

Összes óraszám 37/38** 36/37 33-35 34-36 

 
*11. És 12. Évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. Ha a tanuló a 11. Évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor 

legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tárgyból felvennie. 

** Az óraszám annak függvényében változik, hogy a tanuló választja-e szabadon tervezhető 

órakeret terhére a Honvédelmi ismeretek tantárgyat. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9-12. évfolyamon 
2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

 

ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 4 4 

I. idegen nyelv 3+1 3+1 3+2 3+2 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3+1 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 + 1 2 3 3+1 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Ének-zene (Művészetek)     1 1 

Vizuális kultúra (Művészetek)   1 1 

Informatika 1 + 1 1 + 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi felkészítő   4 4 

Egyházi ének 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 34 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon  
2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 + 1 

Történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány*   2  

Biológia   3 2   

Fizika 2 3    

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Ének-zene (Művészetek)     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Honvédelmi ismeretek +1 +1 +2* +2* 

Kötött célú órakeret (fakultáció) *   2/4 4 

Egyházi ének +1    

Hit- és erkölcstan 2 1+1 +2 +2 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5  

maximális órakeret 34 34 34 34 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 1 - - 

Összes óraszám 35/36** 34/35** 32/34** 32/34** 

 
*11. És 12. Évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. Ha a tanuló a 11. Évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor 

legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tárgyból felvennie. 

** Az óraszám annak függvényében változik, hogy a tanuló választja-e szabadon tervezhető 

órakeret terhére a Honvédelmi ismeretek tantárgyat. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9-12. évfolyamon 
2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

 
 

HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 + 1 4 + 2 4 + 3 4 + 3 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 + 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 + 1 2 + 1 3 + 3 3 + 4 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Ének-zene (Művészetek)     1 1 

Vizuális kultúra (Művészetek)   1 1 

Informatika 1 + 1 1 + 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 34 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon 
2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

HUMÁN GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3+2 4+1 4+1 4+1 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem 2 2+1 3+2 3+1 

állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány*   2  

Biológia   3 2   

Fizika 2 3    

Kémia 1 2     

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Ének-zene (Művészetek)     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Honvédelmi ismeretek +1 +1 +2* +2* 

Kötött célú órakeret (fakultáció) *   2/4 4 

Egyházi ének +1    

Hit- és erkölcstan 2 2 2 +2 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5  

maximális órakeret 34 34 34 34 

Emelt szintű képzés óraszáma 2 1 1 1 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 - 

Összes óraszám 37/38** 36/37** 35/37** 33/35** 

 
*11. És 12. Évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. Ha a tanuló a 11. Évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor 

legalább további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tárgyból felvennie. 

** Az óraszám annak függvényében változik, hogy a tanuló választja-e szabadon tervezhető 

órakeret terhére a Honvédelmi ismeretek tantárgyat. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9-12. évfolyamon 
2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

 
 

REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

matematika irány 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 + 2 3 + 1 3 + 3 3 + 4 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 + 1 

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2+ 2* 2 + 3*  + 3* 

Kémia 2 2 + 2* + 3* + 3* 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Ének-zene (Művészetek)     1 1 

Vizuális kultúra (Művészetek)   1 1 

Informatika 1 + 1 1 + 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 34 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2 

* A fizika és a kémia tantárgyak közül egy kötelezően választandó. 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon 
2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

matematika irány 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3+2 3+2 3+2 3+2+2** 

Történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány**   (2)  

Biológia   3 2   

Fizika 2 3+1* 2** 3** 

Kémia 1+1* 2+2*  2** 3** 

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret      1  

Ének-zene (Művészetek)     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötött célú órakeret (fakultáció) **   2 2 

Egyházi ének +1    

Hit- és erkölcstan 2 2 +2 +2 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5  

maximális órakeret 34 34 34 34 

Emelt szintű képzés óraszáma 2 2 2 2 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 - - 

Összes óraszám 39/40 37/38 34 35 

* A fizika és a kémia tantárgyak közül egy kötelezően választandó. 
 

**11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat kiváltja a kötelezően választandó 

fizika, vagy kémia tantárgy, mellette egy érettségi tantárgy választandó. 12. évfolyamon kötött 

célú órakeretben +2 óra matematika, valamint 2 óra egyéb érettségi tantárgy kötelezően 

választandó. 



 

136 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9-12. évfolyamon 
2019. szeptember 1-ig induló évfolyamokkal bezárólag 

 
 

REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

biológia irány 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 + 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 + 1 

Biológia – egészségtan  + 2 2 + 1 2 + 3 2 + 3 

Fizika 2 2+ 2* 2 + 3*  + 3* 

Kémia 2 2 + 2* + 3* + 3* 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Ének-zene (Művészetek)     1 1 

Vizuális kultúra (Művészetek)   1 1 

Informatika 1 + 1 1 + 1     

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Egyházi ének 1    

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 34 35 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2 

 

* A fizika és a kémia tantárgyak közül egy kötelezően választandó. 
 

A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32. §. 1. j.) pontja alapján a hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok a 9–12. évfolyamon  
2020. szeptember 1-jével induló évfolyamok esetében 

 

REÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

biológia irány 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

Természettudomány**   (2)  

Biológia   3+1 2+2 2 2+2** 

Fizika 2 3+1* 2** 4** 

Kémia 1+1* 2+2*  4** 2** 

Földrajz 2 1     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Mozgóképkultúra és médiaismeret      1  

Ének-zene (Művészetek)     1  

Digitális kultúra 2 1 2    

Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötött célú órakeret (fakultáció) **   2 2 

Egyházi ének +1    

Hit- és erkölcstan 2 2 +2 2 

Kötelező alapóraszám 32 32 30 29 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 4 5  

maximális órakeret 34 34 34 34 

Emelt szintű képzés óraszáma 1 2 2 2 

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 - 2 

Összes óraszám 36/37 37/38 33/35 35/37 

* A fizika és a kémia tantárgyak közül egy kötelezően választandó. 
 

**11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat kiváltja a kötelezően választandó 

fizika, vagy kémia tantárgy, mellette egy érettségi tantárgy választandó. 12. évfolyamon kötött 

célú órakeretben +2 óra biológia, valamint 2 óra egyéb érettségi tantárgy kötelezően 

választandó. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 
(Informatika XIII., Agrár gépész XXXI.,  

szakgimnáziumi ágazatok esetében, 2016. szeptember 1-jén induló képzések) 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

felkészítő 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga 

keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3 - - 

Egyházi ének 1       

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
36 36 35 35   35  

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra 

kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2    

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32.§. 1. j.) pontja alapján hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva.  
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 
(Rendészet és közszolgálat XXXVIII., ágazat esetében, 2016. szeptember 1-jén 

induló képzés) 

 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 
11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy:Biológia  
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

felkészítő 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) 

szakképesítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga 

keretében 

megszerezhető 

szakképesítés 

3 4 3 3  -  - 

Egyházi ének 1       

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
36 36 35 35   35  

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra 

kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2    

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32.§. 1. j.) pontja alapján hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 
(Rendészet és közszolgálat XXXVIII., ágazat esetében, 2018. szeptember 1-jén 

induló képzés) 

 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 
11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. 

évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556   

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy:Biológia  
2 2 2 - 216  -  - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

felkészítő vagy 

honvédelmi 

alapismeretek 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36  -  - 

Szakmai tárgyak 

órakerete 
8 12 11 12 1488 31 961 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
- - - - - 4 124 

Egyházi ének 1       

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
36 36 35 35   35  

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra 

kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2    

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32.§. 1. j.) pontja alapján hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 
(Informatika XIII. szakgimnáziumi ágazat esetében, 2018. szeptember 1-jén 

induló képzések) 

Tantárgyak 9. évf. 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556   

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
2 2 2  216 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

felkészítő vagy 

honvédelmi 

alapismeretek 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

Szakmai tárgyak 

órakerete 
8 12 11 12 1488 31 961 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
- - - - - 4 124 

Egyházi ének 1       

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
36 36 35 35   35  

Hit- és erkölcstan  

(a hittan többletóra 

kerete egyházi 

intézményekben) 

2 2 2 2    

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

 
A 11. évfolyamon az etika tantárgy a 2011. CXC. tv. 32.§. 1. j.) pontja alapján hit- és 

erkölcstan tantárgyba van integrálva. 



 

142 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok technikumi képzések esetében 
(2020. szeptember 1-jén induló képzések) 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

9-13. 

óraszám 

összesen 

K
ö
zi

sm
er

et
i 

o
k
ta

tá
s 

Magyar nyelv és  

irodalom 
4 5 3 3  - 525 

Idegen nyelv 4 4 3+1 3+1 3+2 597 

Matematika 4 4 3 3+1  - 489 

Történelem 3 3 2 2  - 350 

Állampolgári 

ismeretek 
- - - 1 - 31 

Digitális kultúra 1 +1 - - +2 36 

Testnevelés 4 4 3 3  - 504 

Osztályfőnöki 1 1 1 1  1 175 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - - 108 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia, 

fizika 

- 2 2 -  - 144 

Érettségi felkészítő 

tantárgy 
- - 2 2 +2 144 

Pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek 
- 1 - -  - 36 

Összes közismereti 

óraszám 
24 24 19 18 4 3139 

Ágazati alapoktatás 7 9 - - - 576 

Szakirányú oktatás - - 14 14 24 1752 

Szabadon tervezhető 

közismereti órakeret 
3 1 1 2 6 438 

hittan óra többlet egyházi 

intézményekben) 
 

Hit- és erkölcstan +2 2 2 2 - 340 

Egyházi ének +1 - - - - 36 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 5905+376  

Rendelkezésre álló 

órakeret/hét 
31+3 33+1+2 34+1+2 32+2+2 28+6   

Készültaz IKK (Innovatív Képzéstámogató Központ) honlapján megjelenő, a technikumi 

közismereti oktatás javasolt óraszámait tartalmazó munkaanyag alapján. 

  

Megjegyzés:Az ágazati alapozó oktatás és a szakirányú oktatás óraszámaihoz tartozó szakmai 

tantárgyak rendszere és a hozzájuk tartozó szakmai tartalmak szakmánként az intézmény 

szakmai programjaiban találhatók. 
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A szakgimnáziumi képzés fő-, és mellék szakképesítésével kapcsolatos tudnivalók 

 
10. évfolyam végén a tanulók írásban nyilatkoznak arról, hogy 12. évfolyamon félévkor 

akarnak-e a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló OKJ-s szakmai vizsgát tenni. A 

mellék-szakképesítés megszerzésére irányulóan az iskola biztosítja a kerettantervben előírt 

szakmai követelménymodulok és a hozzájuk tartozó tantárgyak oktatását. 

Azon tanulók számára, akik nem választják a mellék-szakképesítésre irányuló szakmai vizsga 

letételét, az iskola biztosítja - azonos óraszámban - a fő szakképesítés magasabb színvonalon 

történő elsajátítására irányuló oktatást. 

 

Ezen alternatívák a különböző szakképzéseink esetén az alábbiak szerint alakulnak:  

 

 

Informatika 

 fő szakképesítés: Informatikai rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06 

 mellék-szakképesítés: Irodai informatikus 52 481 02  

az alternatívaként felajánlott - a fő szakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítására 

irányuló - szakmai modulok és tantárgyak: 

 12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek ismereteinek elmélyítése – Linux alapok 

(11. évfolyam 1 óra) 

 12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek ismereteinek elmélyítése – Linux alapok 

gyak. (11. évfolyam 2 óra) 

 12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata – Irodai szoftverek (12. 

évfolyamon 1 óra) 

 12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata – Irodai szoftverek gyak. (12. 

évfolyamon 4 óra) 

 

 

Rendészet és közszolgálat 

 fő szakképesítés: Közszolgálat ügyintéző 54 345 01 

 mellék-szakképesítés: Közszolgálati ügykezelő 52 345 04  

az alternatívaként felajánlott - a fő szakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítására 

irányuló - szakmai modulok és tantárgyak: 

 

Szakmai modul tantárgy 11. évf. 12. évf. 

11655-16  

Magánbiztonság 

közszolgálati ügykezelő 

számára 

Magánbiztonság és vagyonvédelem I. 4       

Magánbiztonság és vagyonvédelem II.     1   

Személy- és vagyonőri és közterület-

felügyelői ismeretek gyakorlat I. 
  1     

Személy- és vagyonőri és közterület-

felügyelői ismeretek gyakorlat II. 
      1 

11556-16  

Társadalomismeret és 

szakmai kommunikáció 
Társadalomismeret és kommunikáció   1     

10069-12  

Irodai asszisztensi 

feladatok 
Ügyviteli ismeretek II.       1 
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10067-12  

Gépírás, dokumentum 

készítés, iratkezelés 
Ügyviteli ismeretek I.       1 

11657-16  

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 
Rendészeti szakmai idegen nyelv     1   

11658-16  

Rendészeti szakmai 

informatika 

Rendészeti szakmai informatikai 

gyakorlat 
  1     

 

 

 

Agrár gépész 

 fő szakképesítés: mezőgazdasági gépésztechnikus 54 521 05 

 mellék-szakképesítés: agrár vállalkozó 51 621 01 

az alternatívaként felajánlott - a fő szakképesítés magasabb színvonalon történő elsajátítására 

irányuló - szakmai modulok és tantárgyak: 

 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek - Gazdálkodási ismeretek 

(11-12. évf. 1-1 óra) 

 11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek - Gazdálkodási gyakorlat 

(12. évf. 5 óra) 
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3. 2020/2021. tanévtől indított szakmai programok 

óratervei 
 

 

 

 

Informatika rendszer – és alkalmazás-üzemeltető technikus 

                  A képzés    A képzés 

        Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. összes 1/13. 2/14. összes 

                  

óraszám

a    

óraszám

a 

                       

        Évfolyam összes óraszáma 252  324  414  414  713 2117 1080  992 2072 
                       

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

               

Munkavállalói ismeretek 18  0  0  0  0 18 18  0 18 
     

               
Munkanélküliség 3         3 3   3 

Álláskeresés 5         5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5         5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5         5 5   5 

Munkanélküliség 3         3 3   3 

M
un

ka
vá

lla
ló

i i
de

ge
n 

ny
el

v 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  62 62 0  62 62 

               
Állás interjú         20 20  20 20 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések        11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél        20 20  20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás        11 11  11 11 

Állásinterjú         20 20   20 20 

A
 j

el
en

 é
s 

a 
jö

v
ő

 

in
fo

k
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

ja
 

Informatikai és távközlési 

alapok I. 108  0  0  0  0 108 108  0 108 
     

               
Bevezetés az elektronikába 28         28 28   28 

A PC részei, PC szét- és 

összeszerelése, bővítése 
12 

        
12 12 

  
12           

              

Megelőző karbantartás és 

hibakeresés 10         10 10   10 

Laptopok és más eszközök 

tulajdonságai, hibakeresés 
10 

        
10 10 

  
10           

          

              

Nyomtatók és egyéb perifériák 10         10 10   10 

Virtualizáció és 

felhőtechnológiák 15 

        

15 15 

  

15 
          

Windows telepítése és 

konfigurációja 15         15 15   15 

A dolgok internete 8 
        

8 8 
  

8           
                       

 

Informatikai és távközlési 

alapok II. 

0 144 0 0 0 144 144 0 144 
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Gépi tanulás, 
neuronhálózatok, mesterséges 
intelligencia 

 10    10 10  10 

         

Informatikai és távközlési 
hálózatok napjainkban 

 
8 

   
8 8 

 
8      

         

Hálózati protokollok és 
modellek, végponti eszközök 
hálózati beállítása 

 
18 

   
18 18 

 
18      

            

   Kapcsolás Ethernet 
hálózatokon, a kapcsoló 
alapszintű beállítása 

 
20 

   
20 20 

 
20         

            

   A hálózati réteg, IPv4-es és 
IPv6-os címzés, a 
forgalomirányító alapszintű 
beállítása 

         

    8    8 8  8 

            

   
A szállítási és az alkalmazási 

réteg  18    18 18  18 

   

Otthoni és kisvállalati hálózat 
építése és  

8 
   

8 8 
 

8    beállítása      

            

   IT-biztonság  30    30 30  30 

   Egyéb operációs rendszerek 
(Mobil és MacOS) 

 
6 

   
6 6 

 
6         

            

   Linux alapok  18    18 18  18 

   Tanulási terület összóraszáma 108 144 0 0 0 252 252 0 252 

P
ro

g
ra

m
o

zá
si

 a
la

p
o

k
 

 

Programozási alapok 72 72 0 0 0 144 144 0 144 

          

Bevezetés a programozásba 

(játékos programozás) 
18 

    
18 24 

 
24      

         

Webszerkesztési alapok 14     14 48  48 

Hibakeresése weboldalakon, 

verziókezelő 
10 

    
10 3 

 
3 

és csoportmunka-eszközök 
     

         

Weboldalak formázása 14     14 6  6 

Reszponzív weboldalak 12     12 15  15 

Ismerkedés a JavaScripttel 4     4 12  12 

Bevezetés a Python 

programozásba 

 

4 

   

4 18 

 

18      

A Python programozási nyelv 

alapjai  48    48 18  18 

Modulok, objektumok, 

fájlkezelés Pythonban 

 
20 

   
20 

  
0       

         

Tanulási terület összóraszáma 72 72 0 0 0 144 144 0 144 
             

.H
at

ék
o
n
y
 t

an
u
lá

s,
 

ö
n
fe

jl
es

zt
és

 é
s 

cs
o

p
o

rt
m

u
n

k
a 

I.
 

          
          

IKT projektmunka I. 54 108 0 0 0 162 108 0 108 

          

Önismereti és kommunikációs 

készségek fejlesztése I. 
6 10 

   
16 10 

 
10     

         

Csapatmunka és 

együttműködés I. 6 10    16 10  10 

Prezentációs készségek 

fejlesztése I. 6 10    16 10  10 

Projektszervezés és -

menedzsment I. 6 10    16 10  10 

Csapatban végzett 

projektmunka I. 30 68    98 68  68 

Tanulási terület összóraszáma 54 108 0 0 0 162 1080  108 
 

H a t é k o n y t a n u l á s , ö n f e j l e s z t é s 

c s o p o r t m u n k a I I . 

          

.H at ék o
n y
 

ta n
u lá s,
 

ö
n fe jl
e

sz té s és
 

cs o
p o
r t m u
n

k
a I.
 IKT projektmunka II. 0 0 108 90 0 198 0 217 217 
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Önismereti és kommunikációs 

készségek fejlesztése II. 

  
10 8 

 
18 

 
12 12     

         

Csapatmunka és 

együttműködés II.   10 8  18  12 12 

Prezentációs készségek 
fejlesztése II.   10 8  18  12 12 

Projektszervezés és -

menedzsment II.   10 8  18  12 12 

Csapatban végzett 

projektmunka II.   68 58  126  169 169 

Tanulási terület összóraszáma , 0 108 90 0 198 0 217 217 

H
ál

óz
at

ok
 

Hálózatok I. 0 0 162 144 0 306 306 0 306 

          

Hálózati eszközök alapszintű 

konfigurációja 

  
16 

  
16 16 

 
16      

         

Kapcsolási alapok   10   10 10  10 

VLAN-ok használata, VLAN-

ok közti   
44 

  
44 44 

 
44 

forgalomirányítás 
     

         

Második rétegbeli redundancia   22   22 22  22 
     

Dinamikus címkiosztás IPv4-   
26 

  
26 26 

 
26 

környezetben 
     

         

IPv6-os címzés és dinamikus 

címkiosztás   
44 

  
44 44 

 
44 

IPv6-környezetben 
     

         

Harmadik rétegbeli 

redundancia    32  32 32  32 

Hálózatbiztonság, a kapcsoló 

biztonságos-    
40 

 
40 40 

 
40 

sá tétele 
     

         

Vezeték nélküli technológiák    40  40 40  40 

 

Forgalomirányítási alapok, 

statikus forgalomirányítás    32  32 32  32 

 Hálózatok II. 0 0 0 0 310 310 0 310 310 

 

Dinamikus forgalomirányítási 

ismeretek     35 35  35 35 

 Hálózatbiztonság     35 35  35 35 

 Hozzáférési listák használata     35 35  35 35 

 

Statikus és dinamikus 

címfordítás lehetőségei     35 35  35 35 

 WAN-technológiák     35 35  35 35 

 

Virtuális magánhálózat (VPN) 

kialakítása     35 35  35 35 

 

Minőségbiztosítási alapok, 

hálózatfelügyelet 

megvalósítása     34 34  34 34 

 Hálózattervezés, hibaelhárítás     20 20  20 20 

 

Hálózatvirtualizáció, 

hálózatautomatizáció     20 20  20 20 

 

Komplex hálózat tervezése, 

kialakítása     26 26  26 26 

 
Hálózat programozása és 

IoT 0 0 0 0 93 93 0 93 93 

 

Programozási alapok 

Pythonban     15 15  15 15 

 

REST API kliensprogram 

készítése Pythonban     15 15  15 15 

 Hálózatok programozása     35 35  35 35 

 IoT – a dolgok internete     28 28  28 28 

 Tanulási terület összóraszáma 0 0 162 144 403 709 306 403 709 
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H
ál

ó
za

ti
 o

p
er

ác
ió

s 
re

n
d

sz
er

ek
 é

s 

fe
lh

ő
sz

o
lg

ál
ta

tá
so

k
 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

0 0 0 108 248 356 108 248 356 

Virtualizáció és 

konténerek 

   54  54 54  54 

Windows szerver 

telepítése és üzemeltetése 

   54  54 54  54 

Linux szerver telepítése és 

üzemeltetése 

    72 72  72 72 

Linux és Windows 

rendszerek integrációja 

    72 72  72 72 

Felhőszolgáltatások     72 72  72 72 

Alkalmazások 

üzemeltetése 

    32 32  32 32 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 0 108 248 356 108 248 356 

A
d

at
b

áz
is

-k
ez

el
és

 a
la

p
ja

i Adatbázis-kezelés I. 0 0 72 0 0 72 72 0 72 

Az adatbázis-tervezés 

alapjai 

  5   5 5  5 

Adatbázisok létrehozása   5   5 5  5 

Adatok kezelése   10   10 10  10 

Lekérdezések   46   46 46  46 

Adatbázisok mentése és 

helyreállítása 

  6   6 6  6 

Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 72 0 0 72 72 0 72 

S
za

k
m

ai
 a

n
g

o
l 

Szakmai angol 0 0 72 72 0 144 72 62 134 

Hallás utáni szövegértés   12 10  22 12 8 20 

Szóbeli kommunikáció   14 10  24 14 8 22 

Szóbeli kommunikáció IT-

környezetben, projekt 

alapon I. 

