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Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja 

 

1.Pedagógiai alapelveink 

 

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestületének pedagógiai 

hitvallása, mely a fenntartó Pécsi Egyházmegye köznevelési intézményeinek Katolikus 

Értékgyűjteményének szellemiségében és felhasználásával készült. 

 

1.1. A nevelés feladatai  

 

Intézményünk tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember formálásán 

munkálkodjon, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték kibontakozik és 

egymásba fonódik. Benne és a teremtés rendjének felismerésében gyökerezik a kötelesség az 

emberi értékek tisztelete iránt, érvényre juttatva a tanulókat megillető autonómiát, közben 

betöltve a sajátos küldetést, amely minden ember szolgálatára kötelez. 
 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol diákjaink otthon érezhetik magukat. 

Nevelőink olyan nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből, akik értéket 

teremtő, erkölcsi tartással bíró, kulturált magatartású emberek lesznek, akikben kialakul a tudás 

becsülete, a művelődés iránti igény, az ember tisztelete és megértése. 

 

Pedagógusaink azért tanítanak és nevelnek, hogy, belülről alakítsák az embert, s fölé emeljék 

azoknak a körülményeknek, amelyek meggátolnák a teljes emberré válásban. Ezt szem előtt 

tartva iskolánkban olyan nevelési tervből indulunk ki, amely céltudatosan, Krisztusba 

ágyazottan a személyiség mindhárom aspektusának: lelki, szellemi, érzelmi világának teljes 

kimunkálására irányul. 

Mindez lehetővé teszi, hogy diákjaink a keresztény értékrend hordozói és elkötelezettjei 

legyenek.  

 

Az iskolánkban folyó nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön, 

alakuljon. Elsődleges cél a hit ébresztése, a gyermekek, diákok személyes istenkapcsolatra 

vezetése Isten Igéje által, az Egyház Tanítóhivatalának dokumentumaival összhangban. A hitre 

nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább a pedagógusaink, intézményi dolgozóink 

életpéldáján, a hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és gondolkodásán 

keresztül. A gyermek, tanuló azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen környezetében lát.  

Fontos, hogy a hitre nevelés szője át az intézményeink mindennapi életét, de személyre szabott 

legyen, alkalmazkodjon a gyermek, a tanuló hitéleti múltjához. E célunk eléréséhez szeretnénk 

eszközeinket minél inkább gazdaggá, változatossá és élményszerűvé tenni. Ezért a tanórákon 

képviselt keresztény pedagógusi értékrend mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

bekapcsolódjanak a plébánia által szervezett, a keresztény nevelést elmélyítő programokba. 

Szorgalmazzuk, hogy közös programokat valósítsunk meg a szülőkkel is, hogy a keresztény 

értékrend egyre mélyebben és hitelesebben jelenjen meg a családok életében is. Ugyanakkor az 

élményszerűségre is szeretnénk törekedni, hiszen nevelni pozitív élményátadás nélkül 

lehetetlen. Ezért a művészet eszközeit is szeretnénk kihasználni. Tematikus művészeti 

szakkörünkkel arra vállalkozunk, hogy 2-6. évfolyamokon a keresztény értékrend legfontosabb 

sarokköveit (megbocsátás, irgalom, szolgálat, család, barátok, szolgálat stb.) diákjaink lelkében 

elmélyítsük. A szakkör szoros együttműködésben dolgozik a hittan és osztályfőnöki 

foglalkozásokkal is, hidat képezve a keresztény értékátadás különböző területei között. 
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Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is 

sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig.  

 

Nagyon fontos - a hitre, reményre, szeretetre nevelés.  

 

Eszményeinkben egy olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában a következő tulajdonságokat: 

 

 a keresztény értékrend elkötelezettje 

 humánus 

 fegyelmezett 

 művelt 

 kötelességtudó 

 érdeklődő, nyitott, kreatív 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására 

 becsüli a tudást-tudását folyamatosan gyarapítja ,bővíti 

 öntevékenyen, aktívan részt vesz a tanulásban, jó eredmények elérésére törekszik 

 ismeri, tiszteli, óvja és ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, más népek értékeit, 

hagyományait, az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés elfogadott formáit és módszereit 

 viselkedése udvarias, beszéde kulturált 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt és gondozott. 

 

A katolikus iskolában a nevelés és az oktatás szoros egységben van. "Az iskola azért tanít, hogy 

neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." (Kat.Isk.29.) Minden tudás, amely mögött nem 

áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. A XX. század történelme számos esetben példázza, 

az erkölcsileg kontrolálatlan tudomány milyen súlyos pusztításokra képes. Ezért minden tudást 

az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi háttérrel kell átadni.  

 

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

használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket 

körülvevő világot, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos 

önképzésbe és önnevelésbe.  

 

A hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább az életünkkel, ahogyan a 

hétköznapokon viselkedünk és gondolkodunk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit a 

közvetlen környezetében lát. “Az iskola éppen azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más 

fokon - az iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. 

Így ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és 

egyúttal végső céllá.” ( Kat. Isk. 34.)  

 

A katolikus iskola a hit és műveltség találkozásának helye. A katolikus iskolának kötelessége 

vállalni a növendék személyiségének keresztény szellemű formálását: “ma különösen, hiszen 

számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 
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(Kat. Isk. 45.) Másrészt törekednie kell arra, hogy a tanítványok mind jobban és érettebben 

éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény állásfoglalást. Ebben tanáraik, 

nevelőik és hitoktatóik jó példája lehet elsősorban segítségükre  

 

Az iskolánkban tanuló diákok jó részt a mai magyar társadalom általános állapotát tükrözik: 

iskolánkba sok ateista, a vallástalan vagy csak formálisan vallásos családból származó gyermek 

jár. Feléjük megkülönböztetett figyelemmel kell képviselni a krisztusi örömhírt, hogy nehogy 

ellenkező hatást érjünk el, mint amit szeretnénk. Csak nagy tapintattal, megértéssel és 

elsősorban bölcsességgel érhetünk el komoly eredményt.  

 

A vallásgyakorlat minden egyes területére csak kellő felkészültséggel szabad őket bevezetni. A 

szülők, nagyszülők jelentős része nem, vagy alig rendelkezik vallási háttérrel. Minden jó 

szándékuk ellenére hiányosak és főként hamisak az információik az Egyházról, a hitről. Emiatt 

sokszor nem értik meg és fogadják el teljes mélységében a katolikus iskolában folyó nevelést 

és az elvárások pedagógiai okait, ezért valószínű, hogy vallásos nevelés során az iskola "magára 

marad". Az egyházi iskolák nevelési elveinek megfogalmazásakor figyelembe kell vennünk, 

hogy szekularizált világban élünk. 

. 

A katolikus iskolában folyó nevelés nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívvá 

tudja tenni, és a gyermekek természetes becsvágyát, sikerre törekvését átitassa a keresztény 

szellemmel és a helyes irányba terelje. Nem gyökerestül kell kiirtani a rossz irányba vivő 

tulajdonságokat, hanem átalakítva a jó szolgálatába kell állítani. Meg kell tanítani diákjainkat 

arra is, hogyan vezessék le helyesen indulataikat, haragjukat, hogyan lehet ezeket akár pozitívan 

is felhasználni 

 

Sok szülőt gyermekén keresztül lehet elérni. Ezért számukra ezen az úton lehet biztosítani a 

hitben való előrehaladást, az igazi emberi értékekben való megerősödést. A szülők akkor tudnak 

a nevelésben partnerek lenni, ha van alkalmuk megismerni az iskola nevelési koncepcióját, ha 

elfogadják azt és egyetértenek vele. A családok szétesése miatt sokszor hárul a pedagógusra 

nagyobb felelősség, egy meg nem fogalmazott elvárás a szülők részéről, hogy, amit nem 

tudnak, vagy nem akarnak otthon megadni, illetve megkövetelni, azt végezze el helyettük az 

iskola.  

 

A diákok egy része olyan családi modellt hoz, melyből hiányzik az anyai vagy az apai minta, 

ahol kevés a gyerekekre fordított idő, hiányzik a keresztény értékrend, kisdiákjainkban 

különösen nagy a szeretet-, a törődés-, és az elfogadás-igénye.  