  14   14 14  14 

Írásos angol nyelvű 

szakmai anyagok 

feldolgozása 

  12 12  24 12 10 22 

Angol nyelvű 

szövegalkotás - e-mail 

  10 8  18 10 10 20 

Keresés és ismeretszerzés 

angol nyelven 

  10 12  22 10 10 20 

Szóbeli kommunikáció IT-

környezetben, 

projekt alapon II. 

   20  20  16 16 

Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 72 72 0 144 72 62 134 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 0 0 0 0   0   
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Rendészet és közszolgálat – közigazgatási ügyintéző 

                  A képzés    A képzés 

        Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. összes 1/13. 2/14. összes 

                  

óraszám

a    

óraszám

a 

                       

        Évfolyam összes óraszáma 252  324  432  432  697 2137 1116  976 2092 
                       

M
un

ka
vá

lla
ló

i 

is
m

er
e-

 

te
k

 

Munkavállalói ismeretek 18  0  0  0  0 18 18  0 18 
     

               
Munkanélküliség  3         3 3   3 

Álláskeresés 5         5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5         5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5         5 5   5 

Munkanélküliség 3         3 3   3 

 M
un

ka
vá

lla
ló

i i
de

ge
n 

ny
el

v  

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  62 62 0  62 62 

               
Állásinterjú        20 20  20 20 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések        11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél        20 20  20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás        11 11  11 11 

Állásinterjú         20 20   20 20 

R
en

d
és

ze
ti

 é
s 

kö
zs

zo
lg

ál
at

i a
la

po
zó

ké
pz

és
 

 

Közszolgálati alapismeretek 72  54  0  0  0 126 126  0 126 
     

               

A magyar államszervezet és a 

közszolgálat rendszere 
36 

        
36 36 

  
36           

              

A rendvédelem története, 

szervei és feladatrendszere 
36 

        
36 36 

  
36           

          

              

Jogi alapismeretek  24       24 24   24 

Általános szolgálati ismeretek  30       30 30   30 

Kommunikációs gyakorlatok 36  36  0  0  0 72 72  0 72 

               
Szókincsfejlesztés 

 6         6 6   6 

Beszédtechnikai gyakorlatok 6         6 6   6 

Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6         6 6   6 

Helyesírási készség fejlesztése 18         18 18   18 

Személyiségfejlesztés, 

önismeretet fejlesztő 

kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

      
16 16 

  
16          

              

A megjelenés, mint az 

önkifejezés eszköze 

 
8 

      
8 8 

  
8          

              

A nyelvi agresszió kezelési 

formái  4       4 4   4 

Stresszkezelés, ventilláció  8       8 8   8 

Kommunikációs ismeretek 0  36  0  0  0 36 36  0 36 

               

Együttműködési elvek, 

udvariassági szabályok 

 
6 

      
6 6 

  
6          

              

Személyközi kommunikáció  6       6 6   6 
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Kommunikáció 

konfliktushelyzetben  4       4 4   4 

 Metakommunikáció, testbeszéd 

a kommunikációban 

 
4 

      
4 4 

  
4           

               

 
Fogyatékkal élőkkel való 

kommunikáció  4       4 4   4 

 Kommunikáció korlátozott 

nyelvi kód esetében 

 
4 

      
4 4 

  
4           

               

 
Kommunikáció az 

áldozatokkal  2       2 2   2 

 Kommunikáció a munkahelyen  2       2 2   2 

 Jelenlét a közösségi médiában  2       2 2   2 

 
Tájékozódás a hírek, álhírek 

világában  2       2 2   2 

 
Pszichológiai, szociológiai és 

kriminológiai alapismeretek 

0 
 

72 
 

0 
 

0 
 

0 72 72 
 

0 72       

               

              

 A pszichológia alapfogalmai  4       4 4   4 

 Személyiségfejlődés  8       8 8   8 

 Kommunikáció különböző 

személyiségtípusú emberekkel 

 
8 

      
8 8 

  
8           

               

 Szociológiai ismeretek  8       8 8   8 

 
Szociálpszichológiai 

alapismeretek  7       7 7   7 

 
Előítélet, attitűd, 

multikulturális ismeretek  6       6 6   6 

 
Antiszociális magatartás, 

deviancia  7       7 7   7 

 
Asszertív és agresszív 

magatartásformák  4       4 4   4 

 A kriminológia és a bűnözés, a 

kriminális személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16       

          

 Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és 

önvédelem 126 126 0 0 0 252 252 0 252 

            
 Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

 Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

 Önvédelem 54 72    126 126  126 

 Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
 é

s 
k
ö
zi

g
az

g
at

ás
 

  

Közigazgatási ismeretek 0 0 0 0 403 403 0 403 403 

          
Közigazgatási alapismeretek     93 93  93 93 

Államigazgatás     62 62  62 62 

Önkormányzati igazgatás     31 31  31 31 

Ügyviteli ismeretek     62 62  62 62 

A közigazgatási hatósági 

eljárás     62 62  62 62 

Kormányablak ügyintézői 

ismeretek     31 31  31 31 

E-közigazgatás 
    

31 31 
 

31 31      

Határvédelmi ismeretek 
    

31 31 
 

31 31      

Jogi ismeretek 0 0 0 108 62 170 0 170 170 

          
Polgári jogi ismeretek 

   
4 

 
4 

 
4 4       
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 Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

 Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 

 Büntetőjog különös rész     46 46  46 46 

 Büntetőeljárás-jog     16 16  16 16 

 Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 108 465 573 0 573 573 

K
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 a

 k
ö

zs
zo

lg
ál

at
b

an
 

Szakmai kommunikáció 0 0 0 0 31 31 0 31 31 

A hivatalos kommunikáció 

műfaja 

    9 9  9 9 

Ügyfélszolgálati kommuni-

káció, panaszkezelés 

    5 5  5 5 

Utasítások, feladatok 

megfogalmazása, fogadása 

    9 9  9 9 

A kommunikáció szerepe 

az 

ügyfélkommunikációban. 

A rendőri intézkedések 

kommunikációja 

    8 8  8 8 

Digitális kommunikáció 

és gépírás 

0 0 144 36 62 242 180 62 242 

Gépelés, szövegformázás 

alapjai 

    15 15  15 15 

Hivatalos iratok 

szerkesztése 

    16 16  16 16 

E-kommunikáció     19 19  19 19 

Online ügyintézés     12 12  12 12 

Gépírás gyakorlat   144 36  180 180  180 

Szakmai kommunikáció 

idegen nyelven 

0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Nyelvtani 

rendszerezés I 
 

    10 10  10 10 

Nyelvtani 

rendszerezés II. 
 

    10 10  10 10 

Udvariassági 

formulák, 

utasítások, kérések 

idegen nyelven 

    10 10  10 10 

Felvilágosítás, 

segítségnyújtás, 

útbaigazítás 

    14 14  14 14 

Személy- és 

tárgyleírás 
 

    12 12  12 12 

Okmányfajták 
 

    6 6  6 6 

Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 144 36 155 335 180 155 335 
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S
p

ec
iá

li
s 

te
st

n
ev

el
és

 
Erő – állóképesség 

fejlesztés 

0 0 72 72 0 144 0 93 93 

Fizikai állóképesség 

fejlesztés 

  72 72  144  93 93 

Önvédelem 0 0 144 72 0 216 144 62 206 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

Lövészet 0 0 72 36 15 123 108 31 139 

A lőfegyverek fajtái, 

működési elvei 

  8   8 8  8 

A légfegyverek 

csoportosítása, működési 

elvei 

  6   6 6  6 

Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási 

hibák 

  2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, 

befolyásoló tényezők, az 

irányzék beállítása 

  3   3 3  3 

Biztonsági és módszertani 

szabályok 

  4   4 4  4 

Vezényszavak és 

utasítások lőgyakorlaton 

  4   4 4  4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő 

foglalkozás légfegyverrel 

  34 18  52 52  52 

Lőgyakorlat airsoft 

maroklőfegyverrel 

   18 15 33 18 31 49 

 Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 288 180 15 483 252 186 438 

M
ag

án
b
iz

to
n
sá

g
 

és
  

v
ag

y
o

n
v

éd
el

em
 Személy- és 

vagyonvédelem 

0 0 0 108 0 108 108 0 108 

A civil vagyonvédelem 

alapjai 

   8  8 8  8 

A személy – és 

vagyonvédelmi 

tevékenységek 

   100  100 100  100 

Tanulási terület 

összóraszáma 

   108 0 108 108 0 108 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 

0 0 35 35   70   
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Rendészet és közszolgálat - rendészeti technikus 

                  A képzés    A képzés 

        Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. összes 1/13. 2/14. összes 

                  

óraszám

a    

óraszám

a 

                       

        Évfolyam összes óraszáma 252  324  454  464  706 2200 1147  1007 2154 
                       

M
un

ka
vá

lla
ló

i 

is
m

er
e-

 

te
k

 

Munkavállalói ismeretek 18  0  0  0  0 18 18  0 18 
     

               
Munkanélküliség  3         3 3   3 

Álláskeresés 5         5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5         5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5         5 5   5 

Munkanélküliség 3         3 3   3 

 M
un

ka
vá

lla
ló

i i
de

ge
n 

ny
el

v  

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  62 62 0  62 62 

               
Állásinterjú        20 20  20 20 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések        11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél        20 20  20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás        11 11  11 11 

Állásinterjú         20 20   20 20 

R
en

d
és

ze
ti

 é
s 

kö
zs

zo
lg

ál
at

i 

al
ap

oz
ók

ép
zé

s 

 

Közszolgálati alapismeretek 72  54  0  0  0 126 126  0 126 
     

               

A magyar államszervezet és a 

közszolgálat rendszere 
36 

        
36 36 

  
36           

              

A rendvédelem története, 

szervei és feladatrendszere 
36 

        
36 36 

  
36           

          

              

Jogi alapismeretek  24       24 24   24 

        Általános szolgálati ismeretek  30       30 30   30 

   

 

   Kommunikációs gyakorlatok 36  36  0  0  0 72 72  0 72 

                     
      Szókincsfejlesztés 6         6 6   6 

        Beszédtechnikai gyakorlatok 6         6 6   6 

 Nyelvművelés, nyelvhelyesség 6         6 6   6 

 Helyesírási készség fejlesztése 18         18 18   18 

 Személyiségfejlesztés, 

önismeretet fejlesztő 

kommunikációs gyakorlatok 

 
16 

      
16 16 

  
16           

               

 A megjelenés, mint az 

önkifejezés eszköze 

 
8 

      
8 8 

  
8           

               

 
A nyelvi agresszió kezelési 

formái  4       4 4   4 

 Stresszkezelés, ventilláció  8       8 8   8 

 Kommunikációs ismeretek 0  36  0  0  0 36 36  0 36 

                
 Együttműködési elvek, 

udvariassági szabályok 

 
6 

      
6 6 

  
6           

               

 
Személyközi kommunikáció 

  6       6 6   6 
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Kommunikáció 

konfliktushelyzetben  4       4 4   4 

 Metakommunikáció, testbeszéd 

a kommunikációban 

 
4 

      
4 4 

  
4           

               

 
Fogyatékkal élőkkel való 

kommunikáció  4       4 4   4 

 Kommunikáció korlátozott 

nyelvi kód esetében 

 
4 

      
4 4 

  
4           

               

 
Kommunikáció az 

áldozatokkal  2       2 2   2 

 Kommunikáció a munkahelyen  2       2 2   2 

 Jelenlét a közösségi médiában  2       2 2   2 

 
Tájékozódás a hírek, álhírek 

világában  2       2 2   2 

 Pszichológiai, szociológiai és 

kriminológiai alapismeretek 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 72 72 

 
0 72       

               

               

 A pszichológia alapfogalmai  4       4 4   4 

 Személyiségfejlődés  8       8 8   8 

 Kommunikáció különböző 

személyiségtípusú emberekkel 

 
8 

      
8 8 

  
8           

               

 Szociológiai ismeretek  8       8 8   8 

 
Szociálpszichológiai 

alapismeretek  7       7 7   7 

 
Előítélet, attitűd, 

multikulturális ismeretek  6       6 6   6 

 
Antiszociális magatartás, 

deviancia  7       7 7   7 

 
Asszertív és agresszív 

magatartásformák  4       4 4   4 

 A kriminológia és a bűnözés, a 

kriminális személyiség 

 
16 

   
16 16 

 
16       

          

 Áldozattan  4    4 4  4 

 
Speciális testnevelés és 

önvédelem 126 126 0 0 0 252 252 0 252 

           
 Fizikai állóképesség fejlesztés 36 36    72 72  72 

 Alaki szabályok 36 18    54 54  54 

 Önvédelem 54 72    126 126  126 

 Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 

K
ö

zs
zo

lg
ál

at
 é

s 
re

n
d
v
éd

el
em

 

  

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok 

0 0 0 0 155 155 0 155 155 

         
A rendőrség szervezeti 

felépítése és szolgálati 

tagozódása     18 18  18 18 

A határrendészeti és 

közlekedési szolgálati ág     55 55  55 55 

Kriminalisztika     16 16  16 16 

Iparbiztonság és 

katasztrófavédelmi 

alapismeretek     18 18  18 18 

Tűzoltó és tűzmegelőzési 

ismeretek     18 18  18 18 

Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek     12 12  12 12 

Tűzvédelmim és egészségügyi 

alapok     18 18 

 

18 18 
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Szolgálati ismeretek 

0 0 0 0 124 124 0 124 124 

         

Rendőri szolgálati ismeretek 
   

 
30 

30 
 

30 30      

Rendőri intézkedések     70 70  70 70 

Kényszerítő eszközök     18 18  18 18 

Rendvédelmi etika, a Rendőri 

Hivatás Etikai Kódexe     6 6  6 6 

 
Jogi ismeretek – Rendészeti 

technikus 0 0 0 139 0 139 0 139 139 

 Polgári jogi ismeretek    4  4  4 4 

 Szabálysértési jogi ismeretek    80  80  80 80 

 Büntetőjog általános rész    24  24  24 24 

 Büntetőjog különös rész    23  23  23 23 

 Büntetőeljárás - jog    8  8  8 8 

 
Közigazgatási ismeretek – 

Rendészeti technikus 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

 Közigazgatási alapismeretek     12 12  12 12 

 
A központi államigazgatási 

szervek     12 12  12 12 

 A települési önkormányzatok     12 12  12 12 

 
A közigazgatási hatósági 

eljárás     26 26  26 26 

 Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 139 341 480 0 480 480 

K
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

 a
 k

ö
zs

zo
lg

ál
at

b
an

 

Szakmai kommunikáció 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

A hivatalos kommunikáció 

műfaja     10 10  10 10 

Ügyfélszolgálati kommuni-

káció, panaszkezelés     4 4  4 4 

Utasítások, feladatok 

megfogalmazása, fogadása     4 4  4 4 

A kommunikáció szerepe a 

Rendőrség munkájában. A 

rendőri intézkedések 

kommunikációja     9 9  9 9 

A lélektan jelentősége a 

rendőri munkában     7 7  7 7 

Tömegkezeléssel kapcsolatos 

ismeretek     4 4  4 4 

Személyek meg- és 

kihallgatása     5 5  5 5 

Jelentés, beszámoló, 

jegyzőkönyv készítése     7 7  7 7 

A lakosság írásbeli és szóbeli 

tájékoztatása     5 5  5 5 

Adatvédelem, irat – és 

ügykezelés     7 7  7 7 

Digitális kommunikáció és 

gépírás 0 0 144 28 39 211 180 31 211 

Rendvédelmi 

informatikai 

alapismeretek     5 5  5 5 

Rendvédelmi 

híradástechnikai 

alapismeretek     12 12  12 12 

A gépelés és 

szövegformázás alapjai     2 2  2 2 
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Hivatalos iratok 

szerkesztése     2 2  2 2 

E-kommunikáció 

     2 2  2 2 

Hangrögzítés 

     2 2  2 2 

Kamerák felvételeinek 

értelmezése     2 2  2 2 

Mobilkommunikáció a 

hivatalos érintkezésben     2 2  2 2 

Online ügyintézés     2 2  2 2 

Gépírás gyakorlat   144 28 8 180 180  180 

Szakmai 

kommunikáció 

idegen nyelven 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Rendőri 

intézkedéseknél 

használt udvariassági 

formulák     5 5  5 5 

Felvilágosítás, 

segítségnyújtás, 

útbaigazítás     12 12  12 12 

Rendőri utasítások, 

kérések     8 8  8 8 

Okmányellenőrzés     12 12  12 12 

Személy- és tárgyleírás     10 10  10 10 

Álláshirdetés, 

önéletrajz, állásinterjú     15 15  15 15 

Tanulási terület 

összóraszáma 0 0 144 28 163 335 180 155 335 

S
p
ec

iá
li

s 
te

st
n
ev

el
és

 

Erő – állóképesség 

fejlesztés 

0 0 72 72 62 206 108 62 170 

Fizikai állóképesség 

fejlesztés 

  72 72  144 108  108 

Fizikai felmérés 

végrehajtására felkészítés 

    62 62  62 62 

Önvédelem 0 0 144 72 31 247 144 93 237 

Önvédelmi technikák   144   144 144  144 

Közelharc alaptechnikák    72  72  62 62 

Intézkedéstaktika     31 31  31 31 

Lövészet 0 0 94 45 0 139 139 0 139 

A lőfegyverek fajtái, 

működési elvei 

  8   8 8  8 

A légfegyverek 

csoportosítása, működési 

elvei 

  6   6 6  6 

Lőelmélet, ballisztika   10   10 10  10 

Célzás, lehetséges célzási 

hibák 

  2   2 2  2 

A pontos lövés feltételei, 

befolyásoló tényezők, az 

irányzék beállítása 

  3   3 3  3 

Biztonsági és 

módszertani szabályok 

  4   4 4  4 
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Vezényszavak és 

utasítások lőgyakorlaton 

  4   4 4  4 

A fegyver ellenőrzése   1   1 1  1 

Gyakorlati lőelőkészítő 

foglalkozás légfegyverrel 

  34 18  52 52  52 

Lőgyakorlat   22 27  49 49  49 

Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 310 189 93 592 391 155 546 

M
ag

án
b
iz

to
n
sá

g
 é

s 
 

v
ag

y
o
n
v
éd

el
em

 

Személy- és 

vagyonvédelem 

0 0 0 108 16 124 0 124 124 

A civil vagyonvédelem 

alapjai 

   8  8 8  8 

A személy – és 

vagyonvédelmi 

tevékenységek 

   100  100 100  100 

Magánnyomozás     16 16  16 16 

Közösségi 

vagyonvédelem 

0 0 0 0 31 31 0 31 31 

A közterület felügyelet 

fogalma 

    5 5  5 5 

A közterület felügyelő 

jogállása és feladatai 

    10 10  10 10 

Egyéb civil rendészeti 

tevékenységek 

    16 16  16 16 

Tanulási terület 

összóraszáma 

0 0 0 108 47 155 0 155 155 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 

0 0 35 35   70   

Sport ágazat – sportedző - sportszervező 

                  A képzés    A képzés 

        Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. összes 1/13. 2/14. összes 

                  

óraszám

a    

óraszám

a 

                       

        Évfolyam összes óraszáma 252  324  432  432  620 2060 1080  930 2010 
                       

M
un

ka
vá

lla
ló

i 

is
m

er
e-

 

te
k

 

Munkavállalói ismeretek 18  0  0  0  0 18 18  0 18 
     

               
Munkanélküliség  3         3 3   3 

Álláskeresés 5         5 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5         5 5   5 

Munkaviszony létesítése 5         5 5   5 

Munkanélküliség 3         3 3   3 

 M
un

ka
vá

lla
ló

i i
de

ge
n 

ny
el

v  

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  0  0  62 62 0  62 62 

               
Állásinterjú        20 20  20 20 

Az álláskeresés lépései, 
álláshirdetések        11 11  11 11 

Önéletrajz és motivációs levél        20 20  20 20 

„Small talk” – általános 

társalgás        11 11  11 11 

Állásinterjú         20 20   20 20 

S
p

o
rt

 

ág
az

at
i 

al
ap

o
zá

s 

 

Anatómiai – élettani 

ismeretek 72  72  0  0  0 144 144  0 144 
     

               

Az anatómia és az élettan 

tárgya, módszere 
4 

        
4 4 

  
4           
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Az emberi szervezet szövetei 
12 

        
12 12 

  
12           

          

              

A mozgató szervrendszer 

felépítésének és működésének 

alapja 8        8 8   8 

        
A vázrendszer felépítése és 

működése 17        17 17   17 

        
Az izomzat felépítése és 

működése 17        17 17   17 

        
A légzés szervrendszerének 

felépítése és működése 14        14 14   14 

        
A szív és a keringési rendszer 

felépítése, működése  20       20 20   20 

        
A kiválasztás szervrendszerének 

felépítése, működése  8       8 8   8 

        

A szabályozás élettani 

törvényszerűségei, 

a hormonrendszer működése  22       22 22   22 

        
Az idegrendszer felépítése és 

működése  22       22 22   22 

   

 

   Egészségtan 0  72  0  0  0 72 72  0 72 

                     
      Sport és életmód   10       10 10   10 

        
A tápcsatorna felépítése és 

működése   10       10 10   10 

        Az egészséges táplálkozás   16       16 16   16 

        
Az immunológia alapjai, 

egészségtani vonatkozásai   18       18 18   18 

        Sportsérülések   18       18 18   18 

 Edzéselmélet I. 36  72  0  0  0 108 108  0 108 

                
 

Edzéselméleti alapfogalmak 

 

 

      

36 36 

  

36  36         
               

 Motoros képességek   40       40 40   40 

 
Az edzés és versenyzés 

összefüggései  16       16 16   16 

 Az edzésfolyamatot 

befolyásoló tényezők 

 
16 

      
16 16 

  
16           

               

 
Edzésprogramok I 

72 
 

36 
 

0 
 

0 
 

0 108 108 
 

0 108       

               

               

 Motoros képességfejlesztés I 72        72 36   36 

 
Edzés (foglalkozás) látogatás, 

dokumentálás I.  36       36 72   72 

 Gimnasztika I. 54 72 0 0 0 126 126 0 126 

           

 
A gimnasztika 

mozgásrendszere 54     54 54  54 

 

Gimnasztikai 

gyakorlattervezés és 

gyakorlatvezetés  72    72 72  72 

 Tanulási terület összóraszáma 234 324 0 0 0 558 558 0 558 

S p o r t á g a z a t i k ö z ö s t a r t a l m a k
   

Elsősegélynyújtás 

0 0 36 0 0 36 0 31 31 

         
Újraélesztés   16   16  14 14 
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Sebzések, sebellátás   10   10  9 9 

Traumás sérülések   10   10  8 8 

Funkcionális anatómia 

0 0 0 72 0 72 0 62 62 

         
Szöveti struktúrák élettani 

vetületei 
   

7 

 

7 
 

5 5      

A vázrendszer felépítése és 

működése    14  14  12 12 

Az izomrendszer felépítése és 

működése    14  14  12 12 

Keringési rendszer részeinek 

szerepe az életműködések 

fenntartásában    12  12  10 10 

Légzőrendszer részeinek 

szerepe az életműködések 

fenntartásában    10  10  9 9 

Szabályzórendszer egyes 

elemeinek szerepe az érző és 

mozgató területek 

működésének 

összehangolásában    15  15  14 14 

Terhelésélettan 0 0 72 0 0 72 72 0 72 

Edzéselméleti összefoglalás, a 

terhelés során a szervezetben 

végbemenő változások   6   6 6  6 

Energiaszolgáltató folyamatok 

a szervezetben   4   4 4  4 

Terhelés hatása a mozgató 

szervrendszerre   12   12 12  12 

Terhelés hatása a légzési 

szervrendszerre   6   6 6  6 

Terhelés hatása a keringési 

rendszerre   10   10 10  10 

A terhelés és a szabályozó 

rendszer kapcsolata   10   10 10  10 

A terhelés és a táplálkozás 

kapcsolata   4   4 4  4 

Különböző életkorok 

terhelésélettani sajátosságai   8   8 8  8 

Fogyatékkal élők, krónikus 

betegek és terhesek 

terhelésének sajátossága   6   6 6  6 

A teljesítményfokozás   6   6 6  6 

Edzéselmélet II. 0 0 72 0  72 72 0 72 

A motoros képességfejlesztés 

módszertana   40   40 40  40 

A mozgástanulás   12   12 12  12 

Edzéstervezés, 

foglalkozástervezés   20   20 20  20 

Edzésprogramok II. 0 0 72 36 0 108 108 0 108 

Motoros képességfejlesztés II.   72   72 72  72 

Edzés (foglalkozás) látogatás, 

dokumentálás II    36  36 36  36 

Gimnasztika II. 0 0 36 0 0 36 36 0 36 

Kéziszerrel - és egyéb szerrel 

végzett gyakorlatok   36   36 36  36 

Kommunikáció 0 0 72 0 0 72 72 0 72 

A kommunikáció szerepe és 

alapformái   10   10 10  10 
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Befolyásolás, meggyőzés és 

asszertivitás a kommunikációs 

folyamatokban   26   26 26  26 

A szakmaspecifikus 

interakciók hatékony kezelése   36   36 36  36 

Sportszervezési ismeretek 0 0 36 0 0 36 36 0 36 

A magyar testnevelés  és sport 

területei és szervezetei   12   12 12  12 

Sportesemények szervezése   24   24 24  24 

Sporttörténet 0 0 0 36 0 36 36 0 36 

Olimpiatörténet    10  10 10  10 

Sportági ismeretek    26  26 26  26 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 396 144 0 540 432 93 525 

S
p

o
rt

ed
ző

i 
és

 s
p

o
rt

v
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ő

i 
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m
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Sportági alapok 0 0 36 36 279 351 0 341 341 

Kondicionális 

képességfejlesztés és az 

életkor kapcsolata   36   36  32 32 

Koordinációs képességek 

fejlesztése    36  36  32 32 

Az ízületi mozgékonyság 

fejlesztése     10 10  10 10 

A bemelegítés módszertana     14 14  14 14 

Levezetés, relaxáció     8 8  8 8 

Saját sportágra jellemző 

motoros képességek     110 110  108 108 

Sportági mozgásformák 

oktatása     137 137  137 137 

Sportági szakismeretek 0 0 0 0 155 155 0 155 155 

Az edzés tervezése, 

adminisztrációja     19 19  19 19 

Az edzés szervezési feladatai     12 12  12 12 

Az edző elemző munkája     62 62  62 62 

Az edzői kommunikáció, 

viselkedés     62 62  62 62 

Pedagógia 0 0 0 72 0 72 0 62 62 

Az oktatás -nevelés folyamata    12  12  10 10 

Edzői szerepek    18  18  16 16 

Az edző -sportoló kapcsolat 

jellemzői    24  24  20 20 

Tehetség, tehetséggondozás    18  18  16 16 

Pszichológia 0 0 0 72 0 72 0 62 62 

A személyiség jellemző jegyei    30  30  26 26 

A sporttevékenység 

pszichológiai jellemzői    42  42  36 36 

Sportjog 0 0 0 0 31 31 36 0 36 

Polgári jogi alapismeretek     9 9 10  10 

A sporttevékenységre és a 

sportolóra vonatkozó 

rendelkezések     10 10 12  12 

Sportszervezetek jogi 

szabályozása     7 7 8  8 

Sportszövetségek jogi 

szabályozása     5 5 6  6 

Pénzügyi ismeretek 0 0 0 0 31 31 36 0 36 

Pénzügyi bizonylatok kezelése     3 3 4  4 

Házipénztár működése     4 4 4  4 

Kötelezettségek elszámolása, 

teljesítése     8 8 10  10 

Könyvvitel     5 5 6  6 

Pénzügyi alapok     11 11 12  12 
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Sportmenedzsment és 

marketing 0 0 0 108 0 108 0 93 93 

Általános vezetési ismeretek    20  20  16 16 

A sportvezetés módszertani 

alapjai    36  36  29 29 

Sportmarketing    52  52  48 48 

Számviteli ismeretek 0 0 0 0 31 31 0 31 31 

A vállalkozás vagyona     13 13  13 13 

A vállalkozás eredménye     18 18  18 18 

Vállalkozási ismeretek 0 0 0 0 31 31 0 31 31 

Vállalkozás indításának 

gyakorlata     7 7  7 7 

Munkaügyi gyakorlat     6 6  6 6 

A sport üzleti kérdései     6 6  6 6 

A vállalkozás formái     12 12  12 12 

Tanulási terület 

összóraszáma 0 0 36 288 558 882 72 775 847 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 0 0 35 35   70   

 

 

4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, 

tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 
 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 3. fejezet) 
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5.A nemzeti alaptantervben meghatározott 

pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 
 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

5.1 Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
A nyolcosztályos gimnáziumi képzés első szakaszában folyó nevelés-oktatás feladata 

elsősorban a tehetséggondozás, a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása.  

 

Az 5-6. évfolyamokon folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 

bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen 

hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik évfolyamán 

folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 

összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át 

tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 

pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

5.2 A gimnáziumi 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A középfokú oktatás azon módja, amellyel a tehetséggondozás mellett felsőfokú (főiskolai vagy 

egyetemi) tanulmányokra készít fel diákokat. Az emelt szintű szervezési forma pedig a 

tehetséggondozás sajátos módja, amelynek során egy vagy több meghatározott tantárgy 

fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a kerettantervek által meghatározott, 

magasabb szintű követelményekkel emelt óraszámban valósul meg. Kiemelt hangsúlyt 

kaphatnak a természettudományok, a humán tárgyak és az idegen nyelvek.  
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5.3A szakgimnáziumi 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A szakgimnáziumnak szakmai végzettséget adó érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget 

megalapozó négy középiskolai évfolyama, szakmai elméleti és gyakorlati oktatást folytat a 

közismereti képzés mellett. A pedagógiai feladata: párhuzamos biztosítása az érettségi 

vizsgákra való felkészülésnek, valamint a szakmai ismeretek elsajátításának. A 

szakközépiskolában az OKJ szerint meghatározott ágazatokban tehető munkakör betöltésére 

képesítő szakmai vizsga. 

 

5.4 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának megvalósítása 
 

Az SNI tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat kell 

alapul venni. Azzal a kitétellel, hogy a nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni, ott 

ahol erre szükség van; 

- igény szerint sajátos tartalmakat, követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni; 

- szükség esetén a tanuló számára alternatív kommunikációs módszereket és eszközöket 

kell beépíteni a nevelés-oktatás folyamatába; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve.  

 

5.5 A NAT műveltségi területeinek megjelenése a tantárgyakban 

 
(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 4. fejezet 4.5. alpontját) 
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6. A mindennapos testnevelés, testmozgás 

megvalósításának módja 
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 

27. § (11)bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

 

A középiskola 5-8. osztályaiban intézményünk megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelésóra keretében (ebből 1 óra úszás, 4 óra normál testnevelés), 9-12. évfolyamokon a 

heti öt testnevelésből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével 

teljesíthet: 

-a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott tanórán való 

részvétellel, 

-kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatóiengedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett edzéseken való 

sportolással. 

 

A technikumi képzés 2020 szeptemberétől történő bevezetésével az addig egységes 

középiskolai óraszám a két ágazat vonatkozásában külön vált. A gimnáziumi képzésben maradt 

a heti 5 órás testnevelés, a technikumi képzésben heti 4-4-3-3 órára csökkent.  

 

Intézményünkben 3+2-es rendszer működik: azok a tanulók, akik sportszervezet, vagy 

sportegyesület szervezésében töltik el az iskolán kívüli két tanórát, félévente kötelesek igazolni, 

hogy valamely tánc-vagy sportegyesületben sportolnak.  
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7.A választható tantárgyak, foglalkozások és a 

pedagógus választás szabályai 
 

 
A választható tantárgyak esetében a tantárgyfelosztás alapján biztosítjuk a pedagógust a kurzus 

vezetésére.  

 

A választást a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, valamint azt 

is, hogy az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell 

tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne.  
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8. Az érettségi vizsgatárgyak megnevezése 
 

Amelyekből tanulóink közép, vagy emelt szintű érettségi vizsgára való 

felkészítését vállaljuk, továbbá annak meghatározása, hogy a tanulók milyen 

helyi tantervi követelmények teljesítése mellett melyik választható érettségi 

tantárgyból tehetnek érettségi vizsgát. 

 
A középiskolának a 11-12. évfolyamon a kötelező vizsgatárgyakból biztosítani kell, hogy a 

tanuló mind középszintű, mind emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. Állandó 

csoportok: 

 magyar nyelv és irodalom 

 matematika 

 történelem 

 angol nyelv 

 

Az emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább 

három vizsgatárgyból lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést (a 

középiskolák az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés feladatait egymás közötti 

megállapodás alapján közösen is megoldhatják). Igény szerint az alábbi tantárgyakból: 

 német nyelv 

 olasz nyelv 

 francia nyelv 

 biológia 

 földrajz 

 kémia 

 fizika 

 informatika 

 rajz és vizuális kultúra 

 ének-zene 

 testnevelés 

 mozgóképkultúra és médiaismeret 

 szakmai tárgyak 

 református hittan 

 katolikus hittan (amennyiben a Római Katolikus Egyház vállalja) 

 Honvédelmi alapismeretek (2020/2021-es tanévtől) 

 

Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból vizsgára 

történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén 

legalább 138 órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 276 órát a 

felkészítésre helyi tantervében biztosítani kell. 
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9. A középszintű érettségi vizsga témakörei 
 

 
A kétszintű érettségi vizsga követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

 

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

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről  

 2024. január 1-je után és ezt követően már kizárólag a vizsgaszabályzat 3. 

mellékleteként bevezetett új általános követelmények, és az ezekhez kapcsolódó, új 

részletes követelmények szerint lehet csak érettségi vizsgát tenni. 
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10.A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és 

értékelési módja, valamint a magatartás és 

szorgalom minősítésének elvei 

10.1. Bevezető, alapfogalmak 

 
A minőségi vagy kvalitatív értékelés nélkülözhetetlen eleme a pedagógiai folyamatoknak. 

Lehetővé teszi az eredmények hosszabb, szóbeli vagy írásbeli elemzését, értékelését. 

 

A mennyiségi értékelés vagy kvantitatív értékelés során a produkált teljesítményekhez 

valamilyen számszerű értéket rendelünk, azzal fejezzük ki az adott teljesítmény színvonalát, 

értékét. 

 

A pedagógiai értékelés – mérések, vizsgálatok és vizsgák formájában az oktatás reális és árnyalt 

helyzetét feltáró – és működési határfokát javító (növelő) eszköze. 

 

Ennek a funkciónak felel meg három értékelési típus: 

a) Diagnosztikus értékelés (helyzetfeltáró értékelés) 

b) Formatív értékelés (célja az eredményes tanulás elősegítése) 

c) Szummatív (lezáró-minősítő) értékelés (a tanulási folyamat szakaszainak 

befejezésekor összegzés, záró minősítés) 

 

A pedagógiai értékelés fázisai (a tanulót teljesítményének mérésekor, értékelésekor, 

megtervezésekor kapcsolatos feladatok): 

a) a célok meghatározása 

b) a minta kiválasztása 

c) a követelmények kidolgozása 

d) a módszerek, eszközök kiválasztása 

e) a feladatok szerkesztése, kipróbálása 

f) a mérés gyakorlati lebonyolítása 

g) az adatok értékelése, az eredmények elemzése 

 

 

10.2. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 
 

Az iskola a nevelő- és oktatómunka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az értékelések és a visszajelzések 

egyértelműek, tárgyilagosak, a tanulók fejlődését segítik elő. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjed a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre 

is. 

 

Az írásbeli beszámoltatások, számonkérések típusai: 

 írásbeli felelet (egy-két órai tananyag számonkérése) 

 írásbeli dolgozat (több óra tananyagának számonkérése) 
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 nagydolgozat (egy témakör tananyagának számonkérése) 

 belsővizsga (egy éves tananyag számonkérése) 

Az írásbeli beszámoltatások kijavításának határidejéről és kiadásának módjáról, ennek 

részleteiről az iskolai házirendben rendelkezünk. Az írásbeli beszámoltatások számát, formáit 

(típusait), a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét és súlyát a tantárgyi helyi 

tantervek, a munkaközösségi munkatervek, a tanmenetek és belsővizsga-szabályzat 

tartalmazzák.  

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a tanárok többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli 

számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban.  

 

A szaktanárok a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző 

értékeléshez képest. 

 

A teljesítmény értékelése érdemjeggyel 

 

  5 (jeles) összefüggő, a kérdésre adott önálló felelet 

   legfeljebb egy segítő tanári vagy tanulói kérdéssel. 

  4 (jó) több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet. 

  3 (közepes) a tananyag elmondása kérdések alapján 

  2 (elégséges) a helyi tanterv minimumszintjének teljesítése az adott 

tantárgyból kérdésekre. 

  1 (elégtelen) a minimum szint alatti teljesítmény. 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni.  

 

Másképpen megfogalmazva – az előző évek gyakorlatának megfelelően – az adott félév végén 

legalább annyi érdemjegynek kell lennie egy-egy tantárgyból, amennyi az adott tantárgy heti 

óraszámának a kétszerese. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről az elektronikus naplón keresztül értesül a szülő. Az 

ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetlegesen elmaradt 

érdemjegyek beírását pótolja. 
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A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító tanárok (adott esetben minimális eltérés lehetséges): 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 – 29 % elégtelen (1) 

30 – 49 % elégséges (2) 

50 – 74 % közepes (3) 

75 – 84 % jó (4) 

85-100 % jeles (5) 

 

A témazáró dolgozat jegyei és a belsővizsga jegyek két jegynek számítanak (súlyozott 

számítás). 

A félévi és az év végi osztályzáskor, amennyiben az adott tárgy érdemjegyeinek átlaga 1,75 

fölött van, a tanár nem buktathatja meg a tanulót, lehetőséget kell adni a javításra. 

10.3. A tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése, értékelése 

 
Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előző követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 

 év végén – a belső vizsgarendnek megfelelően – a tanulók a követelmények 

teljesítéséről írásbeli tanúbizonyságot is tesznek. 

 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül írásban és lehetőség szerint 

szóban is ellenőrzik.  

 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írunk. 

 
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli feladat formájában. 

Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: 

 

 ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati 

tevékenységgel összekapcsolva 

 

 a többi tárgy esetében – lehetőség szerint – egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 
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A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló 

képességei, eredményei hogyan változtak, - fejlődtek az előző értékelés óta. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 

 néphagyomány tantárgyból (5-6. osztály önálló modul) szöveges értékelés 

 

 a többi kötelező tantárgy esetén a tanulók munkáját év közben érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjeggyel és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája 

alapján kell meghatározni. a nem kötelező (választható) tanítási óra tantárgyai közül a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban értékelni kell az idegen nyelvet.  

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5); jó (4); közepes (3); 

elégséges (2); elégtelen (1). 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a elektronikus napló útján értesíti az iskola.  

 
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében az 

elégséges szint és a jeles szint meghatározásában a szaktárgyat tanító nevelőknek 

következetesen kell alkalmazniuk a kerettanterv előírásait. 

 

10.4. Magatartás és szorgalom értékelése 
 

1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4),  változó 

(3), rossz (2) osztályzatokat használjuk. 

 

2. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök a nevelőtestület véleménye 

alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye 

dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot félévkor az elektronikus napló által generált 

értesítőbe, év végén a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

3. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 betartja az iskola házirendjét. 

 az alapvető erkölcsi normák szerint él (becsületesség, igazmondás, megbízhatóság, 

őszinteség, segítőkészség, kötelességtudat). 

 rendszeresen részt vesz istentiszteleteken. 

 a keresztyén életvitelre törekszik. 

 tanórán kívüli alkalmakkor is fegyelmezett magatartású. 

 külső megjelenése, öltözködése a házirendben foglaltak szerinti. 
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 felnőttekkel és tanáraival való kapcsolattartás illemszabályait ismeri, alkalmazza, 

udvarias. 

 társaihoz való viszonyában betartja az együttélési normákat, illemszabályokat. 

 felelősen részt vesz az osztály életében, szerepet vállal annak tevékenységében. 

 vigyáz az iskola berendezési tárgyaira, környezete tisztaságára. 

 nem lehet példamutató az, aki megbukott. 

 az elbírált tanulmányi időszakban igazolatlan mulasztása, figyelmeztetése, intése, 

fegyelmi büntetése nincs. 

 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 betartja a házirend szabályait. 

 fegyelmezési problémák csak ritkán fordulnak elő vele, ha igen, csak kis 

mértékűek. 

 alkalmanként hiányzik istentiszteletről. 

 felnőttekkel, tanáraival és társaival való kapcsolattartása elfogadható. 

 bekapcsolódik a közösségi munkába, ha nem is kezdeményező jelleggel. 

 a rábízott feladatokat elvégzi, a tőle várható módon teljesíti. 

 iskolai tevékenységét, tanórákon tanúsított magatartását a passzivitás jellemzi. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 4 igazolatlan mulasztása van, és 

legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. 

 

 

Változó a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 többször megszegi a házirend szabályait. 

 fegyelmezetlenségével időnként zavarja a tanítási órákat. 

 rendszeresen elmulasztja az istentiszteleti alkalmakat. 

 előfordul, hogy a felnőttekkel, tanáraival, társaival udvariatlan, tiszteletlen. 

 a közösségi munkában való részvétele hullámzó. 

 rábízott feladatait nem minden esetben teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban maximum 9 óra igazolatlan mulasztása van, és 

legfeljebb osztályfőnöki intésben részesült. 