 

Nemcsak a családi háttér, hanem a világ sem kedvez az egyházi iskoláknak. Olyan világban 

élünk, amelyben már nem érték az alázat, a megbocsátás, az elfogadás, a türelem. Olyan 

világban élünk, amely rákényszeríti az embereket az önzésre, a saját érdekük, előnyük 

hajszolására.  

Meg kell tanítani diákjainkat együtt élni a világban tapasztaltakkal, ugyanakkor meg kell 

tanítani nekik azt is, hogyan tudják megőrizni identitásukat, és értékeiket. Meg kell tanítani, 

hogy nem értéktelenebbek -de nem is értékesebbek- másoknál. Meg kell tanítani az önhittség 

és az önmagukban való hit közötti különbséget. Meg kell tanítani őket az élet tiszteletére, a 

szenvedés értékére. Meg kell tanítani őket hitük okos megvédésére, véleményük bátor, de 

másokat nem sértő kimondására.  

 



9 

 

 

1.2. Erkölcsi elvárások a tanároktól  

 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, kellő 

önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és embertársat szerető 

emberekké váljanak, nekünk, pedagógusoknak is ilyennek kell lennünk. Nyitottnak kell 

lennünk minden értékre, amelyet beépíthetünk saját életünkbe, nevelő-oktató munkánkba.  

Munkánk nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, és vállalnunk kell a diákok előtt teljes 

személyiségünket és személyiségünk korlátait is. 

 

A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg kell 

érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és melyiknek 

határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. Ezt a munkát csak a 

gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen elvégezni.  

A tanár életének összhangban kell állnia az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért 

fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit 

megtartsa a diákok és a kollégák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon 

megbocsátani is. A pedagógus szavai és tettei mindig összhangban kell, hogy legyenek, hiszen 

mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek számára a hamis tanúságtétel.  

 

Iskolánkban minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem 

dolgozik a krisztusi nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a katolikus tanítást és munkája 

közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az Egyházunkra és tanítására, hiszen ez a 

diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak ebben az esetben 

biztosítható.  

 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából 

elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés 

előfeltétele, hogy számarányuk növekedjen. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az 

egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha azok a 

világ sokszínűségét tudják képviselni.  

 

1.3. Erkölcsi elvárások a diákoktól  

 

A mai magyar társadalom nagyon sokféle. Így a gyermekek is sokféle hatásnak vannak kitéve. 

Egy-egy iskola tanulóközössége különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, egyházból 

érkezik. Éppen ezért nehéz feladat egy egységes erkölcsi rend elfogadtatása és közösségi szintű 

megélése. Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra 

irányuló tevékenységét és ezt tudatosan ne akadályozzák. Nevelésünk során a tanulók váljanak 

képessé a hit befogadására, mely folyamat során megváltozik viszonyuk önmagukhoz és a 

másik emberhez, az emberi világ megnyilvánulásaihoz, valamint kapcsolódásuk a természeti 

és tárgyi környezethez, a teremtett világhoz. 

Kiemelt törekvés, hogy érzékük legyen a transzcendencia és a valódi értékek iránt. Egyre 

jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 
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Elvárásaink a következők:  

 

 belső igény a szentre, a szépre, a jóra, és az igazra  

 részvétel a vallásának megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban  

 tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt  

 mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása  

 alapos, rendszeres és pontos munka  

 a rábízott feladatok lelkiismeretes elvégzése  

 a házirend felelős betartása (a házirend be nem tartása fegyelmi eljárást vagy az igazgató 

intézkedését vonja maga után) 

 részvétel a szakköri munkában - elvárás tanulóinktól a tehetségüknek megfelelő 

szakkörökön való folyamatos részvétel; iskolai keretek között  kettő szakkör válaszható 

 

Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző szakkörökkel, tanulmányi 

kirándulásokkal, sport, és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a diákoknak 

erejükhöz mérten részt kell venniük  

 

1.4. Erkölcsi ajánlások a szülőknek  

 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők joga 

és kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket. Az iskola igazán 

egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget alkotnak, hiszen "a 

keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik." (Kat. Isk.53.) Így a gyermekek egy 

egyházi közösségből kerülnek be az iskola közösségébe, és az iskola elvégzése után oda 

kerülnek vissza. 

 

Iskolánk a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, 

tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén anyagilag is támogassák. 

Iskolánkkal kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék meg. Az iskola feladata, hogy 

jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse azok mindenki számára megnyugtató 

megoldását.  

 

Iskolánk igyekszik a szülőkkel mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési alapelveit. 

Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással lehet elérni. Ennek formái a szülői 

értekezletek, szülői fórumok, szülői körlevelek és természetesen a személyes beszélgetések.  

 

Iskolánk nevelői közössége tisztában van avval, hogy a mai társadalom kultúrválságot él át. A 

hagyományos keresztény kultúra sok eleme még a keresztények körében is talaját vesztette. 

Ezért különösen fontos ma a krisztusi értékekből táplálkozó keresztény értékrend kialakítása 

diákjaink és szüleik körében.  

 

Ennek érdekében az iskola sokféle eszközt felhasználhat a tanórákon és a tanórákon kívül. Az 

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

Meg kell tanítani a gyerekeket a liturgiába való aktív bekapcsolódásra, hitük alapos 

tanulmányozására. Meg kell ismertetni az egyház kultúrateremtő szerepét, és nagy művészek, 

tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, a gondolkodásra, a szellem fejlődésére gyakorolt 

hatását. Mindezen közben nem feledkezhetünk meg arról, hogy az elsődleges cél a diákok 

személyes istenkapcsolatának kialakítása. 
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Az iskola kulturális élete szorosan illeszkedik a város és a helyi plébánia kulturális életéhez, és 

kölcsönösen kiegészítik egymást. A lehetőségektől függően színház-, hangverseny- és 

múzeumlátogatásokat szervezünk diákjaink és szüleik, családtagjaik részére  

Az iskolai és városi ünnepélyeken diákjaink bemutatják zenei tudásukat, fellépnek szavalóink, 

színjátszóink, népi- és társastánc csoportjaink, iskolánk kamara-, kis- és nagykórusa. 

Képzőművészeti kiállításokon mutatják be rendszeresen legszebb alkotásaikat tehetséges 

tanulóink.  

 

Fontos a kulturált szórakozás elsajátíttatása is. Ezért elengedhetetlen a néptánc és a társas 

táncok tanítása is iskolánk valamennyi évfolyamán. A kulturált szórakozás hagyományainak 

ápolásába, illetve új formáinak kialakításába diákjaink szüleit is be kell vonnunk.  

 

A kultúra része az emberi kapcsolatok, érzések kifejezési formája is. Ezért a tisztelettudó, de 

őszinte viselkedést meg kell tanítani a diákoknak, kezdve a köszönéstől az öltözködésen és 

étkezésen át a helyes beszélgetésig. Ezt természetesen csak a pedagógusok egységes és igényes 

példaadásával, a szülők bevonásával lehetséges elérni.  

 

Minden ember egy adott nyelvi, kulturális közegben él. Ez alapvetően meghatározza 

gondolkodásmódját, világlátását, magatartását. Aki ezt elveszti, vagy akiben ez nem alakul ki, 

az gyökértelen lesz.  

 

Iskolai hagyományaink kialakításába, gyakorlásába tanulóink szüleit is bevonjuk: 

 

 a tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum), 

az általános és gimnáziumi tagozaton a ballagási ünnepélyt közös szentmisével zárjuk 

 napi ima: a tanítás kezdetén: a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógussal közösen 

imádkoznak, hallgatják az evangéliumot 

 vasárnapi diákmise az 1-12. évfolyam számára. A misén részt vevő gyerekek olvassák fel 

az olvasmányt, könyörgést. Előtte a hittan órán az osztályok közösen készülnek a 

szentmisére. (Miseénekeket gyakorolják, a könyörgésbe saját kérésüket is 

megfogalmazhatják)  

 egyházi kiadású könyvek, videokazetták, CD-romok vásárlásával bővítjük az iskolai 

könyvtár állományát 

 

Iskolánk egyik megalapozó bázisa akar lenni a katolikus értelmiség "kinevelésének" ezért 

tovább bővítjük kapcsolatainkat az egyházi felsőoktatási intézményekkel. Szorgalmazzuk 

megfelelő tehetségű növendékeink egyházi középiskolába, egyházi felsőoktatási 

intézményekben való továbbtanulását. Súlyt helyezünk az általános iskolások körében végzett 

beiskolázási tevékenységre is, az iskola által kínált lehetőségek, nevelési eszményeinek 

megismertetésére is.  
 