 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

 nem tesz eleget a házirend szabályainak. 

 fegyelmezetlen, magatartásával a közösséget demoralizálja, társainak rossz példát 

mutat. 

 nem vesz részt istentiszteleti alkalmakon és igazolatlanul hiányzik a reggeli 

áhítatokról. 

 a felnőtteknek, tanárainak nem adja meg az őket megillető tiszteletet. 

 az iskolájára szégyent hoz. 

 közösségi munkát nem vállal, annak munkáját hátráltatja. 

 rábízott feladatait nem, vagy csak ritkán teljesíti. 

 az elbírált tanulmányi időszakban 10 vagy annál több igazolatlan mulasztása van. 

Rossz a magatartása akkor is, ha igazgatói figyelmeztetésben vagy intésben 

részesült, illetve fegyelmi eljárás folyt vagy folyik ellene. 

 

A magatartási érdemjegyet a tantárgyi osztályzatoktól függetlenül kell megállapítani. A 

különböző színterekről származó információkon belül alapvetőnek mindig az 

iskolaiházirendben foglalt követelmények teljesítését kell tekinteni. 
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4. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2) osztályzatokat használjuk. 

 

5. A tanuló szorgalmát az osztályfőnök a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás 

esetben az tanítónevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot félévkor az elektronikus napló által generált értesítőbe, 

év végén a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

6. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, jobb 

eredmény elérésére törekszik, előző eredményeihez viszonyítva fejlődést mutat, 

tevékenyen részt vesz és megbízhatóan dolgozik tanítási órákon. 

 házi feladatait rendszeresen és gondosan készíti el. 

 Felkészülés során munkáját az alaposság, a rendszeresség és az igényesség 

jellemzi. 

 törekszik az önálló munkavégzésre, többletfeladatot vállal. 

 munkafegyelmével, rendszeretetével, kötelességtudatával példaként állítható a 

közösség elé. 

 felszerelése általában hiánytalan, az előírásoknak megfelelő. 

 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 képességeihez mérten megfelelően tanul, de többre nemigen törekszik, 

többletfeladatot nem, vagy ritkán vállal. 

 iskolai munkáit, házi feladatait elvégzi, de nem kifogásolhatatlanul. 

 aktivitása, a tanuláshoz való viszonya nem kifogástalan. 

 felszerelése alkalmanként hiányzik. 

 

Változó szorgalmú tanuló, aki: 

 tanulmányi eredményei elmaradnak képességeitől. 

 házi feladata gyakran hiányzik. 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti. 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire figyelmeztetésre dolgozik. 

 felszerelése gyakran hiányzik. 

 ha a tanuló körülményei ezt indokolják, 1-2 tárgyból való bukás esetén a szorgalom 

még lehet változó. 

 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg. 

 3 vagy több tantárgyból bukott. 

 házi feladata, felszerelése szinte mindig hiányzik. 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen. 

 feladatait többnyire nem végzi el. 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek. 

 

8. Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten…  

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 
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 az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

 iskolai, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz 

részt, vagy 

 bármilyen más módon hozzájárul a hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 

9. Az iskolai jutalmazás formái 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett  

tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásáért és szorgalmáért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 

kapnak, melyet a tanévzáró istentiszteleten az iskola közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolai szintű versenyen, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

g) Azok a tanulók, akik a tanév során tanulmányi-, vagy sportversenyen kiemelkedő 

eredményeket értek el, de tanulmányi eredményük nem kitűnő, vagy magatartásuk nem 

példás, ezért a templomi tanévzárón jutalomkönyvet nem vehetnek át, a tanév végén, 

közös ünnepi köszöntésben részesülnek.  

 

 

10. Általános tantestületi dicséretben részesülhet 

Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, kiemelkedő a szorgalma, illetve 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, valamint valamilyen területen kiemelkedő 

teljesítményt nyújt vagy az iskola, illetve az osztály érdekében kiemelkedő közösségi 

munkát végez; tanulmányi, sport, kulturális versenyeken jelentős eredményt ér el; 

valamint hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. Az 

osztályfőnök javaslatára, a tantestület döntése alapján. 

 

11. Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés  

 igazgatói intés 

 fegyelmi büntetés 
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A lopás, társak bántalmazása, engedély nélküli 

távozás, alkohol vagy kábítószer-fogyasztás, dohányzás rendkívüli fegyelmi vétségnek 

minősül. 

A büntetést írásban kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

11.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások 

szervezésének elvei 
 

 
A szakképzésben történő csoportbontás felső létszámhatára a finanszírozott maximális létszám. 

A középiskola informatika óráinak csoportbontásainál pedig a számítógéptermek ülőhelyeinek 

száma határozza meg a maximális csoportlétszámot, amely 18 fő. 

 

A középiskolában és az általános iskolában egyaránt csoportbontásban tanítjuk az idegen 

nyelveket. Célunk ezzel, hogy az ismereteket ezzel elmélyítsük, és mind e közben több idő 

jusson az egyes diákok kommunikációs készségeinek fejlesztésére, a nyelvi tudás 

megalapozására. 

 

Az egyéb foglalkozások esetén a választási lehetőségeket felkínáljuk a diákok számára, ők 

pedig szüleikkel együtt eldöntve jelentkezhetnek az egyéb foglalkozásokra. Az iskola a 

tantárgyfelosztás alapján biztosítja ezeket. 
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12. A tanulók fizikai állapotának méréséhez 

szükséges módszerek 
 

Netfit rendszer működtetése 
A fizikai teherbíró-képesség mérése biztosítja a tanulók fizikai állapotának megítélését, a 

megadott követelményekhez való viszonyítást. Lehetővé teszi az esetleges hiányosságok 

tudatos felszámolását, az egyénre szabott edzésintenzitás korszerű megválasztását.  

A rendszeres, időszakos ellenőrzés segíti a fejlesztő munkát, lehetőséget ad a hibák 

kiküszöbölésére. A fizikai állapotmérés során a tanulók szembesülnek saját eredményeikkel, 

fejlődik önismeretük, önértékelésük, akaraterejük.  

Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a számukra kitűzött célt és azok elérésének módját, hogy 

érdekelté váljanak a saját fizikai állapotuk karbantartásához szükséges elméleti és gyakorlati 

ismeretek elsajátításában.  

Iskolánkban a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (Netfit) rendszert alkalmazzuk, mely 

tesztrendszert a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő fittség műszerek nélküli objektív 

mérésére fejlesztették ki. 

 

Mérési célok: 

kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás), aerob fittségi(állóképességi) profil 

vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság), vázizomzat fittségi 

profil és hajlékonysági profil 

testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index), testösszetétel profil 

 

Eszközei, újszerűsége: 

tudományos megalapozottsága – (Cooper Intézet USA) 

a tanulók minősítésének kritériumorientált módszere; 

a személyre szabott visszajelentő és értékelő modul; 

az egészségközpontúsága; 

a motoros tesztek ízület- és gerincvédelmet biztosító végrehajtása; 

pedagógiai alkalmazhatósága; 

online adatkezelő rendszere. 

 

Mérési feladatok: 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

- Testmagasság mérése 

- Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

Hajlékonysági profil: 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
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13.Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

13.1. Egészségnevelési elvek a középiskolában 

 

13.1.1. Az egészséges életmód 
 

Az egészséges életmód az egészség értéke, a test regenerációja, a testmozgás iránti igény, annak 

megvalósítása a mindennapi életben, fizikai készenlét, állóképesség, felelősség az egészséges 

utódokért. 

 

A társas hatásokat (a tanuláselméletből kiindulva) és a személyiségfejlődésben szerepet játszó 

tényezőket veszi figyelembe. A droghasználat kialakulásában, ennél fogva megelőzésében is 

ezek befolyásolására, fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az előző (társas hatás) modellhez 

hasonlóan kiemelkedő szerepet tulajdonít a kortárs- és a médiahatásoknak, illetve az ezeknek 

való ellenállásnak. Ezt egészíti ki a személyiségfejlődéshez szükséges készségfejlesztéssel: 

döntéshozással, problémamegoldással, kommunikációs készségekkel, önértékelés növeléssel, 

stressz- kezeléssel, érdekérvényesítő készségek fejlesztésével. Ez a prevenciós megközelítés 

már átfedést mutat az egészségfejlesztés komplex modelljével, a drogmentességet csak az 

egészséges élet részeként – és nem önálló célként – képzelhetjük el. Az egészségfejlesztés az a  

folyamat, amely lehetőséget teremt és képessé teszi az embereket arra, hogy egyre fokozódóbb 

kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ezáltal képessé váljanak annak 

javítására, alakítására. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében 

az egyéneknek vagy csoportnak képesnek kell lenni arra, hogy meg tudja fogalmazni és meg 

tudja valósítani vágyait, hogy kielégítse megfogalmazott szükségleteit, valamint környezetével 

változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát mint a mindennapi élet erőforrását, 

nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalom és 

az egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza.  Az egészségfejlesztés 

következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges 

életmódon túl a jól létig terjed. Az egészség alapfeltételei és forrásai: béke, lakás, oktatás, 

élelem, jövedelem, stabil ökológiai rendszer, fenntartó erőforrások, társadalmi igazság és 

egyenlőség. Az egészségi állapot javítása megkívánja ezen alapvető előfeltételek alkotta biztos 

alapot. A jó egészség alapvető forrása a társadalmi, gazdasági és egyéni fejlődéseknek és fontos 

dimenziója az élet minőségének. A politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti, 

viselkedési és biológiai tényezők mind az egészség javára vagy kárára lehetnek. Az 

egészségfejlesztési tevékenységek célja ezeknek a feltételeknek a kedvezővé tétele az egészség 

támogatása, képviselete révén. Az emberek nem tudják elérni legteljesebb egészségi 

potenciájukat, hacsak nem tudják ellenőrzésük alá vonni azokat a dolgokat, amelyek az 

egészségüket meghatározzák. Ennek egyformán kell vonatkoznia mind a nőkre, mind a 

férfiakra. Az iskolai programok között ezért sokkal hatékonyabb a hosszú távú, valamint az 

egymásra épülő, komplex megközelítési programok. Az általános- és középiskolákban nagy 

érdeklődésre tart mindig számot az olyan beszélgetés-centrikus alkalom, amely életvezetési 

kérdésekkel foglalkozik és nem kerüli meg a tabukat sem (öngyilkosság, szexualitás, 

fogamzásgátlás, leválás, stb.). Nem beszélhetünk önállóan csak az életmód egészéről, hiszen 

ezek a fajta életvezetési problémák általában azonos gyökerűek. Tapasztalati példaként 

gondoljunk az egészségkárosító magatartási formák halmozott jelentkezésére a fiatalok között. 

Nem ritka az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás egyazon fiatal esetében. Fontos, 

hogy az iskolai megelőző munka – a többihez hasonlóan – hosszú távú, objektív, a diákok 

életkori sajátosságaihoz igazított, megfelelő megközelítésű és szakmailag is magas szintű 
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legyen, hogy hitelesen valósítsa meg vagy legalább célozza meg vízióját, az egészséges, pozitív 

életvezetést, melynek része a drogmentesség, tehát, hogy a fiatalok felhagyjanak a 

drogfogyasztásukkal, illetve el se kezdjék azt. 

 

1. Érzelmi élet szempontjából fontos értékek 

Szeretet, önismeret, önnevelés, céltudatosság, kitartás, rugalmasság, alkalmazkodás, 

önállóság, saját személyiségvállalása, egészséges önbecsülés, önértékelés. 

 

2. Társas kapcsolatok értékei 

A személyes kapcsolat a szülőkkel, nagyszülőkkel, a család tisztelete, a családi 

hagyományok vállalása, őrzése, fogékonyság barátságra, szerelemre, hűség, 

önzetlenség, megértés, egymás vállalása, nyitottság mások iránt, titoktartás, az önzés 

leküzdése, a házasság kiteljesítő szépsége.  

 

13.1.2. Az akcióterv elkészítésének szempontjai 

 
Akciótervünk elkészítésénél hosszú távra terveztük a megvalósulást, a feladatok egymásra 

épülését nagyon fontosnak tartjuk. Az egészségnevelés, egészségfejlesztés olyan komplex 

megközelítését próbáljuk megfogalmazni, amely az iskola felekezeti hovatartozásában rejlő 

lehetőségeket is kiaknázza. 

 

Támaszkodtunk a már meglévő programjainkra, az iskolai tradíciókra és a tanítási struktúránk 

összetettsége által megfogalmazott kívánalmakra. 

 

Az akcióterv tevékenységi köréhez tartozik a tanulóifjúság egészségkultúrájának emelése, az 

egészséges életmód népszerűsítése. E feladatkörön belül jelentős szerepet kap az egészséghez 

vezető ismeretek terjesztése, attitűd formálása, a problémakészség és az emberi kapcsolatok 

alakításának a segítése. Kiemelt feladat az egészség választására, az egészséget szolgáló 

életmód alakítására és az egészségre káros szokások megelőzésére, visszaszorítására irányuló 

akciók szervezése. A feladatok legnagyobb súllyal az ifjúság szokásrendjének kialakítására 

vonatkoznak. 

 

13.1.3. Az egészségnevelés színterei 

 
1. Tűrőképesség 

 A másik elfogadása igazi értékek, erkölcsi tartalmak alapján 

 

2. Az énkép megmérettetése 

Egy viselkedés-, magatartásforma létrejöttében szereplőtényezők szükségességét, 

hatékonyságát elsősorban csak az eredmény, a kívánt magatartás létrejötte igazolja. 

Nagyon kevés ember magatartását, viselkedését befolyásolja hatékonyan, változtatja meg 

ténylegesen csak az értelmi belátás, pusztán a kognitív vezérlés. Más tényezők is 

szükségesek az emberi viselkedés konkrét létrejöttéhez: 

 Istenismeret, Szentírás ismerete 

 pszichológiai tényezők (érzelem, akarat) 

 környezeti hatások (külső, és belső) 

Ennek az egészségnevelési munkában is érvényesülnie kell, ugyanis valóban 

„nevelésnek” kell lennie, tudatos személyiségformálásnak, nemcsak 

információátadásnak. Isten szeretete gyógyító a fiatalok számára, a különböző bibliai 

történetek építő hatással vannak a személyiségükre, megválaszolatlan kérdéseikre, 
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félelmeikre választ kapnak. Azzal a szeretettel, gondoskodással, amit Istentől kapunk, 

gondozzuk, biztatjuk, segítjük őket, hogy szeretni tudják önmagukat és a környezetükben 

élőket is.  

 

3. Az önértékelés képessége 

A megfelelő emberi viselkedés alapja a magatartási normák ismerete az értelem révén, 

de döntő azonban az ezeknek megfelelő viselkedés. A magatartás akkor tekinthető 

kialakultnak, amikor a viselkedési normák belsővé váltak. Ez azonban az életkorral nem 

alakul ki automatikusan. Ezekre a hatásokra lehetőleg előre és hosszan kell felkészíteni 

a fiatalokat: 

 helyes, de reális értékrend kialakításával 

 én-fejlesztő, akaratnövelő gyakorlatokkal 

 pozitív életpéldák, minták vonzó bemutatásával 

 az életkornak megfelelő önismeret kialakításával 

 problémamegoldó, -elhárító mechanizmusok kialakításával 

Rávilágítunk a tartós kapcsolatok kialakításának fontosságára: 

 Miért várjanak a fiatalok a szexuális élettel a házasságig 

 Hogyan tiszteljék, szeressék egymást, szüleiket, testvéreiket 

 A magzati élet védelmére, tiszteletére tanítjuk őket, a család összekötő szerepére 

és fontosságára, ahol egészséges családban egészséges személyiségű gyermek 

fejlődhet. 

4. Egyéni képességek kibontakoztatása 

Az egészségnevelési tevékenység alapvető eleme elsősorban az ismeretterjesztés, az 

értelemre, a pszichikum megismerő folyamatára való ráhatás, amely az értelmi 

képességre, belátásra épít. A magatartás kialakulása, a viselkedés formálása azonban 

sokkal komplexebb folyamat, több tényező közreműködését igényli. Kidomborítjuk 

számukra, hogy fontosak Isten számára, van hová tartozzanak. Ő feltétel nélkül szereti 

őket – a megbocsátás fontosságára, a barátságok kialakítására helyezve a hangsúlyt, hogy 

a szeretet, amelyet igényelnek, ne különböző, személytelen pótszerekkel cseréljék fel. 

 

5. Társadalmi szerepekre nevelés 

 Állampolgári szerep  

Kialakítása során neveljük növendékeinket arra, hogy tudjon élni, dolgozni, 

tanulni csoportjában és csoportjáért, az iskolájáért. Tanulja meg tervezni, 

szervezni, irányítani életét, s a közösséget, amelyben él. Legyen tudatában a fölé- 

és alárendeltségi viszonyoknak, tudjon élni jogaival, tartsa be kötelességeit. 

Váljon jó keresztyén emberré és terjessze környezetében a krisztusi szeretetet és 

megértést. 

 Értelmiségi szerep 

Vállalására a további tanulmányokat folytató növendékeinek lesz szüksége. 

Tudniuk kell, hogy nemcsak a maguk, hanem környezetük, a társadalom, a többi 

ember javára kell fordítaniuk tudásukat. Hűnek kell maradniuk az 

anyaszentegyház tanításaihoz. Példamutatásukkal a keresztyén élet sajátosságait, 

lehetőségeit kell továbbvinniük az életbe. 

 Dolgozói szerep 

Sok növendékünk további életében főszereplővé válik. Olyan tevékenységek 

részesévé tesszük őket az iskolában, amelyek egyaránt fejlesztik az utasítások 

elfogadását, mint a kezdeményező készséget, önállóságot, önellenőrzés 

képességét. 
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 Fogyasztói szerep 

Átadásával a környezetet építő, szépítő, az egyensúlyra törekvő emberekké 

váljanak, ugyanakkor a racionális fogyasztási szokások, az ésszerű takarékosság 

is kialakuljon. 

 Családi szerep 

Vállalására való alkalmassá tétel során a család, a családi élet – mint a nevelés 

elsődleges színtere – fontosságának tudatára kell nevelni. Tartós párkapcsolat 

kialakításának képessége. Felkészülés a gyermekvállalás felelősségteljes 

feladatára. 

 Szülők elvárásai 

Kérdőívvel kerestük meg a szülőket, hogy a korábban már szülői értekezleteken, 

egyéni beszélgetéseken elmondott véleményüket foglalják írásba. Valamennyi 

szülő elismerte eddigi erőfeszítéseinket és eredményeinket. A visszajelzések 

összesítése alapján a szülők a következőket várják intézményünktől: 

- A tanulók személyiségének és képességének fejlesztését, a gyerekek 

társadalmi beilleszkedésének elősegítését, az emberek közötti kapcsolatok 

kialakítását, a társadalmi hátrányok leküzdését 

- A tanulás lehetőségének biztosítása, felzárkóztatás 

- Az ismeretek és a műveltség közvetítése, a továbbtanulásra való 

felkészítés 

- A fegyelem fejlesztése 

- A nemzeti és intézményi hagyományok, szokások őrzése, átadása, 

fejlesztése. 

- Az eddig kialakult jó felnőtt-gyerek viszony ápolása, a bensőséges 

pedagógiai légkör, a közvetlen, őszinte szülő-tanár kapcsolat kialakítása. 

- Hosszú távú egészségfejlesztő programok működtetése 

- Az iskolaidőn kívüli hasznos időtöltés lehetőségének biztosítása 

- A természeti érték és annak védelme 

- A természeti környezet megóvása 

- A természeti szép iránti fogékonyság 

 

13.1.4. Prevenciós munka 

 
Az elsődleges prevenció a káros szenvedélyek – drog-, alkohol-, dohányzás-, 

gyógyszerfogyasztás – visszaszorítását, a HIV-fertőzések megelőzését, az egyéb kockázati 

tényezők kedvező befolyásolását, a táplálkozás és a mozgás szoros kapcsolatát, a családvédelmi 

feladatok népszerűsítését és a folyamatos egészség megőrzési tevékenységek szinten tartását 

(fog-, testápolás, személyi- és mentálhigiéné) jelenti. 

 

Az elsődleges prevenció témaköreinek feldolgozása: 

 Személyi higiéné  

 Egészséges táplálkozás  

 Családi életre nevelés, szexuális kultúra fejlesztése  

 Mentálhigiénés feladatok, önismeret fejlesztése, emberi kapcsolatok fejlesztése, 

egészségvédő attitűdök formálása  

 Nők és idősek egészségvédelme  

 A halálozást döntően befolyásoló betegségek megelőzése, rizikófaktorok csökkentése  

 Daganatos betegségek megelőzése  

 Szűrővizsgálatok  
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 Káros szenvedélyek visszaszorítása  

 

A módszerek között szerepelnek: 

 Egészségfejlesztési programok összekapcsolva (vérnyomásmérés, koleszterinszint-, és 

cukorszint-mérés) 

 Tanácsadások 

 Családi hétvégék 

 Előadások 

 Kiscsoportos klubok 

 Szituációs gyakorlatok 

 Vetélkedők 

 Irányított beszélgetés 

 

Rendezvények, ezen belül: 

 Előadások 

- Frontális oktatással  

- Tanóra-keret felbontva, csoportfoglalkozásonként  

 Vetélkedők  

 Egészségnapok (iskolai, többirányú egészségnevelési téma feldolgozása, jobb hatásfok) 

- Különböző témákban előadások  

- Életmód tanácsadás  

- Rajzverseny  

- Sportversenyek  

- Egészségnevelési vetélkedő 

 Egészséghét önálló szervezése komplex módszerekkel, témától függően: személyre 

szóló tanácsadás, videofilm, poszter, tesztlapok, kérdőívek kitöltése, ismeretszint 

felmérése 

 

A hosszú távú prevenció része: 

 A dohányzás visszaszorítása 

 Szexuális kultúra fejlesztése, a családi életre nevelés, az AIDS elleni küzdelem  

 A drogmegelőzés  

 A táplálkozással összefüggő életmódformáló programok  

 

Ezen témakörök fokozatosan egymásra épülő ismereteket tartalmaznak, melyek egymástól 

elválaszthatatlanok.  

 

13.1.5. Célok 

 
A végső cél az egyének életminőségének javítása az életkori sajátosságaiknak megfelelően. 

Testi, társadalmi, és szellemi jólét fejlesztése, hasznos információk átadása. Olyan 

tulajdonságok kifejlesztése, melyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához. Egy valóságos 

változást, kapaszkodót nyújtva a fiatalok számára Isten igéjén keresztül, rávilágítva a helyes 

önismeret, kapcsolattartás, családi konfliktusok kezelésének fontosságára, a gyökérproblémák 

megoldására. Igyekszünk a fiatalok egészséges személyiségfejlődését elősegíteni. 

 

Célunk: 

 Az egészségkultúra szintjének emelése  
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 A magatartás-változtatás  

 A káros szenvedélyek visszaszorítása  

- Az egészséges személyiség kimunkálása  

- Az egészséget fejlesztő alternatíva választása  

- Az egyéni életmód támogatása  

- A morbiditás, mortalitás visszaszorítása  

 

Specifikus (közbenső) célok 

 

1. Az első specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Egészséget megerősítő egészségnevelés, amelynek célja a szervezet edzésére, az egészség, a 

teljesítőképesség stabilizálására, emelésére való nevelés. Kellemes közérzet fenntartásának 

elérése egyénileg és közösségekben, a munkában, a szabadidőben és a családban. Az 

egészséges énkép, önismeret, kapcsolattartás, barátságok kialakítása. 

 

2. A második specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Tudásszint emelése (Az ismeret és magatartás között az egészség szempontjából divergencia 

áll fenn. Például a dohányzás, a drog ismerete nem követi a kívánt magatartást.) 

Legyen preventív az egészségnevelés, mely segíti a környezeti hatások visszaszorítását, a 

rizikótényezők és egészséget kockáztató magatartás elkerülését.A bibliai igazságok fényében 

hozzásegítjük a fiatalokat a jó döntések meghozatalához. 

 

3. A harmadik specifikus cél (célmeghatározás, mérhetőség) 

Magatartásformálás, képesség-, készségfejlesztés. 

 

4. Az egészségi ismeretek dinamikus sztereotípiává válása 

Alkotó és kritikus gondolkodásmódra nevelés, érzelmi feszültségek kezelése, az 

együttműködés és a versenyszellem egyensúlya, a negatív befolyásolás elutasítása, az 

egészséges életvitel választása, a problémamegoldás és döntéshozatal lépései.Házasságra való 

felkészítés, a család, a gyermek értékének fontossága. 

 

Az egyes célokhoz kapcsolódó alapkoncepció 

 

1. Az első specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

Életvezetési, egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai elméleti alapokon nyugvó 

ismeretrendszer. Kommunikáció, kapcsolati kultúra elméleti alapjai. 

Az egészségnevelési tevékenység alapvető eleme elsősorban az ismeretterjesztés, az értelemre, 

a pszichikum megismerő folyamatára való ráhatás, amely az értelmi képességre, belátásra épít. 

A magatartás kialakulása, a viselkedés formálása azonban sokkal komplexebb folyamat, több 

tényező közreműködését igényli. Kidomborítjuk számukra, hogy fontosak Isten számára, van 

hová tartozzanak. Ő feltétel nélkül szereti őket. A bűneiket letehetik elé, újra kezdhetik az 

életüket, hogy a kudarcaikat nem kell elfogadni, és magukba fordulni. A kapcsolatok, a 

kommunikáció helyes kialakítására tanítjuk őket, a megbocsátás fontosságára, a barátságok 

kialakítására helyezve a hangsúlyt, hogy a szeretetet, amelyet igényelnek, ne különböző 

személytelen pótszerekkel, cseréljék fel. 

 

2. A második specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

Egy viselkedés-, magatartásforma létrejöttében szereplő tényezők szükségességét, 

hatékonyságát elsősorban csak az eredmény, a kívánt magatartás létrejötte igazolja. Nagyon 

kevés ember magatartását, viselkedését befolyásolja hatékonyan, változtatja meg ténylegesen 
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csak az értelmi belátás, pusztán a kognitív vezérlés. Más tényezők is szükségesek az emberi 

viselkedés konkrét létrejöttéhez: 

 pszichológiai tényezők (érzelem, akarat)  

 környezeti hatások (külső, és belső) 

Ennek az egészségnevelési munkában is érvényesülnie kell, ugyanis valóban „nevelésnek” kell 

lennie, tudatos személyiségformálásnak, nemcsak információátadásnak. Isten szeretete 

gyógyító a fiatalok számára, a különböző bibliai történetek építő hatással vannak a 

személyiségükre, megválaszolatlan kérdéseikre, félelmeikre választ kapnak. Azzal a szeretettel, 

gondoskodással, amit Istentől kaptunk, gondozzuk, biztatjuk, segítjük őket, hogy szeretni 

tudják önmagukat és a környezetükben élőket is. Szilárd erkölcsi alapokat kívánunk a számukra 

nyújtani ezen a formán keresztül. 

 

3. A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó koncepció 

A megfelelő emberi viselkedés alapja a magatartási normák ismerete az értelem révén, de döntő 

azonban az ezeknek megfelelő viselkedés. A magatartás akkor tekinthető kialakultnak, amikor 

a viselkedési normák belsővé váltak. Ez azonban az életkorral nem alakul ki automatikusan. 

Ezekre a hatásokra lehetőleg előre és hosszan kell felkészíteni a fiatalokat: 

 helyes, de reális értékrend kialakításával  

 én-fejlesztő, akaratnövelő gyakorlatokkal  

 pozitív életpéldák, minták vonzó bemutatásával  

 az életkornak megfelelő önismeret kialakításával  

 problémamegoldó, elhárító mechanizmusok kialakításával  

Rávilágítunk a tartós kapcsolatok kialakításának fontosságára: 

 Miért várjanak a fiatalok a szexuális élettel a házasságig 

 Hogyan tiszteljék, szeressék egymást, szüleiket, testvéreiket 

 A magzati élet védelmére, tiszteletére tanítjuk őket, a család összekötő szerepére 

és fontosságára, ahol egészséges családban egészséges személyiségű gyermek 

fejlődhet. 

 

Az egyes specifikus célokhoz kapcsolódó módszerek 

 

Az első specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Előadás, vetélkedő, ismeretterjesztő kiadvány 

 Frontális oktatás bemutatással, írásvetítő fólia, kérdőív az ismeretszint felmérésére  

 Nincs második esély című film 

 Kire hallgatsz? című film 

 Marita című film 

 Néma sikoly című film 

 

A második specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Videó-és filmvetítés 

 Klubfoglalkozás 

 Vetélkedő, Szerepjáték 

 Kifejezési, nyelvi gyakorlati kommunikáció 

 Tesztek, Önismereti tesztek 

 Hűséges barát vagyok én? 

 „Fiatalok az Élet Küszöbén” kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és drogprevenciós 

program (FÉK) 
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A harmadik specifikus célhoz kapcsolódó módszerek 

 Szituációs gyakorlat, tréning, irányított beszélgetés, kérdőív az erkölcsi megítélésről 

 Kérdőíves felmérés 

- általános egészségi ismeretek  

- drogok tudnivalói  

- dohányzási szokások  

- alkoholfogyasztási szokások  

- egyéni családi jellemzők  
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13.2. Környezeti nevelési elvek a középiskolában 

 

13.2.1. A környezeti nevelés fogalma 

 
„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és 

élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.” 

 

13.2.2. Helyzetelemzés, helyzetkép 

 

a) Az iskola rövid története 

 
Az Alföld szívében a mezőtúri ősi gimnáziumot Wittenbergben tanult diákok, prédikátorok 

alakították 1530-ban. Szegedi Kis István, a nagy reformátor       

1551-1553-ig tanított itt, majd ő lett az intézmény rektora. Szegedi Kis Istvánt követve az 

évszázadok folyamán neves rektorok álltak az intézmény élén.    

 

1948-ban az iskolát államosították, a gimnáziumi oktatás 1974-ben megszűnt, átadta a helyét a 

Dózsa György Mezőgazdasági Szakközépiskolának. A tanárok lelkiismeretes munkájának 

köszönhetően ebben az időszakban is színvonalas képzés folyt, de a humán műveltség iránt 

elkötelezett öregdiákok és a város közössége örömmel fogadta, hogy a képviselő-testület 1992-

ben hozott rendelete szerint a Mezőtúri Református Egyházközség visszakapta iskoláit, így a 

gimnáziumot is, mely felvette első ismert rektorának nevét. A szakgimnáziumi képzés mellett 

megindult a speciális angol és német tagozatos, valamint a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás. 

Napjainkban indult a műszaki számítástechnikai technikus, a következőkben a felsőfokú 

műszakimenedzser-asszisztens képzés. 100 hektár földdel kiépült a tangazdaság. 2003 

folyamán készült el a nemzetközi versenyekre alkalmas sportcsarnok és a nyolc tantermes 

szakgimnázium. Kimagasló teljesítménye elismeréseként a gimnázium 2000-ben elnyerte a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai Díját. Az intézmény 

főigazgatója 2002-ben megkapta a legmagasabb pedagógiai elismerést, az Eötvös-díjat. 

 

b) Az iskolaépület jellemzése 

 
Környezete: 1889-ben épült, az évek során mindig újították, felújították. A város központjában 

található. Közel van a város magjához, a kulturális intézményekhez. Az internátus az iskolához 

tartozó területen található, három szintes épület, melynek két alsó emeletén vannak a fiúk, a 

harmadik szinten a lányok. Az iskolának saját konyhája van, amely biztosítja a tanulók és a 

dolgozók étkezését. A nagy udvaron sok fa, füves rész, futballpálya van, amelyek a gyerekek 

szabad levegőn való tartózkodásához kulturált, egészséges környezetet biztosítanak (rekortán 

borítású futópálya, kézilabda pálya, tanuszoda. fitness terem). 

2003-ban épült egy korszerű sportcsarnok lelátóval és hozzátartozó öltözőkkel, mosdókkal, 

edzőtermekkel. A tornacsarnokkal egy időben épült és vele egy épületben található a 

szakközépiskolások számára készített nyolc tanterem is. A főépületben tanulnak a négy-, illetve 

nyolcosztályos gimnázium diákjai. 
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A kollégium és kiszolgáló létesítmények jellemzői 

 

Kollégium: A kollégium épülete 40 éves, fejlesztését 2009 nyarán megvalósítottuk: teljes 

külső-belső nyílászáró csere, fűtés- és világításkorszerűsítés, lambériázás. A hálók nem 

zsúfoltak, a folyosók és a tanulószobák kulturáltak. A berendezés felújítása folyamatos: új 

emeletes ágyak kerültek a szintekre.  

 

Ellátás/élelmezés 

 

Az iskolánk saját konyhát üzemeltet, melyben korunk igényeihez és elvárásainak megfelelően 

próbáljuk a diákok igényeit és ízléseit kielégíteni. Természetesen igyekszünk figyelembe venni, 

s mindenek elé helyezni az egészséges táplálkozást. Mely formákban mutatkoznak ezek meg? 

Mindenek előtt szorgalmazzuk, hogy minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak 

diákjaink, hogy ezzel pótoljuk a vitaminháztartást (savanyú káposzta, cékla, alma, narancs, 

kivi). Különösen fontos ez a téli hónapokban. Hangsúlyt fektetünk még a kellő mennyiségű 

ásványi anyagokra, szénhidrátokra, fehérjékre, melyekre a fejlődő szervezetnek igen nagy 

szüksége van, ezek elengedhetetlenek. Fontosnak tartjuk még a változatosságot, valamint az 

ételek élvezeti értékének jobbá tételét. Ezt a dekorációval, díszítésekkel lehet fokozni, így jobb 

étvággyal fogyasztják diákjaink. Kb. 1000 adag ételt készítünk el naponta. Kollégistáink napi 

ötszöri étkezésben részesülnek, illetve menzásaink is itt fogyasztják el ebédjüket.  

 

Az iskolaépületek belső elrendezése 

 

A főépületben, a sportcsarnok tantermi részében, és a tanműhely épületekben 33 tanterem van, 

melyet délelőtt az iskola, délután egy részét a kollégium használja. Itt folynak a tanórák és a 

szabadidős tevékenységek egy része. Az osztálytermeken kívül díszterem, könyvtár és ó-

könyvtár, ügyeleti szoba, tanári szoba, gazdasági irodák, raktárak, korrepetáló helyiségek 

találhatók itt. Az alagsorban a diákönkormányzat által használt helyiségek találhatók. Az 

újonnan épült iskolarészben 8 tanterem van és itt található a sportcsarnok is, amely a délelőtti 

testnevelési órákat és a délutáni foglalkozásokat is magas szinten elégíti ki. A kiegészítő 

létesítményei megfelelő lehetőséget nyújtanak tanulóink számára, hogy megfelelő aktivitással 

töltsék szabadidejüket. 

 

Berendezés 

 

Az osztálytermek berendezése megfelelő. A szaktantermek (fizika, kémia, biológia, 

számítástechnika, nyelvi labor) felszereltsége, száma biztosítja a specifikus ismeretek 

bemutatását és elsajátíttatását. A kollégium által használt bútorok nagy része új. 

 

A fejlesztés folyamatos, hogy a diákok a lehetőségeket figyelembe véve a legoptimálisabb 

környezetben töltsék el a kollégiumi éveiket. 

 

c) Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 

 
Az iskolában jelenleg a tantestület egyharmada foglalkozik intenzíven környezeti nevelési 

kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt 

vállalnak, s vannak, akik csak időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A 

környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol csak nagyon fokozatosan és lépésenként 

haladunk előre. A további munkában is szükség van az iskolavezetés, a tapasztaltabb és 

fiatalabb kollégák együttműködésére. 
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13.2.3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Hagyományos tanórai szervezésben 

 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. 

Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet 

kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 

Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap 

az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai 

lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk 

szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  

 

Nem hagyományos tanórai keretben 

 

A tanév során minden osztály két napot vehet igénybe intézmények, múzeumok látogatására. 

Ezenkívül lehetőség van még egy nap tanulmányi kirándulás igénybevételére. 

 

Tanórán kívüli programok 

 

 A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl.: Kaán Károly, Herman Ottó, Kitaibel Pál 

biológiaversenyek). 

 Hagyományosan megrendezzük a Föld Napja alkalmából iskolánk neves volt 

biológiatanára tiszteletére a Benkő Gyula országos természettudományos vetélkedőt.  

 Részt veszünk a református iskolák által rendezett biológiaversenyeken, ahol évente 

születnek pályadolgozatok a környezetvédelem vagy természetvédelem témakörből is. 

Más, megyei iskolák által szervezett környezetvédelmi, vagy városi környezetvédelmi 

vetélkedőkbe bekapcsolódunk. 

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra, a Föld Napján rajzkiállítást a 

környezetvédelem témaköréből. 

 A túrázást, természetjárást kedvelők számára szinte minden hónapban van lehetőség 

teljesítménytúrákon, természetjárásokon részt venni. A futni szeretőket sokféle utcai 

futóverseny várja az iskola szervezésében. 

 Az osztálykirándulások, sem múlnak el természetjárás vagy üzemlátogatás nélkül. Ilyen 

alkalmak során egy-egy gyárlátogatás, üzemlátogatás tapasztalatai nyilvánvalóvá 

teszik, hogy a környezetbe való beavatkozás mindig helyreigazítást igényel. 

 

13.2.4. Erőforrások 

 
A környezeti nevelési munkánk céljának eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 
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Nem anyagi erőforrások 

 

Iskolán belüli együttműködés 

 Tanárok 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy a környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti 

nevelés, illetve oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell 

alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. 

Azoknak a kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti 

nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös 

munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, 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, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 Tanárok és diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös 

munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. 

 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. 

 

Iskolán kívüli együttműködés 

 Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén 

belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az 

iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat.  

 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból 

kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a 

látogatásokat a tanórákon készítjük elő. 
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 Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, 

továbbképzéseiken, illetve mi is tartunk előadásokat, továbbképzéseket a civil 

szervezetek által szervezett programokon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet 

érintő környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. 

 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. 

 

 

13.2.5. Anyagi erőforrások 

 
A költségvetés, a keretszámok adottak. A költségvetés elfogadása előtt terv készült a 

fejlesztések, karbantartások területén. Évente gondot fordítunk felújításokra, javításokra, 

melyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá környezetkímélő 

működtetését szolgálják. 

 

13.2.6. Pályázatok 

  
Figyeljük a pályázati lehetőségeket és élünk a lehetőséggel. 

 

13.2.7. Alapelvek, jövőkép 

  
1. A természeti környezet jelenlegi megőrzésére törekvés 

2. A környezettel való harmóniára való törekvés 

3. A biológiai sokféleség megőrzése 

4. Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartást. 

5. Képessé tenni a tanulókat arra, hogy tudjanak együttműködni környezeti konfliktusok 

kezelésében, megoldásában. 

 

A célok eléréséhez szükséges az alábbi készségek fejlesztése: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 szintetizálás és analizálás 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés 

 kreativitás 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 kommunikáció, médiahasználat 

 konfliktuskezelés és -megoldás 

 állampolgári részvétel és cselekvés 

 értékelés és mérlegelés készsége 
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Konkrét célok 

Hagyományok ápolása 
 

 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára 

 az iskola hírességeinek élete – kutatás 

 drog-prevenciós program folytatása 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

 

Szaktárgyi célok 
 

  a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl.: ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei) 

 a kétszintű érettségire felkészítés (környezetvédelmi kérdések, problémák és megoldási 

lehetőségeik) 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés 

hatása a természeti és az épített környezetre, az emberre) 

 természetvédelmi versenyekre felkészítés 

 a számítógép felhasználása a tanórákon 

 

12.2.8. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 

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: 

 terepi munka során: terepgyakorlatok, táborok, tanulmányi kirándulások, 

akadályversenyek, városismereti játékok, stb. 

 kézműves foglalkozások: egy-egy ünnephez kötött időben, stb. 

 „akciók”: pályázatok, újságkészítés, kiállítás-rendezés, kérdőíves felmérés iskolarádió 

működtetése 

 „látogatás”: múzeum, állatkert, botanikus kert, nemzeti park, valamint szennyvíztisztító, 

stb. 

 versenyek 

 szakkörök 

 „DÖK-nap” 

 projektek (pl.: savas eső, vízvizsgálat kémia-biológia szakkörön) 
 

Módszerek 

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

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

céljainkat képesek leszünk megvalósítani. 

 kooperatív (együttműködő) tanulási technikák 

 játékok 

 riportmódszer 

 projektmódszer 

 terepgyakorlati módszerek 

 kreatív tevékenység 

 művészi kifejezés 
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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, valamint lépést 

tartva a fejlődéssel új eszközöket kell beszerezni. 

 

Az erdei iskolai programok és a nyári táborok számára biztosítani kell a biológiai és kémiai 

vizsgálatokhoz, illetve a levegő- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket, vegyszereket. 

Folyamatosan frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell, 

hogy a környezeti nevelési tanórák és a programok számára megfelelő audiovizuális, illetve 

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. 

 

Kommunikáció 

A környezeti nevelésben – jellegénél, összetettségénél fogva – 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 értéktelenektől 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. 

 

Iskolán belüli kommunikáció formái 

 

 kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel 

 házi dolgozat készítése 

 poszterek készítése és bemutatása 

 iskolarádió felhasználása híradásra 

 faliújságon közölt információk készítése 

 szórólapok készítése 

 

Iskolán kívüli kommunikáció formái 

 

 környezetvédelmi cikkek feldolgozása különböző napilapokból 

 környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása 

 környezetvédelemről szóló rádió- és televíziós hírek feldolgozása, értékelése 

 a környezet állapotfelmérésének értékelése, kapcsolatfelvétel az illetékesekkel 

 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes 

önkormányzattal 

 

Minőségfejlesztés 

Az iskola környezeti nevelési munkájának mérése, értékelése több szempontból eltér az iskola 

életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai 

ismeretek mellett – a többi tantárgyhoz képest – markánsabban közvetít egy viselkedési módot 

és értékrendet az embernek a világban elfoglalt helyéről. 
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14.A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

intézkedések 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 10. fejezet) 

 

 

15. A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 11. fejezet) 
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16. Az otthoni, tanulószobai felkészüléshez előírt 

írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

és korlátai 
 

A tanulók számára adott otthoni írásbeli és szóbeli feladatok a begyakorlást, a rögzítést, az 

önálló munkára nevelést, a problémameglátó és megoldó képesség és az értő olvasás 

fejlesztését szolgálják. Lehetővé teszik a kompetenciák egyéni fejlesztését. 