2. A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A nevelés, oktatás tudatosan megszervezett és megtervezett tevékenység, amely feltárja az 

egyén és a közösség egymásrautaltságát. A nevelés komplex tevékenység: elsősorban nem 

normák és szabályok közvetítése, hanem személyes példamutatás és jól irányított egyéni és 

kollektív cselekvések megszervezése.  

E folyamat értelemszerű irányítója a tanár. A tanár megismeri a gyerekek személyiségét, 

tiszteletben tartja azt, ugyanakkor vállalja is annak alakítását. A tanulói személyiség 

fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és tanulók 
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közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói 

közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

2.1. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink 

A tanulók erkölcsi nevelése: az alapvető keresztény erkölcsi értékek megismertetése, 

tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit 

ébresztése, a diákok személyes Istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak 

megalapozott Istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. Ezért a hitoktatás "alapvetően 

különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az a célja, hogy az értelmet elvezesse a 

vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus tanítványává tegye." (Kat.Isk.50.)  

Ezt csak a személyes példaadással, imával és türelemmel lehet elérni. Mindig tekintettel kell 

lenni azonban a gyermekek életkorára és korábban megszerzett vallási műveltségére. 

A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a jobb 

önmegismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi 

kapcsolatokban gyarapszik. 

 a tanulók értelmi nevelése: az értelmi képességek, ill. az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése, a világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása 

 a tanulók közösségi (társaskapcsolatokra felkészítő) nevelése: az emberi együttélés 

szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az 

együttműködési készség kialakítása, a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása 

A tanulóknak meg kell tanulniuk kezdetben a szűkebb, később a tágabb értelemben vett 

közösséghez való alkalmazkodást. 

 a tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet jelenségeire, a 

tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre, a jó meglátására és 

megtételére késztető érzelmek kialakítása  

 a tanulók akarati nevelése: az önismeret, a tanulók saját személyiségének 

kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése, a kitartás, a szorgalom, a céltudatossá, 

az elkötelezettség kialakítása 

 a tanulók nemzeti nevelése: a szülőhely és haza múltjának és jelenének megismertetése, 

emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése, a hazaszeretet érzésének felébresztése, a 

magyarságtudat erősítése 

 a tanulók állampolgári nevelése: az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése, igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi 

közéletben való részvételre 

3. Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

3.1. Az egészségnevelési, egészségfejlesztési program alapelve, célja 

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze az életvezetési képességeket. 

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 
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 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

3.2. Területei 

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében, 

 Öltözködés, 

 Higiénia, tisztálkodás, 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a tanórán 

kívüli nevelésben, 

 Ésszerű napirend kialakítása. 

Szűrővizsgálatok: pl: gerinc, szemészet, fogászat, stb. 

Egészségnevelési nap, verseny szervezése. 

3.3. Az egészségnevelés színterei 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató iskolai hatás 

 Termek, folyosók, udvar, orvosi rendelő, élő sarok kialakítása 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: otthoni torna, reggeli 

elfogyasztása, az évszaknak megfelelő öltözködés, stb. 

 Az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés, pl.: az étrend 

összeállításában való részvétel 

 Az iskolai büfében a gyermekek egészségét segítő élelmiszerek árusítása 

 Iskolai médiumok „egészség” rovatai 

 Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra, 

egészségtan modul, stb. 

 „Egészségnapok” 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

 Szakkörök 

 Egészségnevelési akciók 

 Nyári táborok 

 Előadások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

 Az iskola sportköre bekapcsolódik - lehetősége szerint - a Katolikus Iskolák Diák 

Sportszövetségének, a KIDS-nek munkájába. A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak 

a különféle versenyekbe: a Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos 

versenyekbe, a diákolimpiába, a KIDS-versenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe.  
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3.4. Egészségnevelésünket segítő hasznos módszerek 

 Játékok 

 Riport 

 Közösségépítés 

 Művészetek 

 Programok 

 Projektek 

3.5. Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési Tanácsadó, 

ASE és PSE vezetősége, szakrendelők. 

Az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az 

egészségnevelésben való részvétel. 

A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az iskolai egészségügyi teamnek 

lehetősége van arra, hogy az iskolai egészségügyi munka folyamatába illessze be az egészséges 

életmódra ösztönzést, nevelést. 

Az iskolai egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani 

 életmód és betegségek összefüggései 

 iskola tanulóinak egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése,  

 serdülőkori változások ismertetése 

 segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi magatartás, életmód és szexuális problémák, 

valamint krízisek megoldásában 

 az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, 

segítségül hívhatók, az iskolai egészségfejlesztésben 

 iskolai pedagógiai és iskola egészségügyi teamek együttműködésének kialakítása. 

4. Közösségfejlesztés, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

4.1. Tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk oktató-nevelő munkájának kiemelt területe. 

 az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése  

  a tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

 A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral változó 

közösségi magatartáshoz, azaz: a kisgyermek heteronóm (a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró) személyiségének átalakulásától az autonóm személyiséggé válásig. 

 Az előbbi feladatból eredően ösztönzést, útmutatást adunk az egyéni érdeklődés, képesség, 

tehetség kibontakoztatására, az önfejlesztés belső erőforrásainak (pl. akaraterő, ambíció, 

igényesség) kiépítésére. 
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Megértetjük, elfogadtatjuk az egyre inkább háttérbe szoruló, de nélkülözhetetlen humán 

értékeket, mint: egymás megbecsülése, tisztelete, az empátia és tolerancia érzése egymás iránt, 

illetve a konfliktusok vállalása, ezek feldolgozása. 

A devianciához vezető szocializációs problémák észrevétetése, potenciális veszélyeinek 

tudatosítása, az ezekkel kapcsolatos felelősség felébresztése önmagunk és társaink iránt kiemelt 

területe pedagógiai munkánknak. 

 az önkormányzat képességének kialakítása: a közösségek fejlesztése során ki kell alakítani 

a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél 

eléréséért összehangoltan tevékenykedni, az elvégzett munkát önállóan értékelni. 

A fentiek érdekében fejlesztenünk szükséges 

 diákjaink vitakészségének, kapcsolat és kommunikációs képességeinek kibontakoztatását, 

 bátorítani a kezdeményezési szándékot és képességeket, 

 az iskolai programok színterein kínálkozó kreativitás képességét és önállóságot, 

 a dönteni tudás, illetve bonyolult helyzetekben a döntés felelősségének felvállalását. 

A közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 

tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek: 

 Az irányító pedagógus legfontosabb feladata a közösség tevékenységének tudatos 

szervezése és folyamatos megszervezése. (Ehhez alapvető színtér az osztályfőnöki munka, 

illetve osztályfőnöki óra, mely mintegy a szocializáció műhelyének tekinthető) 

 Ennek érdekében irányítani kell az egyéni és közösségi érdek lehetőségekhez képest történő 

összehangolását. 

 Egyenlő hangsúlyt kell helyeznünk: a gyermekek társas lénnyé fejlesztésére, illetve az 

egyén belső stabilitását segítő, személyiségét kibontakoztató nevelői munkára. 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és 

magyarságtudatunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep 

szerepére, az ünneplés módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást 

adnak. 

4.2. A tanév jeles napjai 

 VENI SANCTE  

 TE DEUM  

 lelki napok, lelki gyakorlatok, zarándoklatok 

 Balogh Antal nap  

 Balogh Antal Családi Nap 

 szalagtűző ünnepély 

 farsang 

 általános és középiskolai ballagás  

 szept. 24. Szt. Gellért - a katolikus iskolák napja  

 nov. 1. Mindenszentek  

 nov. 2. Halottak napja  
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 dec. Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsony 

 feb.-márc: nagyböjt 

  Húsvét  

 máj.-jún.: Pünkösd 

 okt. 6. aradi vértanúk emléknapja 

 okt. 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja 

 jan. 22. A magyar kultúra napja  

 febr.25. diktatúrák áldozatainak emléknapja 

 márc. 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

 ápr.16. holokauszt áldozatainak emléknapja  

 június 4. nemzeti összetartozás napja 

4.3. Az ünneplés módjai 

o megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten)  

o iskolai ünnepély  

o hangverseny  

o színdarab  

o tanítási szünet, kirándulás  

o vetélkedők  

o kiállítások 

o projekt-nap 

A hagyományteremtés egyéb lehetőségei is gazdagítják az iskola életét: 

 tanulmányi versenyek 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle versenyek, vetélkedők - a 

versenyekre a felkészítést a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Iskolánk a megyei versenyek szervezésébe, lebonyolításába bevonja a tehetséges, kreatív 

diákok közösségét is. 

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől kapott 

adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. A 

tehetség gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít abban, 

hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség fölismerése 

elsődleges pedagógiai feladat. A korán megmutatkozó tehetség még nem biztos ismérv. A 

fölismert tehetséges diákkal folyamatosan kell foglalkozni, fokozatosan adagolni a munkát, a 

feladatokat 

A tanulmányi versenyek már alsó tagozatos kortól elképzelhetők. Igazi idejük, igazi értékük a 

17-18 éves korban következik be. Iskolánk nevelőtestülete dönti el, hogy az adott tanévben 

milyen versenyeket vállal - a tanulók adottságai alapján.  

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe: a Diáksportszövetség 

által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diákolimpiába, - a KIDS-versenyekbe, a 

különféle iskolai, iskolák közötti kupa-küzdelmekbe. 

 irodalmi színpad 
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Iskolánkban több irodalmi színpad működik- regionális versenyeken, helyi rendezvényeken 

mutathatják be tudásukat diákjaink. 

 tánciskola, táncház  

Minden iskola életében vannak olyan közös délutáni rendezvények, amelyek az iskola életét 

színesítik, és különös nevelési lehetőséget biztosítanak a tanárok számára. A magyarságra 

nevelés, a néphagyomány megismerése szempontjából rendkívül fontos a táncházak, kézműves 

foglakozások, kirakodóvásárok szervezése egy-egy ünnephez kapcsolódóan. Ugyancsak fontos 

a farsangi bál, szalagtűző bál tartalmas megtartása. Diákjaink a klasszikus és modern táncok 

különböző formáit is elsajátíthatják képzett oktatók segítségével 

 jótékonysági est 

Minden évben - az általános iskolai beiskolázás időszakában- diákjaink önálló, egész estét 

betöltő műsorral lépnek fel a Városi Művelődési Központban. 

 osztálykirándulások 

Iskolánk nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente legalább egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek, 

melynek költségei a tanulók szüleit terhelik. Az osztályfőnök a tanév első szülői értekezletén 

egyezteti a szülőkkel, milyen költséggel szervezheti azt meg.  

Célunk az, hogy iskolánk minden diákja, mire befejezi tanulmányait, ismerje meg 

Magyarország nagyobb tájegységeit. Először a szűkebb környezetet, a lakóhelyhez közelebb 

eső vidékeket kell megismertetni a tanulókkal az alsó tagozaton, majd felsőben az ország 

távolabbi területeire is eljuttatjuk diákjainkat. 

Az osztálykirándulásoknak több céljuk van: 

o ismeretszerzés, a haza megismertetése 

o közösségformálás 

o természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme 

o turisztika 

A kirándulások programját mindig változatosan állítjuk össze. Lehetőleg – ha a szülők 

támogatják elképzeléseinket – több napos osztálykirándulást tervezünk, igyekszünk minél több 

értékes élményt szerezni diákjainknak. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

5. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

Kívánatosnak tartjuk, hogy a szülők, mielőtt gyermekük iskolánkba történő jelentkezéséről 

döntenek, tájékozódjanak oktató-nevelő munkánk koncepciójáról. Megalapozott, céljainkkal 

összhangban levő, tartós eredményeket csak akkor érhetünk el, ha a szülők és az iskola 

tanárainak együttműködése és kapcsolata közös bizalomra épül. 

A gyermek személyiségének harmonikus fejlődését szolgálja, ha lényeges kérdésekben hasonló 

hatások érik a családban és az iskolában.  Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a Szervezeti 

és Működési Szabályzat és a Házirend őket és tanulóinkat érintő rendelkezéseiről, és az iskola 

elvárja tőlük, hogy fogadják el és tartsák tiszteletben ezeket a rendelkezéseket. 
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A tanulókat és a tanulók szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten, szülői körleveleken keresztül írásban 

tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával nevelőivel, nevelőtestületével. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 családlátogatás- elsődleges célja a tanulók otthoni körülményeinek megismerése. 

Minden tanulót legalább egy alkalommal felkeresünk alsó- és felső tagozatos korában. 

A látogatás időpontját a szülőkkel előre egyeztetjük. 

 szülői értekezlet, melynek célja a szülők és pedagógusok közötti folyamatos 

együttműködés kialakítása, a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, 

lehetőségeiről, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő 

munkájáról, a gyermektanulmányi munkájáról, az osztályközösség céljairól, 

feladatairól, eredményeiről, problémáiról. Az osztályfőnök megbeszéli a szülőkkel a 

gyermekek korosztályát és a közösséget konkrétan érintő nevelési feladatokat, 

nehézségeket és közös nevelési stratégiát alakíthatnak ki. A szülői értekezlet egyben jó 

alkalom a szülőknek arra, hogy egymást is megismerjék. 

 fogadóóra: Az iskola lehetőséget biztosít a szülőnek valamennyi -a gyermekét érintő 

bármely jellegű kérdésnek az érintett pedagógussal történő négyszemközti 

megtárgyalására. Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a tanév kezdetekor az 

osztályban tanító pedagógusok fogadóórájának időpontjáról. Alsó tagozaton nincs 

meghatározott időpontja a fogadóóráknak, mivel a tanító nénik napi kapcsolatban 

vannak a szülőkkel, lehetőség nyílik a problémák azonnali megbeszélésére és 

megoldására. 

 nyílt tanítási nap: Az iskola a beiskolázások idején lehetőséget biztosít a szülők számára 

az iskolában folyó nevelő és oktató munkába történő betekintésre. Alkalom nyílik alsó 

tagozaton a leendő elsős tanító nénikkel való megismerkedésre, a hagyományos 

szótagoló olvasás - írás tanításához szükséges taneszközök bemutatására, a kis-és 

nagygimnáziumi évfolyamokon oktatott tantárgyak rendszerének megismerésére. 

 írásbeli tájékoztatás: Az iskola folyamatosan, írásban tájékoztatja a szülőket a gyermek 

tanulmányi eredményéről , magatartásáról és szorgalmáról. Az iskolai és osztályszintű 

programokról az osztályfőnök ad tájékoztatást. A szülői értekezletek, fogadóórák és a 

nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg, de sor 

kerülhet előre egyeztetett időpontban történő egyéni megbeszélésre is. A nevelés 

összehangolása érdekében célszerű, ha a szülő és a tanár beszélgetésére rendszeresen 

sor kerül. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

A szülők az iskolában jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre.  

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a szülők, a tanulók, az 

intézményfenntartó együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakulhat. 

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. 

Iskolánk szervezeti és működési szabályzata részletesen foglalkozik a diákszervezet, a szülői 

szervezet és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formáival és rendjével. 

Intézményünk kapcsolatrendszerében sajátos helyet foglalnak el a szülők, akiket meg akarunk 

nyerni az iskola nevelési céljainak, ugyanakkor elvárásaik, az iskolával való alkotó 

együttműködésük során a szülők is hatással lehetnek az iskola konkrét nevelési céljainak 

formálódására, megvalósításuk módjainak alakulására.  