 

Az otthoni feladatok mindenkor a tanórai anyaghoz kapcsolódóan differenciáltak adhatók 

Mennyiségüket és nehézségi fokukkal figyelembe kell venni a tanulók életkorát, egyéni 

képességit.  

 

A tanulók egyéni vagy csoportos felkészülésükhöz igénybe vehetik az internetet, az iskolai 

vagy városi könyvtárat. Feladatadáshoz lehetőség alapján számítógépes mód is alkalmazható.  

 

A tananyagok egymásra épülnek, eredményt csak folyamatos munkával lehet elérni, ezért 

minden tanóra után adunk írásbeli vagy/és szóbeli házi feladatot. A szókincs kialakításához, a 

továbbhaladáshoz, a középiskolába való továbbhaladáshoz elengedhetetlen a fogalmak, 

definíciók, törvények megfelelő szintű megtanulása, begyakorlása minden tanórára. A 

tömbösített tantárgyak esetében különösen figyelembe kell venni a megtanuláshoz 

rendelkezésre álló időt. Egymást követő tanórai napokon  a tanult teljes tananyagot nem kérjük 

számon. Teljes számonkérésre a következő tömb óráin kerül sor.  

 

5-8. évfolyamon a tanulószobán készítik el az idejáró tanulók a mindennapi házi feladataikat. 

Ezen szolgáltatásokat igénybe nem vevők otthon készülnek fel. 

 

Versek, memoriterek megtanulására adott idő legalább1 hét. 

 

Tanítási szünetekre írásbeli és szóbeli házi feladat a szinten tartás miatt egyaránt adható. 

Szorgalmi feladat adása bármikor megengedhető. 

 

A házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó 

ismeretek megszilárdítása. 

 Az 5-8. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a 

másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi 

feladatot. 

 9-12. évfolyamon a tanulók – az esetleges túlterheltségüket figyelembe véve – a tanítási 

szünetek idejére, illetve hétvégékre kaphatnak szóbeli, illetve írásbeli házi feladatot. 

 A tanulók eredmények felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet 

íratni. 
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17. Tantárgyi helyi tantervek 
 

Mellékletben. 

 

18. A sajátos nevelési igényű tanulók részére fejlesztő 

program 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 14. fejezet) 

 

 

19. Autizmussal élő tanulók speciális fejlesztő 

programja 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 17. fejezet) 

 

 

20. Beszédfogyatékos tanulók megsegítésére irányuló 

program 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 18. fejezet) 

 

21. Enyhén értelmi fogyatékosok fejlesztését segítő 

program 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 19. fejezet) 

 

22. Az iskolai tankönyvrendelés helyi rendje 
 

(Lásd a Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolai Intézményegységének helyi 

tanterve 20. fejezet) 
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23. Kötelező eszközjegyzék 

23.1. Középiskola eszköz és felszerelési jegyzéke 
 

ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI  JEGYZÉK 

I. HELYISÉGEK 
 

A B C 

1.  Tanterem osztályonként 1 van 

2.  Csoportterem osztályonként 0,5 van 

3.  szaktanterem  7 van 

4.  logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

1 van 

5.  műhelyek a hozzájuk tartozó 

kiegészítő helyiségekkel 

1 van 

6.  tornaterem (nemenként 

biztosított öltözővel, benne 

kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

1 van 

7.  tornaszoba (nemenként 

biztosított öltözővel, benne 

kialakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

1 van 

8.  Sportudvar 1 van 

9.  intézményvezetői iroda 1 van 

10.  intézményvezető-helyettesi 

iroda 

2 van 

11.  iskolatitkári iroda  1 van 

12.  könyvtár 1 van 

13.  könyvraktár 1 van 

 
Kiszolgáló helyiségek 

  

1.  Sportszertár 1 van 

2.  Általános szertár 1 van 

3.  Porta 1 van 

4.  személyzeti WC helyiség 2 van 

5.  tanulói WC helyiség 6 van 

6.  egyéb raktár 1 van 

7.  WC helyiség és mosdó 

mozgáskorlátozottak számára 

felszerelve 

tanulói létszám szerint - 
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II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI 
 

A B C 

 
1. Tanterem 

  

1.  tanulói asztalok, székek tanulók létszámának 

figyelembevételével 

van 

2.  nevelői asztal, szék tantermenként 1 van 

3.  eszköztároló szekrény tantermenként 1 van 

4.  Tábla tantermenként 1 van 

5.  ruhatároló (fogas) tanulók létszámának 

figyelembevételével 

van 

6.  Szeméttároló helyiségenként 1 van 

7.  sötétítő függöny ablakonként van 

 
2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

 
a) számítástechnikai terem 

  

1.  tábla + flipchart 1 van 

2.  Számítógépasztal tanulónként 1 van 

3.  számítógép, internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

tanulónként 1  van 

4.  Informatikai szoftverek, 

programok 

szükség szerint a pedagógiai program 

előírásai szerint 

5.  szkenner 1 - 

6.  Magnetofon 1 van 

7.  CD író, lejátszó, hangszóró 1 van 

8.  mikrofon, erősítő, fejhallgató 1 van 

9.  DVD (lejátszó, ) 1 van 

10.  írásvetítő vagy projektor 1 van 

 
b) társadalomtudományi 

szaktanterem 

  

1.  nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló egyidejű 

foglalkoztatására 

van 

2.  Magnetofon 1 van 

3.  CD író, lejátszó, hangszóró 1 van 

4.  mikrofon, erősítő, fejhallgató 1 van 

5.  DVD (lejátszó, felvevő) 1 van 
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6.  írásvetítő vagy projektor 1 van 

 
c) természettudományi 

szaktanterem 

  

1.  vegyszerálló tanulói asztalok 

(víz, gáz csatlakozással) 

három tanulónként 1 van 

2.  Elszívóberendezés tantermenként 1 van 

3.  vegyszerálló mosogató két asztalonként 1 van 

4.  fali mosogató tantermenként 1 van 

5.  Poroltó tantermenként 1 van 

6.  Elsősegélydoboz tantermenként 1 van 

7.  eszköz- és vegyszerszekrény 2 van 

8.  méregszekrény (zárható) 1 elhelyezése a szertárban 

9.  eszközszállító tolókocsi tantermenként 1 van 

10.  törpefeszültségű csatlakozások tanulóasztalonként 1 - 

 
3. Tornaterem 

  

1.  Kislabda 5 van 

2.  Labda 5 van 

3.  Tornaszőnyeg 2 van 

4.  Tornapad 2 van 

5.  Zsámoly 2 van 

6.  Bordásfal 10 van 

7.  Mászókötél 2 van 

8.  Gumikötél 5 van 

9.  Ugrókötél 5 van 

10.  Medicinlabda 5 van 

11.  Stopper 1 van 

12.  kiegészítő torna készlet 1 van 

13.  kosárlabda palánk 2 van 

14.  Gyűrű 1 van 

15.  Mászórúd 1 van 

16.  Mászókötél 2 van 

 
4. Tornaszoba 
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1.  Kislabda 5 van 

2.  Labda 5 van 

3.  Tornaszőnyeg 2 van 

4.  Tornapad 2 van 

5.  Zsámoly 2 van 

6.  Bordásfal 10 van 

7.  Mászókötél 2 van 

8.  Gumikötél 5 van 

9.  Ugrókötél 5 van 

10.  Medicinlabda 5 van 

11.  Stopper 1 van 

12.  kiegészítő torna készlet 1 van 

 
5. Sportudvar 

  

1.  szabadtéri labdajáték 

felszerelése 

1 van 

2.  magasugró állvány, léc 1 van 

3.  távol-, magasugró gödör 1 van 

4.  Futópálya 1 van 
 

6. Intézményvezetői iroda 
  

1.  Íróasztal 1 van 

2.  Szék 1 van 

3.  tárgyalóasztal, székekkel 1 van 

4.  számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 felszerelés van 

5.  számítógépasztal és szék 1-1 van 

6.  Iratszekrény 1 van 

7.  digitális adathordók részére 

szekrény 

1 van 

8.  Fax 1 van 

9.  Telefon 1 van 

 
7. Nevelőtestületi szoba 

  

1.  fiókos asztal pedagóguslétszám szerint 1 van 

2.  Szék pedagóguslétszám szerint 1 van 
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3.  napló és folyóirattartó 1 van 

4.  Könyvszekrény 2 van 

5.  Fénymásoló 1 van 

6.  számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 van 

7.  számítógépasztal, szék 1-1 van 

8.  ruhásszekrény vagy fogasok pedagóguslétszám figyelembevételével van 

9.  Tükör 1 van 

 
8. Intézményegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda  

1.  asztal felnőtt létszám figyelembevételével van 

2.  Szék felnőtt létszám figyelembevételével van 

3.  Iratszekrény 1 van 

4.  számítógépasztal és szék 1 van 

5.  számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1 van 

6.  Telefon 1 van 

 
9. Könyvtár 

  

1.  tanulói asztal, szék egy iskolai osztály, egyidejű 

foglalkoztatásához szükséges 

mennyiségben 

van 

2.  egyedi világítás olvasóhelyenként 1 van 

3.  könyvtárosi asztal, szék 1-1 van 

4.  szekrény (tároló) legalább háromezer könyvtári 

dokumentum elhelyezésére 

van 

5.  tárolók, polcok, szabadpolcok 2 van 

6.  létra (polcokhoz) 1 van 

7.  Telefon 1 van 

8.  Fénymásoló 1 - 

9.  számítógép internet 

hozzáféréssel, perifériákkal 

1-1 van 

10.  Televízió 1 van 

11.  CD vagy lemezjátszó 1 van 

12.  Írásvetítő vagy projektor 1 van 

 



 

200 

 

 

 

III. NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK 

 
 

A B C 

 
Taneszközök 

  

1.  tárgyak, eszközök, 

információhordozók az iskola 

pedagógiai programjában előírt 

tananyag feldolgozásához 

 
pedagógiai programban 

foglaltak szerint 

2.  magnetofon 1 van 

3.  CD vagy lemezjátszó 1 van 

4.  Televízió 1 van 

 

 

23.2. Technikum eszköz és felszerelési jegyzéke 

 
A szakgimnáziumi eszköz és felszerelési jegyzék a szakmai program része. 
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C) A MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 

KOLLÉGIUM 

KOLLÉGIUMI 

INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI 

TANTERVE 
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1. Kollégiumi nevelési program 
 

 

1.1 A pedagógiai tevékenység szerkezete 

 
A kollégiumi nevelés színtere a tanulók kollégiumi tevékenysége. A kollégiumi foglalkozások 

és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók életét. A kollégium a maga sajátos arculatával, 

hagyományrendszerével, foglalkozásaival, tevékenységeivel, a szabadidő megszervezésének 

változatos módjaival hozzájárul az ott eltöltött idő hasznos és örömteli 

megéléséhez. A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és tehetséggondozás 

változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé teszi azt, hogy a 

kollégisták érdeklődésüknek, képességeiknek, pályairányultságuknak, szakmaválasztásuknak 

és tehetségüknek megfelelően tanulhassanak és készülhessenek önálló életükre. 

A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával 

hozzájárul a nevelési-oktatási rendszer egészére kitűzött célok megvalósulásához, a Nat-ban 

meghatározott feladatok megoldásához, az abban megfogalmazott értékek alapján. 

A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és 

egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének 

segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

A kollégium segíti a tanulókat az ismeretek elsajátításában, biztosítja a képességek fejlődéséhez 

szükséges tevékenységek feltételeit. A kollégiumi foglalkozások az önismeret, a közösségi 

kapcsolatok kialakítására, a szociális képességek fejlesztésére, az egyénileg hatékony tanulási 

módszerek elsajátítására, a fenntartható életviteli szokások kialakítására, a tágabb természeti, 

társadalmi környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

 

A kollégiumi együttélésben, foglalkozásokban és tevékenységekben a kollégisták 

megtapasztalják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a fontosságát. 

A kollégium – céljai elérése érdekében – diákközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján 

alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb alapelvei:  

a) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése  

b) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség  

d) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése; 

e) a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

f) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

g) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 

h) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

i) az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

j) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való 

konstruktív együttműködés; 

k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 
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A tevékenységrendszer körültekintő, tudatos kiépítése nélkülözhetetlen a tanulók 

személyiségének fejlesztéséhez. A nevelési elveinknek, célkitűzéseinknek megfelelően, a 

megengedett időkereteket a lehetőségeinkkel összehangolva, a tanulói igények 

figyelembevételével határoztuk meg. A foglalkozások formáját és tartalmát úgy alakítottuk ki, 

hogy azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének 

gazdagodásához, kompetenciák fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

1.2. A kötelezően biztosítandó foglalkozások rendszere, szerkezete 

 
A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív, aktív 

tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, egyénre szabott tanulási utak támogatására,a 

kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a 

tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a 

nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A 

kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak 

a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik 

fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

1.3. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások 

 
1. Tanulást segítő foglalkozások (13ó/hét/csop.) 

 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezettszakkörök, 

diákkörök, 

e) tematikus csoportfoglalkozás 

 

2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások (1óra/hét/csop.) 

Csoportvezetői foglalkozások: 

a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára:a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése, 

 

b) tematikus csoportfoglalkozások: 

a hatályos rendeletben előírt témakörök, időkeretek között szervezhetőfoglalkozások, 

 

1.4. Speciális ismereteket adó foglakozások 

 

1. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A személyes törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a 

kollégisták egyéni problémáikat feltárják és ezek megoldására a pedagógus tanácsot adjon. 

 

2.A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések) 

3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 
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Ezeken a foglalkozásokon szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra nevelés, az 

önellátás képességének fejlesztése, a sport, a természeti környezet megóvása. 

 

1.5.A foglalkozások tartalma 

 
Kötelező kollégiumi foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek a megszervezése a kollégium részére kötelező, és amelyben a tanuló 

köteles részt venni. 

 
Szabadon választható foglalkozás: az a pedagógus által irányított csoportos és egyéni 

foglalkozás, amelynek megszervezése a lehetséges kollégiumi kínálatból választott tanulói 

igény alapján a kollégiumnak kötelező, s amelyen a tanuló választása alapján köteles részt 

venni. 

 

Kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: a kollégiumi tanulók részére szervezett, 

a kollégium vezetője vagy megbízása alapján helyettese, illetve pedagógus által irányított, a 

kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmenetes működéséhez szükséges ismeretek átadását 

szolgáló foglalkozás, vagy az egy pedagógus által irányított, egy kollégiumi szervezeti egység 

zavarmentes működését biztosító foglalkozás. 

 

1.6. A foglalkozások időkerete 

 
Tanulóinknak a másnapi felkészülésre (nevelői irányítással) napi 3 óra (3x45 perc) egyéni 

szilenciumi időt biztosítunk. A tanulók számára havonkénti minősítés alapján 4,5 fölött szabad 

szilencium, 4-4,5 közötti átlag esetén 3 órás kötelező szobaszilencium, 4,00 alatt tanári 

irányítással kötelező tanulószobai tanulás van. Érettségire készülő, illetve azzal rendelkező 

tanulóink szobaszilencium keretében végzik a felkészülést. 

 

A tanuló részére kötelező foglalkozás (15 óra/ hét) 

 

a.)Tanulást segítő foglalkozások (szilencium, tehetséggondozás, felzárkóztatás,szakkörök 

diákkörök, 13 óra/hét 

b.) Közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás 1 óra/hét 

c.) A kollégium által biztosított szabadon választott foglalkozás 1 óra/hét 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 

a.) Felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások 

 

b.) továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozások és a tanulóval való egyéni 

törődést biztosító foglalkozások szervez.  

 

A foglalkozások kollégiumi foglalkozási csoportonként is megszervezhetőek. A foglalkozási 

csoportok a kollégiumi csoportok tanulóiból a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz, a szabadidő 

eltöltéséhez szervezett legalább öt tanulóból álló, pedagógus vagy a kollégium vezetője által 

irányított tanulóközösség. A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten 

ügyel a pozitív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, az 
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egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, gondoskodik a tanulókkal való személyes 

törődés tapintatosformáinak kialakítására.  

1.7. Tanulói foglalkozási terv 

 
A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói foglalkozási 

terv alapján szervezzük meg. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi csoportonként 

tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium égészére az előre tervezhető 

szabadon választható foglalkozásokat. 

 

- Szabadon választható foglalkozások (tanuló választása alapján heti 1 órában kötelező a 

részvétel), melynek célja az ismeretek bővítése. Minden tanév szeptemberében kerül 

meghirdetésre. 

 

- Szabadidős tevékenységek (a tanulók tetszés szerint választanak, sem a választás, sem a 

részvétel nem kötelező): különböző sportfoglalkozások, színház-, múzeum-, kiállítás 

látogatás, könyvtári kínálat, klubszobai játéklehetőségek, fitnesz és kondi torna 

 

1.8. Szabadidős tevékenységek, versenyek, kulturális tevékenységek 

 

A kollégisták szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését segítik a felajánlott kulturális, sport, 

szabadidős célú foglalkozások, amelyek ugyanúgy ingyenesek, mint a tanulást segítő kötelező 

és választható foglalkozások. 

 

A szakköri lehetőségek a következők: 

- Sport 

- Filmklub 

- Főzés 

- Gyöngyfűzés 

- Kollégiumi rádiós 

- Bibliaóra 

- Klub szobai foglalkozás 

 

1.9. Egyéb tevékenységek 

 
Beosztás alapján a tanulók által naponta végzendő tevékenységek: 

Naposi ügyelet, portaszolgálat. Háló-, tanulószoba takarítása 

 

Havonta, végzendő tevékenységek. Tanulmányi csoportátlag-számítás. Minősítések, 

szilenciumi névsorok a csoportvezető segítségével Tisztasági verseny értékelése a felelős 

nevelő segítségével. 
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1.10. A kollégiumi nevelés feladatai 

 

A tanulás tanítása: 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a kollégium 

lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesztésére, 

valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket. Ezzel 

fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a megismerés és a 

felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés különböző formáit 

a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk 

megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, 

azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés 

kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést.  

 

A kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra 

belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás 

tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész 

felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Az erkölcsi nevelés 

 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, valamint ezen 

normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. Az erkölcsi 

nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra valamint azok 

kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, problémáira. A 

kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók 

életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az 

empátia, a szociális érzékenység. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a 

diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük 

a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.  

 

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg 

történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó kollégium 

kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való tartozás tudatának 

erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a 

diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó 

között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív 

részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-

önkormányzati rendszer. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával 

a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati 

alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének kialakítása; 

elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A 

megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, 

értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket 

közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak 

foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes 

táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. 

Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a 

konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete 

járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a 

kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol 

a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, 

élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, 
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problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során 

fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be 

közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

 

A kollégiumnak - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket (szakkörök, 

érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, 

elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, 

kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy 

ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az 

együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok 

kezelését. A kollégium - a kollégium pedagógiai munkájával kapcsolatban álló iskolákkal 

együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, 

hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való 

felkészülést. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A kollégiumnak - a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan - segíteni 

kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, hogy tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és 

hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati tevékenység 

működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő 

magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A 

diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb 

törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a 

virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 
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1.11. A csoportfoglalkozások rendszere 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások keretprogram- terve lehetőség a kollégistáknak és  

kollégium tanárainak arra, hogy a közoktatásban kevésbé hangsúlyos ismeretekből,  művészeti 

hatásokból olyan válogatást adjon, amely kihat a kollégiumra, a kollégisták életére, tanulásra, 

életvitelre, szabadidejük eltöltésére, az iskolai tevékenységekhez, a osztályfőnöki órákhoz való 

kapcsolódásra, alkalmazkodóképességük, toleranciájuk, konfliktuskezelésük fejlődésére 

éppúgy, mint az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítására. 

 

Az alapprogram a csoportfoglalkozásokat tanulócsoportonként kötelezően heti egy órában írja 

elő. Megjelöl továbbá, kötelező jelleggel hét témakört, tartalmakkal, tevékenységekkel, 

fejlesztési követelményekkel és időkeretekkel. A vegyes életkorú csoport összetételének 

előképzettségének megfelelően kell meghatározni az előírt témakörök témáit és az 

óraszámokat. Mindezt a csoport nevelési programja tartalmazza. Heti egy órában kötelező a 

részvétel. 

 
 

1.12. A kollégium kapcsolatrendszere 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot 

tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel), a fenntartóval, a működtetővel, a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek 

esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település – a tanulók nevelésében érintett – 

intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a gyámjával, nevelőszülőjével vagy 

gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, érintettség esetén a helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi 

nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 

A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott és 

kezdeményező. A kapcsolattartás helyi szabályozása a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történik. 

 

1.13. Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 

 

A gyermek nevelése elsősorban a család feladata és kötelessége.  

Ebben segítségre lehet: az állam, önkormányzat, iskola, kollégium. Kollégiumunk alapvető 

feladatának tekinti a gyermek- és ifjúságvédelem ellátását, a tanulók fejlődését, veszélyeztető 

okok feltárását, és pedagógiai eszközökkel a káros hatások megelőzését, ellensúlyozását. A 

gyermekvédelmi törvénnyel összhangban internátusunk minden segítséget megad a szülőknek 

ahhoz, hogy ők is eleget tegyenek a köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

kötelezettségüknek. 