Iskolánk - az ezirányú igényeknek elébe menve - segítséget nyújt a szülőknek a nevelési lelki 

problémák keresztény elvek alapján történő megoldásában, keresi azokat a formákat, 

amelyekben ez a segítségnyújtás megvalósulhat. Kérjük és elfogadjuk a szülők tevőleges 

segítségét nevelési szempontból fontos programjainak megvalósításában: karitatív munka 

szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése. Iskolánk személyes és bizalomteljes kapcsolat 

kialakulását elősegítő találkozásokat szervez a szülőkkel, amelyek megalapozzák az 

együttmunkálkodást. Objektíven és szeretettel a szülők elé tárjuk a gyermekükkel kapcsolatos 

problémákat, szükség szerint tanácsot adunk a tanuló megítélésére, további irányítására, 

nevelésére vonatkozóan.  

Tisztelettel és szeretettel fogadjuk a szülők kritikai észrevételeit is, és elfogulatlanul 

megvizsgálja igazságtartalmukat, törekszünk az esetleges hibák kijavítására A katolikus iskola 

természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével a rá jellemző karizmákkal 

meghatározó befolyással van az iskolára.  

A diákok nagy százaléka vallásilag az adott közegben nőtt fel. Az ő és szüleik révén az 

egyházközség sajátos érdekeltsége alakul ki a katolikus iskola kifogástalan erkölcsi és szakmai 

minőségében. Intézményünk, mint továbbtanulási célpont jelenik meg, illetve folyamatosan 

erősödik az érdeklődés az iskola, mint szellemi és kulturális központ iránt. Iskolánk szívesen 

várja és fogadja az egyházközséghez tartozó gyermekeket, folyamatos tájékoztatást ad 

munkájáról, illetve arra törekszik, hogy az egyházközség és az iskola kapcsolata az egymás 

életében, rendezvényein való alkotó részvétel révén elmélyüljön. Ezirányú törekvéseink 

bizonyos mértékig kiterjednek a vonzáskörzetébe tartozó valamennyi egyházközségre. 

Minden olyan rendezvényünkre, amelyen technikailag megoldható, meghívjuk a szülőket. 

6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógusok jogait és kötelességeit nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

fogalmazza meg. 

Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban élete példájával nevel. Ez egyaránt igaz 

az iskolai és az iskolán kívüli magatartására is. Az iskola pedagógusai nevelő és oktató 

munkájukban közösen is keresik és megbeszélik azt a módszert, mellyel tudásukat és 

keresztény életmódjukat a legsikeresebben tudják tanítványaikkal közölni. 
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A keresztény nevelők abban a tudatban végzik munkájukat, hogy Isten a nevelői feladatra őket 

kiválasztotta és meghívta. A keresztény nevelő tisztában van azzal, hogy eszköz Isten kezében, 

s munkája eredményeiért elsősorban neki tartozik hálával. Tanítványait kellő bölcsességgel 

formálja és koruknak, nemüknek megfelelő magatartásformával irányítja. 

A keresztény nevelők magatartásbeli erénye a tanórai pontosság, a szakmai munka 

rendszeressége. Elősegítik a tehetséges tanulók hatékonyabb fejlődését, segítik a gyengébb 

képességű tanulók felzárkózását. Tanévi munkájukat tanmenet keretében tervezik meg. Az 

osztálynaplót pontosan vezetik. Rendszeres kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel és a 

tanulók szüleivel. Ajándékokat és jogtalan előnyt diákjaiktól nem fogadnak el, a mindennapi 

figyelmesség kivételével. 

Kollégáikról a diákok előtt tisztelettel beszélnek, úgy ejtik ki nevüket, beosztásukat, ahogyan 

azt a tanulóktól is elvárja az intézmény. Tanítványaitól vagy tanítványairól birtokában levő 

ismereteket bizalmasan kezeli, tanítványaival nem közöl rájuk nem tartozó tényeket. Az iskola 

szabályzatában előírt titoktartást nem szegheti meg, a nevelőtestületi üléseken elhangzottakról 

a határozatok kivételével senkit nem tájékoztathat. A nevelő soha nem teheti meg, hogy a 

kollégájával kapcsolatos panaszait kiviszi a tanulók közé: nem csorbíthatja kollégái sem 

emberi, sem szakmai hitelét. 

Következetesen és igazságosan osztályoz: az osztályozás sohasem a megtorlás vagy 

fegyelmezés eszköze a pedagógus kezében. Az igazságosságra törekvő osztályzás a 

teljesítményen túl figyelembe veszi a tanulók erőfeszítéseit, adottságait, végzett munkáját. 

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

nézve kötelező. 

6.1. A pedagógus feladata 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját, 

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

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

haladási naplóba.  

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

 Saját órájáról indokolt esetben az osztályfőnökkel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. Az osztályfőnök akadályoztatása esetén ideiglenesen jogaiba lép.  

 Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. 

 Alkalmazkodik ahhoz a szabályhoz, hogy egy osztály egy napon legfeljebb két átfogó 

dolgozatot írhat.  

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

 A szülői házzal való kapcsolattartás érdekében fogadóórákat tart. Az órarendben 

beállított helyettesítőként az iskolában tartózkodik.  

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerülő foglalkoztatásokba /ügyeletek, kíséretek/ bekapcsolódik.  

 A munkatervben előírt iskolai rendezvényeken részt vesz.  

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz. 
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A következő feladatokkal az igazgató megbízhatja, ezért külön díjazás illeti meg: tanulmányi, 

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

táboroztatás, a tanulmányi kirándulásokon kísérőtanárként való részvétel. 

6.2. Az osztályfőnök feladata 

 ismerje tanítványai családi hátterét, figyelje és segítse a hátrányos helyzetű tanulókat, 

folyamatosan tartsa a kapcsolatot az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel 

 legyen kidolgozott nevelési terve, osztályfőnöki tanmenete 

 legyen folyamatos kapcsolatban az osztályban tanító pedagógusokkal és tanítványai 

szüleivel 

 szervezzen osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat, lelkigyakorlatokat a 

hitoktatók segítségével, kulturális programokat, közös mozit, múzeum- és 

tárlatlátogatásokat 

 különös gonddal végezze az osztályfőnöki adminisztrációt 

Az osztályfőnökök a keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint nevelik tanítványaikat. 

Célzatosan összehangolják osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesznek azért, 

hogy osztályuk jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van. 

Megkülönböztetetten figyelnek azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderítik az okokat 

és segítenek kiküszöbölni őket. Keresik a szegényebb tanulókon való segítés módjait, 

gondoskodnak a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről. Igyekeznek folyamatos 

jelenlétükkel is kifejezni az osztályukkal való törődésüket /szünetekben, lelkigyakorlatokon, 

osztálymiséken való részvételükkel/. 

Figyelemmel kísérik tanítványaik tanulmányi eredményeit, ellenőrzik, hogy be van-e írva 

minden osztályzat ellenőrzőjükbe. Koordinálják és segítik az osztályukban tanító pedagógusok 

munkáját, látogatják óráikat. Gondot fordítanak arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága 

arányos legyen, hogy egy napon kettőnél több átfogó, számonkérő dolgozatot ne írjon az 

osztály. Szükség esetén tanácskozást hívnak össze az osztályukban tanító pedagógusok 

számára. Gondot fordítanak arra is, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak 

részt a tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból. Minősítik a tanulók magatartását 

és szorgalmát. Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesznek a tanulók jutalmazására, 

segélyezésére, büntetésére. Engedélyt adhatnak egy-egy tanuló egy-két tanórai 

távolmaradására. Rendszeresen tájékoztatják osztályukat az iskolai feladatokról. 

Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.Évente legalább két 

szülői értekezletet tartanak, szoros kapcsolatot tartanak fenn az osztály szülői 

munkaközösségével. 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

7.1. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében is elsődleges 

szempont az osztályközösség keretein belül, az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás 

megszervezése. 
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Amennyiben az osztálykeretek között folyó oktató-nevelő munkát ellehetetleníti a 

beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanuló viselkedése, a tanuló felkészítése az 

osztályozó vizsgára egyéni foglalkozások keretében, magántanulóként történik. A 

beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulók 

estében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012.EMMI rendelet rendelkezései az iránymutatóak. 

Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal. A 

gyermekjóléti szolgálat munkatársával a problémás gyermekek tanítói, tanárai hetente egy 

alkalommal konzultálhatnak A megelőző gyermekvédelmi tevékenység fejlesztése az iskolai 

szociális munkás segítségével történik. Fő cél az iskolai integrálódási versenyben hátrányokkal 

induló gyermekek tanulásának segítése. A rendszeres családlátogatások segítséget nyújtanak a 

szülők és a családok nevelési gondjaiban is. 

Tevékenységünk területei 

 szoros kapcsolatot tartása a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal 

 fejlesztő csoportokat szervezése érintett tanulóink számára 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 nívócsoportos oktatás 

 felzárkóztató órák 

 napközi otthon 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak elmélyítése 

 a családlátogatások 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

7.2. Felzárkóztató programok 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős, a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, aszemélyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásinak, a vallásgyakorlás külső 

formáinak ismeretében. (Kiemelt feladatuknak tekintik ezért pedagógusaink, hogy valamennyi 

tanulócsoport esetében az osztályközösségre szabott felzárkóztató-szintrehozó programot 

dolgozzanak ki az esélyegyenlőtlenség csökkentésére, a hátrányok leküzdésre, különösen az 

egészségtan, etika és hittanórák keretében.) 

Az esélyegyenlőtlenség megszüntetése e téren is fontos feladat. Történhet speciális 

felzárkóztató programokkal, különösen, ha kisebb gyerekekről van szó, azonban főként a 

személyes törődésnek, beszélgetéseknek lehet nagy szerepük, melyekkel elősegíthetjük, hogy 

a diák elfogadja önmagát jelenlegi nehézségeivel, aktivizálja erőit hiányosságok felszámolása 

érdekében, s megakadályozzuk, hogy a lemaradás magatartás és lelki zavarok kialakulását 

idézze elő. Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk a súlyosan hibás 

nevelési attitűdök következtében érzelemszegény gyermekeket, akiket csak önmagunk, 

szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel.  

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 
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helyes önismeretre és küzdőképességre nevelését (elsősorban szakköri kereteken belül), a 

tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás 

megtervezését, szervezését és kivitelezését. E tevékenységek közben ügyelnünk kell arra, hogy 

a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás ne lássa kárát a felzárkóztatásának. A tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekeket a készségtantárgyak és a sporttevékenység segítségével 

próbáljuk sikerélményhez juttatni. Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb 

tudásszintje, a korábban lemaradó tehetséges tanulók erőfeszítésének példája, valamint a 

folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés a tanári munkában számukra is jó 

gyümölcsöket teremjen.  

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő 

gimnáziumi osztálynál a szintrehozás, kiemelt figyelmet szentelve a legtöbb problémát okozó 

tantárgyaknak (pl.: matematika, fizika, kémia) és a gyengébb képességű, háttértudású és 

hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának. 

Egy gyermek akkor iskolaérett, ha testileg-lelkileg olyan fejlett, hogy az iskolai tanulás 

nemcsak hogy nincs ártalmára, hanem fejlesztőleg hat rá.” Az eredményes iskolai tanulás 

alapvető feltétele a tanuló iskolaérettsége. A fejlődésnek megfelelő feltételei vannak, biológiai 

és pszichikus téren egyaránt. Ezek a feltételek egyrészt örökletes, ill. veleszületett vagy szerzett 

adottságok, másrészt a környezetnek a gyermekre gyakorolt helyes, céltudatos nevelői 

ráhatásai. 

Fontos 

 a személyiséget károsító környezeti tényezők felismerése - ingerszegény környezet, 

elhanyagoltság, rossz családi körülmény, helytelen nevelési eljárás  

 a gyermek és a felnőtt környezet közötti kontaktus, a gyermeknek a társaihoz való 

viszonyulása, megnyilvánulása - mindezek utalnak az érzelmi kiegyensúlyozottságra is, 

amit feladathelyzetben, szünetekben és spontán tevékenység végzése közben figyelhetünk 

meg a gyermekeknél. 

Minél hamarabb sikerül felfedeznünk a problémákat, megelőzhetjük, hogy az elsődleges 

tünetekre rakódjanak a várható következmények: a magatartászavar, agresszió, regresszió, 

önértékelési probléma, iskolai kudarcok stb. 

A fejlesztő foglalkozások megtervezésénél fejlesztőpedagógusunknak a programok 

kiválasztásával meg kell határozni, hogy mely célokra irányul elsődlegesen és melyekre lehet 

másodlagos fejlesztő hatással. Természetesen fel kell tudnunk mérni azt is, hogy melyek azok 

a gyengeségek, hiányok, zavarok, amelyekkel már megfelelő szakemberhez (pszichológus, 

logopédus) kell fordulnunk. Az egészséges, kiegyensúlyozott felnőttkor alapja a gyermekkor, 

éppen ezért nagyon fontos a zavarok korai felismerése.  

A részképesség-zavarokkal küzdő alsó tagozatos gyerekek tanórán kívül fejlesztőpedagógusok 

vezetésével egyéni foglalkozásokon vesznek részt, az osztályban tanító pedagógusok 

javaslatával és a nevelési tanácsadó közreműködésével történik a kiszűrés.  

Iskolánkban dolgozó gyógytestnevelőink az elsős évfolyamokban prevenció jelleggel, felsőbb 

évfolyamokban gerincdeformitásokat és lábboltozat javítását szolgáló foglalkozásokat tart az 

iskolaorvos által kiszűrt gyerekek részére 

A foglalkozások lebonyolításánál fontos betartanunk néhány szabályt ahhoz, hogy a gyermek a 

munkát ne valamilyen kényszertevékenységnek érezze, hanem örömét lelje a játékos 
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feladatokban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gyermek számára ezek a foglalkozások- 

bármennyire is játékosnak tűnnek- nagyon megerőltetők, fárasztóak, hiszen éppen azokban a 

képességekben várunk el tőle sikereket, ahol nehézségei vannak.  

A katolikus iskola nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű 

tanulók felzárkóztatása érdekében. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel emberi értékeket ment 

meg, és hozzájárul ahhoz, hogy hazánk katolikus értelmiségi rétege a társadalmi mobilitás révén 

is erősödjön, gazdagodjon. 

Tanulási kudarcnak kitett tanulóink felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 

során történik 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 felzárkóztató órák 

 az egyéni foglalkozások 

 korrepetálások 

 napközi otthon 

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

csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása, segítés 

7.3. Tehetséggondozás 

Minden tanulónak meg kell kapnia a lehetőséget és segítséget, hogy képességeinek megfelelően 

teljesítsen. A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő 

terhelést kapjanak. A tantárgyi órakeretek megállapításánál már tükröződik, hogy 

nevelőtestületünk, - figyelembe véve a hozzánk jelentkezők érdeklődési körét - néhány 

tantárgyra nagyobb súlyt fektet. (pl: idegen nyelvek, magyar nyelv és irodalom, matematika 

oktatása.) 

A tehetséggondozás során nagyon fontos a tanulók egyedi képességeinek, érdeklődési körének 

figyelembe vétele, az egyéb irányokban tehetséges tanulók felfedezése. A tanuló megismerését 

tekintve kulcsszerepe van az osztályfőnöknek, akinél összegyűlnek a tanulóval kapcsolatos 

információk. Ő gondoskodik arról, hogy munkatársaival együtt kidolgozza a tanuló számára 

legmegfelelőbb egyedi fejlesztési eljárást, tudatosítsa azt és a tanuló fejlődését figyelemmel 

kísérje. Ennek során természetesen szintén nagyon fontos a szülők bevonása, hiszen részükről 

jelentős támogatásra számíthat mind a gyermek, mind az iskola, segítségükkel és 

odafigyelésükkel elkerülhető a gyermek túlterhelése. 

Tanterveink kidolgozásában nagyon fontos szerepet kap a felfedeztetve tanulás, a különböző 

tantárgyak eltérő tanulási technikáinak megismertetése a gyerekekkel. Különösen fontos az alsó 

tagozatból a felsőbe való átmenet segítése, amikor a reproduktív gondolkodás alkalmazása 

mellett az ok-okozati összefüggéseket felismerő logikus gondolkodás alapjainak lerakása, ill. 

felerősítése történik. Új munkamódszer a társadalomtudományoknál a forrásmunkák elemzése 

is, valamint a természetismeretben a természettudományos gondolkodás kialakítása: kísérlet 

elvégzésekor a megfigyelés, tapasztalatok megfogalmazása után a következtetések levonásával 

a jelenség magyarázata történhet. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik 
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 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, differenciált 

oktatás, csoportmunka, pármunka 

 nívócsoportos oktatás 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

 iskolai sportkör, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezése, melyek 

lehetőséget nyújtanak a tehetség spontán kibontakoztatásához, egyenes utat 

biztosíthatnak a versenyeken, vetélkedőkön való eredményes szerepléshez. Fontos, 

hogy választhatóak legyenek ezek a foglalkozások, mégpedig képesség, készség, 

egyéni érdeklődés alapján.  

 az EMMI által anyagilag és szakmailag támogatott tanulmányi versenyekre és a 

diákolimpia sportrendezvényeire versenyfelkészítés, a nevezési díjas versenyekhez 

szponzorok keresése (A nem pénzdíjas, EMMI által támogatott versenyeken való 

részvétel kötelező a pedagógus által kijelölt tanulók számára.) 

 a szabadidős foglalkozások az érdeklődés felkeltésére, ébrentartására alkalmasak, 

amely alapvető fontosságú a szunnyadó tehetség felszínre jutásához 

 az iskolai könyvtár állományának beépítése az egyéni vagy csoportos tanítási-

tanulási folyamatba, a tanulók olvasóvá nevelése, ízlésformálása, idegen nyelven a 

tudásszintjüknek megfelelő olvasmányok feldolgozása 

 a továbbtanulás segítése a tanulók képességeinek, tudásszintjének, lehetőségeinek 

objektív felmérése útján, pályaorientáció, a tanuló képességeihez mérten a lehető 

legelőnyösebb választási lehetőségek felkutatása, az érettségire és a felvételire 

ennek megfelelően történő felkészítés, valamint a tudásszintjüknek megfelelő 

nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése lehetőségének biztosítása 

 egyedi feladatok kijelölése a különösen tehetséges tanulók számára, a végrehajtás 

segítése és ellenőrzése, valamint ösztönzés arra, hogy rendszeresen vegyenek részt 

a szaktárgyi versenyeken és pályázatokon 

 a fejlesztés irányának megfelelő tanórai és iskolán kívüli lehetőségek felderítése és 

a gyermek által történő igénybevételének biztosítása, a tevékenység figyelemmel 

kísérése 

 a nyelvtudás elmélyítése céljából külföldi táborok, esetleg diákcsereprogramok 

szervezése külföldi partneriskolák felkutatásával. 

2018-ban az intézményünk bekapcsolódott az EFOP-3.2.14-17-2017-00002 

számú "Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása 

középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen" című 

projektbe, melynek keretében az angol és német nyelvet tanuló diákok tanórán kívüli nyelvi 

foglalkozásokon, nyelvi napokon, nyári nyelvi táborokban és a célnyelvi országokba szervezett 

tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt. A Pécsi Tudományegyetemmel történő 

együttműködés alapja a 2018 májusában megkötött együttműködési megállapodás. A Projekt 

megvalósítási időszaka 2017. december 1. – 2020. december. 30. A nem formális nyelvtanulás 

ezen formái a nyelvtanulás hatékonyságát, a nyelvtanulási motivációt és önállóságot hivatottak 

növelni olyan nyelvtanulási és nyelvoktatási módszerek és tanulásszervezési eljárások 

alkalmazásával, melyek 
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 tanuló- és tevékenységközpontúak, fokozzák a tanulók aktívabb részvételét a 

nyelvtanulás folyamatában, 

 a tanulót életszerű idegen nyelvi kommunikatív feladatok elé állítják, 

 autentikus, a tanuló személyes érdeklődéséhez kapcsolódó tartalmakkal 

fejlesztik a receptív és a produktív nyelvi készségeket, 

 kooperációra épülnek és biztosítják a célnyelvi kommunikáció lehetőségét a 

társakkal való együttműködésben, 

 kihasználják a digitális technológia által biztosított idegen nyelvű 

információforrásokat, 

 a lehető legtöbb ponton kapcsolódnak a célnyelvi országok (virtuális) 

valóságához, 

 támogatják a tanuló személyre szabott nyelvtanulási környezetének kialakítását. 

A nyelvtanítás szakmódszertani eszköztárának megújítása érdekében az intézmény nyelvszakos 

pedagógusait továbbképzések segítik, melyeken elsajátítják az újszerű, tanuló- és 

cselekvésközpontú nyelvtanítási módszereket, az integrált tanítási környezetben alkalmazható 

eszközök és technikák használatát, és beépítik azokat mindennapi tanítási gyakorlatukba, amely 

ezáltal képes a tanulók idegen nyelvi kompetenciáinak hatékony fejlesztésére, változatos és 

differenciált tanulásszervezésre, valamint az önálló nyelvtanulás támogatására. 

 

 pályázati, szereplési lehetőségek felkutatása, a felkészülés segítése 

 bemutatkozás az iskolai rendezvényeken, színjátszó körök tagjaként is, ami ismét új 

lehetőséget nyit a tehetség kibontakoztatásában azáltal, hogy a tanulók új oldalukról 

mutatkozhanak be 

 művészeti nevelés (néptánc, társastánc, kiskórus, kamara kórus, nagykórus, 

gregorián kórus, musical szakkör) a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyerekek 

tehetségének felismerése, kibontakoztatása. 

8. Gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 

A nevelés három színterén - család, iskola, társadalom - a családok nagy többsége nem tudja, 

vagy nem akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a 

helyzettel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. Szám szerint 

is emelkedik a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. Alapvető a lelkiismeretes, 

a tanulókra egyénenként is odafigyelő osztályfőnök tevékenysége.  

A gyermekvédelmi felelős koordinálja iskolai szinten a teendőket. A társadalmi elszegényedés 

következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. Lehetőséget kell teremteni 

az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére. 

Nagyobb gond és nehezebb a segítségadás azokban az esetekben, ahol a család a gyermek 

számára nem biztosítja a megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek 

előtt. Ezek a nehézségek sok esetben későn mutatkoznak. A tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az iskola nem veheti át a család nevelő szerepét, de az ilyen nehéz 

esetekben fel kell vállalni a fokozott törődést a tanulóval.  

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége kiterjed a gyermek fejlődését veszélyeztető okok 

megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik 

a területileg illetékes 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

 a polgármesteri hivatallal 

 kormányhivatallal 

 gyermekorvosokkal 

 jegyzőkkel 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás fejlesztése 

  személyes, egyéni tanácsadás  

 egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezése 

 a családi életre történő nevelés 

 a napközis és tanulószobai foglalkozások 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

A katolikus iskola nem "elit" képzésre törekszik. Különös figyelmet szentel nekik és segíti a 

gyengébbeket, a nehezebb körülmények között élőket. Nevelésünk a keresztény értékrend 

elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő. 

Tanítványainkban erősíteni kell azt a tudatot, hogy aki teheti, segítse a gyengét, beteget, 

szegényt. 

Iskolánkban heti 3 órában gyermekvédelmi felelős dolgozik. Gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkánk legfőbb célja, hogy a gyerekek problémáit minél korábban felismerjük, és minél 

hatékonyabban kezeljük, megelőzve súlyosabbá válásukat. 

Az iskolai gyermekvédelem az első és a legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden 

problémája /éhsége, kék foltjai, agresszivitása, szorongása / itt érzékelhető először. Ezért a 

pedagógusok, különösen az osztályfőnökök törekedjenek arra, hogy 

 felismerjék a problémát, 

 keressék az okokat 

 nyújtsanak segítséget 

 jelezzenek az illetékes szakembernek, azaz az iskola gyermekvédelmi felelősén keresztül a 

Gyermekjóléti Szolgálat iskolai szociális munkásának. 