A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet az kollégium a gimnáziummal 

szorosan együttműködve a gyermekvédelmi felelősökkel látja el. Ezt az indokolja leginkább, 

hogy intézményünkben a gimnázium tanulói laknak. Intézményünk bevált gyakorlata szerint a 

kollégiumi gyermekvédelmi feladatokat a csoportvezető tanár látja el .A nevelők napi 
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kapcsolatban vannak a gyermekvédelemmel foglalkozó kollégával, lelkészekkel, akik mindig 

szívesen segítenek a problémák megoldásában. 

Bizonyos esetekben (pszichés, szociális problémák feltárásakor) a nevelő felméri azt, hogy 

rendelkezik-e elégséges pedagógiai eszközzel. Amennyiben a korrekció meghaladja szakmai 

kompetenciáját, akkor segítséget kell kérnie más szakembertől (orvos, pszichológus, 

gyermekvédelmi felelős stb.). 

 

1.14. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztési terve 

 

Kollégiumunk életében jelentős szerep jut az iskolai hagyományok ápolásának, hiszen a 

programok segíti a tanulók beilleszkedését, erősíti kötődésüket az intézményhez, hozzájárul 

identitástudatuk kialakulásához. Jelenlegi programjainkat igény szerint bővítjük. 

Rendszeres hagyományőrző eseményeink:  

 ismerkedési délután – új lakók köszöntése 

 Mikulás-nap 

 Karácsonyi vacsora és műsor 

 az iskolában megrendezésre kerülő diák és sportnap 

 farsang 

 végzősök elbúcsúztatása 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

 

 
TÉMAKÖR 1-8. 

évfolyam 

9. 

évfolyam, 

9./N 

évfolyam, 

9./Kny. 

évfolyam, 

9./Ny. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 
Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 
Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3 
Testi és lelki egészségre 

nevelés 
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 
Gazdasági és 

pénzügyi nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 
1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 
A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden 

évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat - részben 

vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások 

terhére szervezzék meg. 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások keretterve, éves óraszámai a Kollégiumi nevelés 

országos alapprogramja alapján 

 

 

1. témakör: A tanulás tanítása 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyen képes elemezni, értelmezni a megszerzett ismereteket. Ismerje meg a 

hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

Helyes tanulási szokások kialakítása. Tudja szervezni idejét és tevékenységét. Tudatosodjon a tanulóban, 

hogy értő olvasás nélkül nincs eredményes tanulás. 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A kollégiumi tanulás 

jellemzői és 

lehetőségei 

a közösségben 

Tudja alkalmazni a 

közösségben való 

tanulás módszereit 

A helyes tanulási 

magatartás 

alapelveinek megismerése 

(előkészület, figyelem, 

ismétlés, ellenőrzés) 

Tanulási tanácsok 

megfogalmazása 

 

 

2 

Olvasásfejlesztés Az olvasás iránti 

érdeklődés felkeltése 

Gyakorolja a szövegértő 

olvasást 

Felmérés, 

gyakorlatok 

(szókeresés, 

szómagyarázat, 

szinonimakeresésé, 

szóalkotás…) 

 

 

3 

A tanulási szokások 

tudatos alakítása, 

korrekciója 

Rendelkezzen megfelelő 

tanulási szokásokkal, 

technikákkal 

Hatékony tanulási 

szokások megismerése, 

alkalmazása (tervszerűség, 

tudatosság, 

gazdaságosság, önállóság) 

Időmérleg (napi), 

tanulási szokásaim 

(öndiagnózis) 

 

 

        4 

Tantárgyak fontossági 

sorrendje 

Legyen képes 

sorrendiség felállítására 

A tanulás tervezése, 

szervezése. Elemezzék, 

értelmezzék a megszerzett 

ismereteket. 

Tanulási terv 

készítése 

 

 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyenek képesek elemezni, értelmezni, rendszerezni 

a megszerzett ismereteket. Gyakorolják a mondanivaló szabatos szóbeli megfogalmazását. 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Szöveges fejlesztés Értő olvasás 

kialakítása 

A szövegértő olvasás 

technikájának 

megismertetése, 

gyakorlati 

alkalmazása 

Szövegértési 

feladatok 

 

 

2 

Szabatos szóbeli és 

írásbeli 

megfogalmazás 

gyakorlása 

A szabatos szóbeli 

megnyilvánulás 

fejlesztése  

Gyakorolja a 

szabatos szóbeli és 

írásbeli 

megfogalmazást. 

Gyakorlatok, 

szituációs feladatok 
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11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy megfelelő módon  

és hatékonyan tudja használni a könyvtár nyújtotta ismeretszerzési lehetőségeket. 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 
 

 

1 

A könyvtárhasználat 

rendje és módszerei 

Tudja használni a 

tanulást segítő 

hagyományos és 

modern eszközöket. 

Szükséges 

szakirodalmak 

kiválasztása, 

könyvtárhasználati 

ismeretek. 

könyvtárlátogatás, 

könyvtárhasználati 

gyakorlatok 

 

 

 

2 

A különböző 

dokumentumfajták 

(könyv, 

audiovizuális, 

digitális 

adathordozók 

szerepe) 

Szerezzen 

tapasztalatokat a 

legújabb 

technológiákban. 

Informatikai és 

számítástechnikai 

ismeretek 

gyakorlása. 

Levelezés, keresés 

 

 

 

12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyenek képesek hatékony időbeosztással a vizsgatételek lényegre törő kidolgozására 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Felkészülés az 

érettségi vizsgákra 

Hatékony 

időbeosztás és 

fontossági sorrend 

felállítása. 

Hatékony tanulási 

szokások 

megismerése, 

alkalmazása 

(tervszerűség, 

tudatosság, 

önállóság) 

Időmérleg (napi), 

tanulási szokásaim 

(öndiagnózis) 

 

2 

Vizsgatételek, illetve 

témakörök 

kidolgozásának 

módszerei 

Legyen képes 

lényegre törő 

tételkidolgozásra. 

Megadott szövegből 

tartalmi vázlat 

készítése. 

Egyéni önálló 

munka, megbeszélés, 

ellenőrzés. 

 

 

 

 

13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Ismerje a továbbtanulásra, a szakmatanulásra felkészítő technikákat, módszereket. 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A vizsgák főbb 

szabályai, 

követelményei, 

felkészülés 

módszerei 

Szakmai 

vizsgákra, 

érettségire való 

felkészülés 

Vizsgakövetelmények 

megismerése, a 

felkészülés 

módszereinek 

alkalmazása. 

Szemléltetés, előző 

évi mintafeladatok 

megoldása. 
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2.témakör: Az erkölcsi nevelés 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Ismerje az erkölcs fogalmát és szerepét az emberi együttélésben. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

Az erkölcs 

fogalma 

Alapvető erkölcsi 

normák 

közvetítése 

Ismertessük meg 

a diákokkal az 

erkölcs fogalmát. 

Beszélgetés 

 

 

2 

Az erkölcsi érzék 

kifejlődése és 

szerepe 

Példákon 

keresztül 

utaljunk az 

erkölcsi értékek 

és érzékek 

jelentőségére. 

Mutassuk be az 

embert, mint 

értékelő és érző 

erkölcsi lényt. 

Beszélgetés 

 

 
10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyenek képesek választ találni erkölcsi kérdéseikre, problémáikra. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Mértéktartás, 

együttérzés, 

segítőkészség 

Az együttérzés 

fontossága, 

segítőkészség 

kialakítása. 

Ismertessük fel a 

diákokkal az 

erkölcsi 

kérdéseket 

felvető 

élethelyzeteket. 

Csoportmunka 

 

 

2 

Felelősség- és 

kötelességtudat 

A felelősség- és 

kötelességtudat 

fontosságának 

kialakítása. 

Irodalmi és 

történelmi 

személyiségek 

életének erkölcsi 

válaszai. 

Kutatómunka 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyenek képesek egymás mellett élő erkölcsi felfogások értékeinek felismerésére. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Értékek, étrendek, 

erkölcsi 

tulajdonságok 

Egymás erkölcsi 

értékeinek 

megismerése, 

moráliskérdésekben 

való állásfoglalás. 

A fogalom 

meghatározása, az 

értékek 

csoportosítása, 

pozitív- negatív 

értékrend. 

Önálló feldolgozás, 

csoportmunka 

 

2 

A munka 

megbecsülése 

A munkavégzés 

iránti lelkiismeretes 

szükséglet 

kifejlesztése. 

Ismerje fel a diák a 

rendszeres tanulás és 

munka eredményét. 

Beszélgetés 

12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyenek képesek a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére. 
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 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

Életmódminták Különféle 

életmódminták 

megismerése és 

megértése. 

Különböző 

személyiségek 

megértése és 

tisztelete. 

Szerepjáték 

 

 
13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morálishelytállás 

jelentőségét. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A 

morálishelytállás 

A 

moráliskérdésekben 

való állásfoglalás. 

Ismerje fel a 

morális helytállás 

jelentőségét az 

egyéni döntések 

meghozatalában. 

Tapasztalatok, 

vita, beszélgetés 

 

 

3. témakör: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Fejlődjék a kollégista közösségi identitása, ismerje meg 

a befogadó település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Közösséghez 

tartozás, a kollégium 

Ismerje meg a 

szűkebb 

környezetének, a 

kollégiumnak a 

szokásait, 

hagyományait 

Kollégiumi 

szabályok, 

hagyományok, a 

névadó személyének 

megismerése. 

Ismeretszerzés 

tanári segítséggel. 

 

 

 

 

2 

A település 

legfontosabb 

intézményei, 

kultúrtörténete, 

hagyományai 

Legyen kellő 

ismerete a 

településről, annak 

értékeiről, 

hagyományőrző 

rendezvényeiről 

A város 

történetének, 

műemlékeinek, 

intézményeinek 

megismertetése, 

kulturális 

rendezvények, 

programok 

ajánlása 

Városnézés, 

múzeumlátogatás, 

anyaggyűjtés a 

könyvtárban. 

Városi kulturális 

rendezvényeken 

való részvétel. 
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10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: A tanuló ismerje Magyarország népi hagyományait és a magyarság nemzeti 

szimbólumait. Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értéket. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A környező 

tájegységek 

kulturális, természeti 

és történelmi 

nevezetességei 

Ismerje meg hazája 

értékeit,erősödjön 

benne a nemzeti 

öntudat, a szülőföld-

höz valókötődés 

Nemzeti, népi 

kultúránk értékeinek, 

hagyományainak 

bemutatása 

tájegységenként 

Tanulói prezentáció, 

látogatása Sóstói 

Múzeumfaluba, 

Múzeumlátogatás 

Budapesten 

 

               2 

Nemzeti 

szimbólumaink 

Ismerje meg nemzeti 

szimbólumainkat, 

azok 

eredetét, történetét 

A nemzeti 

szimbólumok 

megismertetése 

Tanulói kutató- és 

gyűjtőmunka 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Erősödjön a saját néphez, annak kultúrájához való kötődés. Ismerje meg azok 

legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

 

 

1 

Nemzeti, népi 

kultúránk 

értékei, 

hagyományai 

Nemzeti ünnepeink, 

jeles 

napjaink 

népszokásaink 

eredetének 

megismerése. A 

hazaszeretet, a 

hazához való 

kötődés erősítése 

Nemzeti ünnepeink 

jelentőségének, 

népi hagyománya-

ink, népszokásaink 

eredetének megis-

merése, a tanulók 

érdeklődésének 

felkeltése, a hagyo-

mánytisztelet 

kialakítása 

Gyűjtőmunka, 

prezentáció, 

városi és kollégiumi 

hagyományőrző 

rendezvényeken való 

részvétel 

 

 

2 

A magyar kultúra, 

tudomány 

és sport kiemelkedő 

személyiségei 

Ismerjék a magyar 

nemzet 

kiemelkedő 

személyiségeinek 

életét, tevékenységét 

A különböző 

területekről minél 

többjeles személyi-

ség megismerése 

Tanulói kutató-, és 

gyűjtőmunka 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Váljon nyitottá más népek, hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

Hazánkban élő 

nemzetiségek. 

Határon túli 

magyarság. 

Váljon nyitottá a 

hazainemzetiségek 

kulturális ésnyelvi 

sokféleségének 

megismerése iránt. 

A határon túli 

magyarság 

történelmének 

megismerése. 

Nemzeti és etnikai 

csoportok 

bemutatása, eredete, 

népszokásai. 

Tanulói 

gyűjtőmunka, 

prezentáció 

 
13-14. évfolyam 
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Fejlesztési követelmény: A tanulók szerezzenek ismeretet Magyarország Európához, az Európai Unióhoz 

való tartozásának jelentőségéről, történelmi alapjairól, az EU-ban betöltött szerepéről 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Magyarország és 

Európa 

Nemzetünk 

kapcsolódása az 

EU-hoz 

A tanuló ismerje meg 

Magyarország 

Európában, 

valamint az EU-ban 

betöltött történelmi 

és mai szerepét, 

helyzetét. 

Az EU történetének, 

felépítésének, 

az uniós tagság 

nyújtotta 

lehetőségeknek a 

megismerése. 

Tanári magyarázat, 

beszélgetés, tanulói 

prezentáció 

 

 

4. témakör: Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Képes legyen belátni a kollégiumi közösségi élet jelentőségét a kötelezettségek és a 

jogok gyakorlása során. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A barátság szerepe 

az emberi életben. 

Ismerje a barátság 

formáit, 

jellemzőit, képes 

legyen baráti 

kapcsolatokat 

kialakítani 

Baráti kapcsolataink 

bemutatása, 

fontossága 

Beszélgetés, 

élmények 

megbeszélése 

 

 

 

2 

Az egyén helye, 

feladata az 

iskolai, kollégiumi 

közösségben. 

Ismerje meg és 

kapcsolódjon 

be a 

diákönkormányzat 

tevékenységébe 

(felelősi 

rendszer kialakítása) 

Sajátítsa el iskolai és 

kollégiumi 

viselkedés elfogadott 

normáit és 

alkalmazza azokat. 

Beszélgetés, 

hozzászólás. 

Részvétel a 

kollégiumi 

közgyűlésen 

 
10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Az egyén jogai és 

kötelességei 

Életkorának 

megfelelő szinten 

rendelkezzék 

ismeretekkel  

a társadalom 

szerkezetéről, 

működéséről, 

normáiról 

Tevékenyen vegyen 

részt a kollégiumi 

diákönkormányzat 

munkájában. 

Beszélgetés 

 

 

2 

A demokratikus 

jogállam 

felépítése 

A demokratikus 

jogállam 

működésének 

alapelvei 

Ismerjük meg az 

állampolgárság 

fogalmát és az 

alapvető 

állampolgári 

jogokat. 

Beszámoló, 

beszélgetés 
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11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A felelős 

állampolgári 

magatartás 

jelentősége 

Értse a 

kötelezettségek és a 

jogok egymásra 

gyakorolt 

hatását. 

A cselekvő 

állampolgári 

magatartás 

és a törvénytisztelet 

jelentősége 

Tapasztalatok 

alapján 

beszélgetés 

 

 

2 

Magánérdek, 

csoportérdek és 

közérdek. 

Társadalmi 

normák. 

Beilleszkedés. 

A mindennapi társas 

érintkezés 

gyakorlatai. 

Erőszakmentesség, 

méltányosság 

Az iskolában, 

kollégiumban, 

különböző 

hivatalokban történő 

magatartás. 

Beszélgetés, 

hozzászólás 

 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A demokrácia elvei 

és gyakorlati 

megvalósulásai 

Törekedjen a 

demokratikus 

elvek 

megismerésére. 

Az önálló cselekvés, 

a megbízhatóság, a 

kölcsönös elfogadás 

gyakorlása a 

mindennapokban. 

Kutató munka - 

kiselőadás 

 

 

 

13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje az alapvető állampolgári jogokat. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Cselekvő 

állampolgári 

magatartás és 

törvénytisztelet 

Nemzeti öntudat 

erősítése. 

Összhang az egyéni 

célok és a 

közjó között. 

Közügyekben való 

aktív részvétel 

Pl.: szavazás 

Tapasztalatok, 

beszélgetés 

 

 

2 

Az állam 

működésének 

megértése a 

mindennapi 

tapasztalatok (sajtó 

és média anyagok 

segítségével) 

Az 

állampolgársággal 

kapcsolatos 

fogalmak 

megismerése. 

Demokratikus 

alapelvek 

megismerése. 

Cikkek gyűjtése, 

elemzés 
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5. témakör: Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni.  

Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 

Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Az önismeret és a 

társas kapcsolati 

kultúra 

Az önismeret és a 

társas kapcsolati 

kultúra meghatározó 

jellemzőinek 

ismertetése. 

Önismereti játékok, 

tesztek használata 

Megbeszélés, vita 

 

 
10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire 

értékesek az emberi együttélésben. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Az empátia és mások 

elfogadása 

Legyen képes a 

másik ember 

személyiségének 

tiszteletére, 

megértésére 

Megismerés formái, 

módjai, az 

elfogadás, tolerancia 

Videofilm, szituációs 

játék, 

elemzés, 

megbeszélés 

 

 

11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

A tudás és 

tapasztalat 

jelentősége 

Tudjanak baráti 

kapcsolatokat 

teremteni, megőrizni, 

ápolni 

Társas kapcsolatok, 

a barátság jellemzői 

Irodalmi példák, 

beszélgetés 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, 

 és döntési helyzetekben legyen képes a lehetőségeket mérlegelni. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Társas 

kommunikáció 

Egymás normáinak, 

értékeinek 

megismerése, 

morális 

kérdésekben való 

állásfoglalás 

A fogalom 

meghatározása. Az 

értékek 

csoportosítása: 

pozitív, 

negatív értékek 

Játék: „Széplány” 
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13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete  

és megértése, a helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Értékek, 

értékrendek, 

erkölcsi 

tulajdonságok 

Értékrend felállítása, 

az 

erkölcsi tudatosság 

fejlesztése, 

vitakultúra 

fejlesztése 

Személyes 

értékrend-skála 

felállítása; 

kiscsoportos 

megbeszélés, vita 

Vita, érvelés adott 

értékrend mellett 

vagy ellen 

 

 

6. témakör: A családi életre nevelés 

 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat 

a családi közösségben. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A családom 

bemutatása 

Ismerje a különféle 

családszerkezeteket.. 

Példákon keresztül 

mutassuk be, 

hogy a családi élet 

színtere a 

családi otthon. 

Beszélgetés 

 

 

2 

Egyén, család, 

közösség 

A családban 

előforduló 

konfliktusok 

értelmezése és 

kezelése. 

Tudatosítsuk, hogy a 

család a társadalom 

alapvető közösségi 

építőköve. 

Beszélgetés 

 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje a különféle szerepeket és a szabályokat a családban. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A család szerepe, 

jelentősége az egyén 

életében 

Ismertessük a család 

szerepét, 

jelentőségét az 

egészséges testi és 

lelki fejlődés 

alakulásában. 

A helyes testi, lelki 

egészség 

fejlesztése. 

Beszélgetés 

 

2 

Szerepek a 

családban 

A helyes családi 

munkamegosztás 

a mindennapokban 

Mérjük fel, hogy 

kinek mit jelent 

a családban elfoglalt 

helye. 

Beszélgetés, vita 
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11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon a helyes párkapcsolat és felelősségvállalás fontossága. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Együttműködés és 

felelősségvállalás  

a családban 

Egymás tisztelete, a 

másik iránt 

érzett felelősség. 

Hangsúlyozzuk az 

idős családtagokkal 

való kapcsolattartást, 

együttműködés 

és támogassuk 

fontosságát 

Beszámoló, 

beszélgetés 

 

 

2 

Házimunkák 

célszerű tervezése. 

Időterv készítése 

Tudja teendőit 

megszervezni, 

munkájában 

fontossági sorrendet 

létrehozni. 

Napirendkészítés Tanulói beszámoló, 

beszélgetés 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és a 

felelősségvállalás fontossága 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

A férfi nő kapcsolat 

és a szerelem 

változatai 

a különböző 

kultúrákban 

Felismerje a helyes 

családi minta 

fontosságát. 

Harmonikus családi 

minták 

közvetítése a családi 

közösségek 

értékek 

megbecsülése. 

Film, előadás, 

beszélgetés 

 

 

 

2 

Szexuális kultúra Ismertessük a helyes 

szexuális 

kultúra jellemzőit és 

jelentőségét  

a férfi-nő 

kapcsolatban 

Az erkölcsi értékek 

döntő 

jelentőségűek. 

Beszámoló, 

beszélgetés 

 

 

 

3 

Családtervezés Tudatosuljon a 

családalapítás, 

családtervezés,  

a helyes 

párkapcsolat és 

felelősségvállalás 

fontossága. 

A felelősség 

hangsúlyozása 

családtagjaink iránt. 

Csoportmunka 
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13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban 

előforduló különböző konfliktusokat. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Konfliktusok a 

családban 

Ismerje a 

konfliktusok 

kialakulásának 

lehetséges 

forrásait. 

A konfliktusok 

felismerése és 

azok megfelelő 

kezelése. 

Szerepjáték, 

beszélgetés 

 

2 

Családsegítő 

szervezetek 

Ismerje a 

családsegítő 

szervezetek 

munkáját. 

Családsegítő 

szervezet látogatása 

Előadás, szemléltetés 

 

3 

Konfliktuskezelési 

technikák 

Ismerje a 

konfliktusok 

kezelésének 

különböző technikáit 

Konfliktuskezelési 

ismeretekben 

való jártasság 

Szituációs játékok 

 

 

7. témakör: Testi és lelki egészségre nevelés 

 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen tisztában a tanuló a helyes életvitel, életritmus személyiségre, testi fejlődésre 

kifejtett pozitív jelentőségével. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

A kollégiumi élet, 

napirend kialakítása 

A tanuló 

beilleszkedése az új 

környezetbe, 

közösségbe. 

Legyen képes napjait 

tudatosan, önállóan 

megszervezni. 

A kollégiumi élet 

jellemzőinek 

megismertetése. A 

lehetőségek és 

kötelezettségek 

közötti helyes 

egyensúly, a hasznos 

időbeosztás 

tudatosítása. 

Tanári előadás, 

beszélgetés 

 

 

2 

Személyes higiéné Helyes tisztálkodási 

szokások, 

jó közérzet, igényes 

megjelenés 

kialakítása. 

A kollégiumban az 

egészség 

megőrzése 

érdekében fontos 

tudnivalók 

megismertetése. 

Tanári előadás, 

beszélgetés 
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10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:A tanuló legyen képes a lelki egyensúly megóvására, a társas viselkedés szabályozására, 

konfliktusok kezelésére 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Stressz kezelés A mindennapi életben 

jelentkező 

stresszhelyzetek 

megfelelő kezelése a 

lelki 

egyensúly megóvása 

érdekében. 

Stressz kezelési 

módszerek 

megismerése, 

alkalmazása. 

Szituációs 

gyakorlatok, 

beszélgetés 

 

 

 

 

2 

Konfliktusok és 

kezelésük 

A konfliktushelyzetek 

felismerése, kezelésükre 

vonatkozó technikák 

megtanítása. 

Kompromisszumkészség 

és empátia fejlesztése. 

Konfliktuskezelési 

gyakorlatokon 

keresztül a helyes 

viselkedési 

magatartások 

gyakorlása. 

Kompromisszumos 

megoldások 

keresésére való 

törekvés. 

Szituációs 

gyakorlatok, 

beszélgetés 

 

 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészségtudatos életmód. Ismerje fel 

az egészséget fenyegető tényezőket, 

 a szenvedélybetegségeket és ismerje ezek megelőzésének módjait. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

 

1 

Egészséges 

életmód, 

életvitel 

Egészségtudatos 

életmód 

kialakítására való 

törekvés: 

korszerű, 

egészséges 

táplálkozás, 

rendszeres mozgás 

fontossága és 

igényének 

kialakítása. 

A mozgás, a 

rendszeres fizikai 

aktivitás, a helyes 

táplálkozás és 

egészséges életvitel 

összefüggéseinek 

felismerése, ill. 

ismertetése. 

Beszélgetés, közös 

sporttevékenység, 

gyűjtőmunka 

 

 

 

2 

Egészségkárosító 

szokások, 

káros 

szenvedélyek, 

prevenció 

Az alkohol, a 

dohányzás 

a drogok, valamint 

egyéb 

teljesítménynövelő 

szerek 

káros hatásainak 

tudatosítása 

A különböző szerek 

káros hatásainak 

ismertetése, 

prevenció. 

Film, gyűjtőmunka, 

beszélgetés 
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12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény: Legyen tisztában a tanuló az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt 

hatásával. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

Életvezetés, a sport 

hatása a testi-lelki 

egyensúlyra 

Érzelem-, és 

feszültségszabályozás, 

valamint agresszió 

megelőzés 

és levezetés a sport 

segítségével. 

A fizikai 

tevékenység testi 

és lelki 

működésünkre, 

harmóniánkra 

kifejtett pozitív 

hatásaival 

megismertetni a 

tanulókat. 

Tanári előadás, 

közös 

sporttevékenység, 

személyes 

tapasztalatok 

megbeszélése 

 

 

 

2 

Szűrővizsgálatok, 

önvizsgálat 

Figyelemfelkeltés a 

különböző 

betegségek 

megelőzésére 

irányuló 

szűrővizsgálatok 

fontosságára. 

Az önvizsgálat, 

valamint  

a különböző 

kötelező és ajánlott 

szűrővizsgálatok és 

azok menetének 

ismertetése. 

Tanári, ill. védőnői 

előadás, 

film, beszélgetés 

 

 

 
13-14. évfolyam 

 
Fejlesztési követelmény: Az egyéni felelősség és döntés szerepe és jelentősége a jövő alakításában,  

alapvető egészség megőrzési és betegápolási ismeretek elsajátítása 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

Közösségben 

terjedő, 

fertőző betegségek 

Beteg a családban 

Legáltalánosabb 

fertőző 

betegségek meg-, 

ill. felismerése, 

megelőzésük és 

kezelési 

lehetőségeik. 

Alapvető 

betegápolási 

ismeretek. 

A tanulók 

megismertetése 

a legáltalánosabb 

betegségekkel és 

otthoni kezelési 

lehetőségükkel. 

Védőnői, vagy 

tanári előadás, 

gyűjtőmunka 

 

 

 

2 

Nemi úton terjedő 

betegségek.  

Az AIDS. 

Tudja a tanuló azt, 

hogy mit tehet a 

szexuális úton 

terjedő betegségek 

megelőzése 

érdekében. 

Az egyéni 

felelősség és önálló 

döntés egész életre 

kiható szerepének 

tudatosítása. 

Egészségügyi 

előadások, 

gyűjtőmunka, 

beszélgetés, 

Felvilágosító, 

interaktív 

kiállítás és  

AIDS -ről 

 

 

  



 

225 

 

8. témakör: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Alakuljon ki a hátránnyal élők iránt érzett felelősség, legyen érzékeny mások 

helyzete iránt. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Társadalmi 

felelősségvállalás 

A társadalmi 

felelősségvállalás 

jelentősége 

Példákon keresztül 

mutassuk be  

a társadalmi 

felelősségvállalás 

fontosságát. 

Esettanulmányok 

 

 

2 

Szolidaritás Jelenjen meg a 

tanuló 

személyiségében a 

szolidaritás 

érzése. 

A másokért érzett 

szolidaritás 

jelentőségének 

tudatosítása. 

Szituációs játékok 

 

 
10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:A szociális érzékenység kialakítása a tanulókban. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Szociális 

érzékenység 

Legyen érzékeny 

mások 

helyzete iránt. 

Elfogadó magatartás 

kialakítása  

a tanulókban mások 

helyzete iránt 

Helyzetgyakorlatok 

 

2 

Fogyatékkal élők Alakuljon ki segítő 

magatartás  

a fogyatékkal élők 

iránt. 

Ismertessük, hogy 

mit jelent 

fogyatékkal élni. 

Gyakorlatok, 

szituációs 

feladatok 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása a tanulókban. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

Az önkéntesség 

fogalma, szerepe 

Tudja értelmezni az 

önkéntesség 

fogalmát és 

jelentőségét. 

Különböző fogalmi 

értelmezések és 

élethelyzetek 

megismerése 

Magyarázat, 

bemutatás 

 

 

2 

Önkéntes 

feladatvállalás 

másokért 

Az önkéntes 

feladatvállalás 

kialakításának 

fontossága. 

Segítő magatartás 

gyakorlása, mely 

emberek 

élethelyzetén 

javíthat. 

Videofilm 

megtekintése, 

megbeszélés 
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12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra hátrányos helyzetű társai iránt. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Összetartás és 

együttérzés 

Alakuljon ki az 

együttműködés, 

egymásra figyelés 

képessége. 

Élethelyzeteken 

keresztül ismerje 

meg az egyéni 

felelősség és a 

közös 

felelősségvállalás 

egymásra hatását. 

Beszélgetés, 

videofilm 

 

 
13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:A hátránnyal élők iránt érzett felelősség és az értük érzett felelősségvállalás 

személyiségfejlesztő hatásának kialakítása. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Hátrányos helyzet 

fogalma, fajtái 

Motiváltság 

kialakítása az 

önkéntes 

feladatvállalásra. 

A tágabb 

közösségért 

(kollégium, 

település) végzett 

önkéntes munka 

lehetőségei és 

jelentősége. 

Gyakorlatok, 

megbeszélés 

 

9. témakör: Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

 
7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:A tanulók váljanak érzékennyé környezetük iránt, legyenek képesek annak 

változásait érzékelni 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Ismerkedés a 

település 

értékeivel 

Ismerjék a település 

természeti 

és épített 

környezeti értékeit 

A település 

földrajzi, 

történelmi, 

kulturális értékeinek 

bemutatása 

Séta, gyűjtőmunka 

 

 

 

2 

A tanuló 

felelősségvállalása 

a kollégiumi 

környezetének 

állapotáért 

Legyenek képesek 

társaikkal 

együttműködve 

tudatosan 

alakítani 

környezetüket 

A kollégium és 

környezetének 

tisztaságmegóvására 

való nevelés 

Szobarend 

ellenőrzése, 

tisztasági verseny, 

szelektív 

hulladékgyűjtés, a 

kollégium körüli 

park gondozása, 

takarítása 

 

 

 
10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Váljanak nyitottá a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák iránt. 

Ismerkedjenek meg a környezettudatos életmóddal 

 Téma Cél Feladat Módszerek 
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1 

A természet és az 

emberi 

környezet egymásra 

hatása 

Ismerjék a diákok  

a környezetünket 

veszélyeztető 

hatásokat és azok 

következményeit 

Lakóhelyünkön  

a környezet-

szennyezés 

állapotának 

feltérképezése 

Csoportmunkában 

térkép 

készítése a 

szennyezett 

területek 

bejelölésével 

 

 

2 

Környezettudatos 

vásárlás, fogyasztás 

Részesítsék 

előnyben  

a természetes és az 

újrahasznosítható 

anyagokat 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

megvalósítása 

szűkebb és tágabb 

környezetünkben 

Beszélgetés 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerjék és váljanak képessé a környezeti problémák kezelésére, legyenek 

felkészülve arra, hogy érvelni tudjanak környezetvédő megoldások mellett 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Globális környezeti 

problémák: föld, 

víz, 

levegőszennyezés 

Legyenek nyitottak 

a környezet-

védelemmel 

kapcsolatos 

problémák iránt 

Szerezzenek 

ismereteket  

a környezetünket 

károsító 

tevékenységi 

formákról, 

szennyező és 

károsító anyagokról 

Felkészülés 

csoportmunkában, 

beszámolók, 

megbeszélés 

 

 

2 

A Föld Napja Váljon erkölcsi 

alapelvé  

a természet 

tisztelete, 

a környezet 

megbecsülése 

A tanulók adjanak 

számot arról, 

hogy miként 

tudnának segíteni 

környezetük 

megóvásában 

Környezetvédelmi 

kiállítás és 

vetélkedő 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Alakuljon ki a környezeti értékek iránti tisztelet, megbecsülés 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A hazai természeti 

értékek 

és a tárgyi 

környezet 

megóvása 

Tudatosodjon 

bennük  

a természeti értékek 

gondozásának és 

megóvásának 

jelentősége 

Magyarország 

természeti és 

kulturális 

értékeinek 

megismerése 

Prezentáció, 

filmvetítés 

2 Nemzeti parkjaink Ismerjék hazánk 

természeti értékeit 

Nemzeti Parkjaink 

bemutatása 

Prezentáció, 

filmvetítés 

 

 

 

 

 
13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:A tanulónak meg kell tanulnia az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használni. 
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 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

Megújuló és nem 

megújuló 

energiaforrások, 

alternatív 

energiahordozók, 

újrahasznosítható 

anyagok 

Ismerje meg a 

lehetőségeket és 

tudatosuljon a 

tanulóban, hogy 

fontos döntés van a 

kezében, 

ami a saját jövőjére 

van 

kihatással. 

Ismerje fel és 

részesítse előnyben 

a természetes, 

újrahasznosítható 

anyagokat, és 

energiahordozókat, 

amennyiben a 

lehetőségek 

engedik. 

Az 

újrahasznosítható 

anyagok 

sokszínű 

felhasználásának, 

megújuló 

energiaforrásoknak 

a bemutatása 

csoportmunkában. 

 

 

2 

Az ember és a 

természet 

egészséges 

együttélése, 

fenntartható 

fejlődés 

Környezetkímélő, 

környezettudatos 

életmód 

előnyeinek 

megismerése 

Az ember és a 

természet 

egészséges 

együttélésének 

bemutatása 

Természetfilm, 

beszélgetés 

 

 

10. témakör: Pályaorientáció 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség, valamint a képességek és az 

adottságok összhangja. Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje 

saját képességeit és tudja összehasonlítani az egyes pályák elvárásait. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Önismeret, 

képesség szerepe 

a 

pályaválasztásban 

A tanuló 

személyiségjellemzőinek, 

érdeklődési körének 

megismerése. 

A pályaválasztás 

szempontjából 

lényeges 

személyiségjellemzők 

megismerése 

Önismereti teszt, 

beszélgetés 

 

 

 

2 

Tevékenységek és 

szakmák 

jellemzői 

A tanuló legyen képes 

mérlegelni képességei 

alapján saját 

pályaválasztási 

lehetőségeit 

Különféle szakmák 

bemutatása és  

a betöltésükhöz 

szükséges 

képességek, 

adottságok, 

elvárások. 

Gyűjtőmunka, 

foglalkozást 

bemutató 

videofilmek, 

beszélgetés 
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10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit.  

Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

 

1 

Továbbtanulási 

lehetőségek 

A tudatos 

pályaválasztás 

iránti 

igény kialakítása. 

Tudjon eligazodni a 

különböző 

pályaválasztási 

dokumentumokban, 

hogyan 

használhatók az 

elektronikus 

pályaorientációs 

anyagok. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

önálló munka 

 

 

 

2 

Különféle 

életpályák 

bemutatása 

Az eredményes 

pályaválasztás 

összetevőinek 

feltárása. 

Különféle 

életpályák 

bemutatásán és 

megismerésén 

keresztül 

tudatosuljon 

saját életpálya 

elképzelése. 

Szerepjáték, páros 

munka 

 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

 

 

Folyamatos tanulás Tudatosítani a 

folyamatos 

tanulás, önképzés 

jelentőségét. 

A folyamatos 

tanulás, önképzés 

igényének 

megalapozása. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

önálló munka 

 

 

 

 

 

2 

Pályamódosítás Bemutatni, hogy a 

folyamatos 

tanulás, az újabb 

képzettség 

megszerzése 

mennyiben segíti 

a pályamódosítást, 

és munkanélkülivé 

válás esetén 

az újbóli 

elhelyezkedést. 

Felkészíteni az 

esetlegesen 

bekövetkező 

pályamódosításokra 

Esettanulmány 
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12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő 

kommunikációs stílust. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

Álláskeresési 

technikák 

Megismertetni az 

álláskeresés 

különböző 

technikáit. 

Bemutatni az 

álláskeresés 

lehetséges 

csatornáit. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

szituációs feladat 

 

2 

Önéletrajzírás, 

motivációs 

levél 

Megismertetni az 

önéletrajz 

funkcióját, fajtáit, 

felépítését. 

Tudja megírni saját 

önéletrajzát, 

motivációs levelét. 

Önálló munka, 

magyarázat, 

gyakorlás 

 

 
 

13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat. Rendelkezzen 

megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, 

munkavállalói szerepéről. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A munka világa és 

jellemzői 

Megismertetni a 

munkaviszony 

létesítésének 

legfontosabb 

szabályait. 

A munkaerőpiac 

főbb jellemzőinek 

megismerése. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

beszélgetés 

 

2 

A választott hivatás 

munkaerő-piaci 

lehetőségei 

Megismertetni az 

aktuális 

munkaerő-piaci 

helyzetet. 

Magyar és külföldi 

munkavállalás 

lehetőségeinek 

megismerése. 

Beszélgetés, 

magyarázat 

 

11. témakör: Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. Legyen 

tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A családi 

gazdálkodás 

A tanuló ismerje 

meg a helyes 

családi 

gazdálkodást. 

A helyes családi 

gazdálkodás 

bemutatása 

különféle 

családszerkezetben. 

Kérdőív, 

beszélgetés 

 

2 

Ésszerű 

gazdálkodás 

módszerei 

Tudatosítani a 

jövedelem 

szerepét a 

családban. 

Az ésszerű 

gazdálkodás 

jelentőségének 

megismerése 

Esettanulmány 
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10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

Pénzkezelés 

technikái I. 

Postai és banki 

műveletek 

megismertetése. 

A pénzfeladás, 

csekk kitöltés 

műveletének 

megismerése. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

önálló munka 

 

 

2 

Pénzkezelés 

technikái II. 

Banki műveletek 

megismertetése. 

A pénzátutalás, 

bankszámla 

nyitása, 

bankkártya 

használatának 

megismerése. 

Szemléltetés, 

magyarázat 

 

 

 
11. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

A gazdaság 

működésének 

alapjai 

Gazdasági 

alapfogalmak 

megismertetése. 

A piacgazdaság 

szereplőinek 

megismertetése. 

Szemléltetés, 

magyarázat, 

beszélgetés 

 

 

 

 

2 

Gazdasági válságok Megismerni a 

gazdasági 

válságok 

kialakulásának 

okait. 

Felismerni, hogy 

milyen problémák 

adódhatnak a 

társadalomban  

a helytelen 

gazdálkodás miatt 

és ezek milyen 

következményekkel 

járnak. 

Esettanulmány, 

kiscsoportos 

munka 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve 

megszerzésének eszköze. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

Munka A munkával 

szerzett 

jövedelmet terhelő 

levonások 

megismerése. 

Megismertetni a 

jövedelem után 

fizetendő adó- és 

járulékok szerepét. 

Magyarázat, 

százalékszámítás, 

önálló munka 

 

 

2 

Fogyasztás Az egyéni és 

közösségi 

fogyasztás 

összehasonlítása, 

fogyasztói igények 

megismerése. 

Megismertetni, 

hogy az egyes 

családok 

fogyasztását mi 

határozza meg. 

Magyarázat, 

kiscsoportos 

munka. 

 

3 

Gazdálkodás Pénzügyi szemlélet 

kialakítása 

Gazdálkodási 

alapfogalmak 

tisztázása. 

Magyarázat, 

kérdőív 

13-14. évfolyam 
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Fejlesztési követelmény: Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

1 

A vállalkozás 

lényege, 

alapvető formái 

Különféle 

vállalkozási formák 

megismerése 

Az egyes 

vállalkozási formák 

működési 

módjának 

bemutatása. 

Szemléltetés, 

magyarázat. 

 

 

2 

Vállalkozás 

működése 

Egy szimulált 

vállalkozás 

keretében 

megismerni egy cég 

alapítását és 

működését. 

Egy 

diákvállalkozás 

működésének 

szimulációja. 

Szituációs játék 

 

 

3 

Vállalkozás és 

kockázat 

A kockázat 

fogalmának, 

jelentőségének, 

veszélyeinek 

megismerése. 

A kockázatvállalás 

fontosságának és 

veszélyeinek 

tudatosítása egy 

vállalkozás során. 

Esettanulmány 

 

12. témakör: Médiatudatosságra nevelés 

 

7-9. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép 

és egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között.  

Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

A média társadalmi 

szerepe, 

a reklám és a 

fogyasztás 

összefüggése 

Ismerkedés a 

hagyományos 

médiával a 

különféle 

folyóiratokon, 

kiadványokon 

keresztül, reklámok 

hatása 

Gyűjtsön nyomtatott 

média anyagokat: 

napilap, folyóirat és 

szórólapokat, 

kereskedelmi 

reklámanyagokat. 

Gyűjtőmunka, 

beszélgetés, 

elemzés. 

 

 

10. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel  

          (internet, számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel 

és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

 

1 

Az internet 

használatának 

szabályai, a helyes 

etikai 

magatartás és 

felelősség 

Jogszabályok, etikai 

előírások 

ismertetése a 

hagyományos 

média és az internet 

használat 

esetében. 

Az elektronikus 

médiák (internetes 

ismeretterjesztő 

oldalak,  

e-book stb.) 

használatának 

gyakorlása. 

Vita a különféle 

magatartásokról 

11. évfolyam 
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Fejlesztési követelmény:Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait. 

Óra Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A médiatartalmak 

és a valóság 

összefüggése 

A médiatartalmak 

és a valóság 

összehasonlítása 

Gyakoroltassuk 

különféle ismeretek 

hozzájutásának 

módjait az 

internetes keresők 

segítségével. 

Ismert események 

médiabeli 

megjelenítésének 

összehasonlítása a 

valósággal 

 

 

 
12. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 

egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

 

 

1 

A számítógép, az 

internetfüggőség 

veszélyei 

Az internet- és 

játékfüggőség 

kóros hatásainak 

bemutatása. 

Saját időbeosztás 

elemzése. Mennyi 

időt töltök 

számítógép 

használattal. 

Konkrét esetek 

elemzése  

a túlzott 

géphasználat 

veszélyeiről 

 

 

 
13-14. évfolyam 

Fejlesztési követelmény:Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

 Téma Cél Feladat Módszerek 

1 Az online 

kommunikáció 

csatornái. Online 

közösségi 

oldalak: Facebook, 

Messenger, stb. 

Tudatos 

internethasználat. 

Saját profil 

megadása közösségi 

oldalakon. Mi 

legyen nyilvános? 

Problémák 

megbeszélése. Vita 

 