Az osztályfőnökök az osztályukban tanuló diákok családi helyzetét, körülményeit megismerve 

- a szaktanár kollégák jelzéseit is figyelembe véve - a hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett 
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tanulókról kimutatást készítenek, ezen feltüntetve a kiváltó okokat. Az iskolai gyermekvédelmi 

felelős feladata, hogy az osztályfőnökök felmérései alapján a hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett tanulókat nyilvántartásba vegye, a veszélyeztetettség típusának és 

súlyosságának mérlegelése alapján javaslatot tegyen a további teendőkre, valamint egyeztessen 

a Gyermekjóléti Szolgálattal.  

Alapvető célkitűzés, hogy a gyermek családban nevelkedjen, szüleitől kapja meg azt a 

segítséget, amely ahhoz szükséges, hogy iskolába járjon, és ott eredményesen tanuljon. 

A gyermek - és ifjúságvédelmi felelős a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen 

tájékoztatja, a szülőket figyelmezteti, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. Az iskola minden pedagógusa 

közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

8.1. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

A helyi adottságokból kiindulva minden tanév kezdetekor elemezni kell, hogy az iskolába járó 

gyerekek milyen szociális és szellemi helyzettel érkeznek. Elemzést kell készíteni a diákokat 

veszélyeztető szociális gondokról, milyen káros következményt jelentenek a munkanélküli 

szülők, a csonka családok, az alkohol és kábítószer, stb. Tevékenységünkkel a tanulók 

esélyegyenlőtlenségét kívánjuk enyhíteni.  

A kulturáltsági szint emelése - elsősorban az oktatáson keresztül valósítható meg, valamint az 

életmód és a viselkedésmód módosításával. Az oktatásnak kiemelkedő szerepe van az életmód, 

életrend és értékrend kialakításában és elfogadtatásában.  

A viselkedés formálása során nagyon fontos a társadalommal - esetünkben a tanulóközösséggel 

- való kapcsolat, az érzelmi élet fejlesztése, az esetleges szorongások oldása, a reális énkép 

kialakítása.  

Kiemelkedő szerepet kapnak a referencia személyek, az irántuk való viszonyulás, az életmód 

egyes elemeinek (pl. szabadidő) általuk történő helyes felhasználása. Elengedhetetlen, hogy 

ezek a személyek (pedagógusok) optimális környezetet alakítsanak ki a tanulók számára, 

megfelelő követelményeket támasszanak számukra az oktatásban, érzelmi biztonságot nyújtó 

légkört alakítsanak ki a növendékek számára, melyben biztosítják a személyiségfejlesztést 

elősegítő feltételeket.   

A testi nevelés is része az egészséges életmód kialakításának, segítségével rendszerességre, ill. 

viselkedésmódosításra nevelhetjük tanulóinkat. 

Ezek alapján lehet kidolgozni, hogy az iskolának milyen mértékű gyermekvédelmi munkát kell 

végeznie, milyen felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozásokat, korrepetálást, illetve a 

kiemelkedő diákok számára tehetséggondozó szakköröket kell szerveznie az adott tanévben. 

A jelenlegi társadalmi változások miatt egyre több család kerül hátrányos helyzetbe, s 

iskolánknak fokozottabban fel kell vállalnia az ilyen családok segítését. Szoros kapcsolatot kell 

kialakítani az iskola és a polgármesteri hivatal, ill. a gyermekjóléti szolgálat között, annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. Elősegítjük és a gyermekek körében szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg és 

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

intézményünk biztosítani tud (könyvtár, művelődési ház, iskolai kommunikációs lehetőségek). 



29 

 

Motiváljuk a szülőket, hogy gondjaik enyhítésére vegyék igénybe napközis- és tanulószobai 

szolgáltatásunkat. 

A gyermeküket elhanyagoló szülők feladataiból az átlagosnál többet vállalunk át a következő 

területeken 

 pályaválasztás előkészítése és lebonyolítása 

 pedagógiai szolgálatokkal kapcsolatos eljárások 

 kirándulások, táborok előkészítése 

 helyi, regionális és országos támogatások megszerzése 

Az iskola szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységei 

 felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások igény és lehetőség szerint 

 kedvezményes diákétkeztetés biztosítása a jogszabályok előírása szerint 

 tankönyvek vásárlásához nyújtott segélyek 

 kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal és a polgármesteri hivatallal annak 

érdekében, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítségben részesüljenek 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

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

csoportos használata 

 előadások szervezése a szülők számára, ahol tájékozódhatnak az őket érintő nevelési 

problémák megoldási lehetőségeiről 

9. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

Valamennyi tanulónak jogában áll - a megfelelő formában és módon - véleményt nyilvánítani 

az iskola életét érintő kérdésekben. Az iskola működésével, működtetésével, kapcsolatos 

kérdéseiket, véleményeiket tanulóink szabadon megfogalmazhatják, a nevelőtestület elé 

tárhatják.  

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.  

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az iskolai 

diákbizottság áll.  

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves 

időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott 

időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. 
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A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra 

kell hozni.  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – 

az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után –szabadon használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét 

10. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

10.1. A szülő, a tanuló, a pedagóguskapcsolattartásának formái 

Kívánatosnak tartjuk, hogy a szülők, mielőtt gyermekük iskolánkba történő jelentkezéséről 

döntenek, tájékozódjanak oktató-nevelő munkánk koncepciójáról. Megalapozott, céljainkkal 

összhangban levő, tartós eredményeket csak akkor érhetünk el, ha a szülők és az iskola 

tanárainak együttműködése és kapcsolata közös bizalomra épül. 

A gyermek személyiségének harmonikus fejlődését szolgálja, ha lényeges kérdésekben hasonló 

hatások érik a családban és az iskolában.  Az osztályfőnök tájékoztatja a szülőket a Szervezeti 

és Működési Szabályzat és a Házirend őket és tanulóinkat érintő rendelkezéseiről, és az iskola 

elvárja tőlük, hogy fogadják el és tartsák tiszteletben ezeket a rendelkezéseket.    

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, aktuális feladatokról az iskola igazgatója 

és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A tanulókat és a tanulók szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten, szülői körleveleken keresztül írásban 

tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával nevelőivel, nevelőtestületével. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

 családlátogatás- elsődleges célja a tanulók otthoni körülményeinek megismerése. Minden 

tanulót legalább egy alkalommal felkeresünk alsó- és felső tagozatos korában. A látogatás 

időpontját a szülőkkel előre egyeztetjük. 

 szülői értekezlet, melynek célja a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, a helyi 

tanterv követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, a 

gyermektanulmányi munkájáról, az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról. Az osztályfőnök megbeszéli a szülőkkel a gyermekek korosztályát és a 



31 

 

közösséget konkrétan érintő nevelési feladatokat, nehézségeket és közös nevelési stratégiát 

alakíthatnak ki. A szülői értekezlet egyben jó alkalom a szülőknek arra, hogy egymást is 

megismerjék.  

 fogadóóra 

Az iskola lehetőséget biztosít a szülőnek valamennyi -a gyermekét érintő bármely jellegű 

kérdésnek az érintett pedagógussal történő négyszemközti megtárgyalására. Az osztályfőnök 

tájékoztatja a szülőket a tanév kezdetekor az osztályban tanító pedagógusok fogadóórájának 

időpontjáról. Alsó tagozaton nincs meghatározott időpontja a fogadóóráknak, mivel a tanító 

nénik napi kapcsolatban vannak a szülőkkel, lehetőség nyílik a problémák azonnali 

megbeszélésére és megoldására.  

 nyílt tanítási nap 

Az iskola a beiskolázások idején lehetőséget biztosít a szülők számára az iskolában folyó nevelő 

és oktató munkába történő betekintésre. Alkalom nyílik alsó tagozaton a leendő elsős tanító 

nénikkel való megismerkedésre, a hagyományos szótagoló olvasás - írás tanításához szükséges 

taneszközök bemutatására, a kis-és nagygimnáziumi évfolyamokon oktatott tantárgyak 

rendszerének megismerésére. 

 írásbeli tájékoztatás 

Az iskola folyamatosan, írásban tájékoztatja a szülőket a gyermek tanulmányi eredményéről , 

magatartásáról és szorgalmáról. Az iskolai és osztályszintű programokról az osztályfőnök ad 

tájékoztatást. A szülői értekezletek, fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg, de sor kerülhet előre egyeztetett időpontban történő egyéni 

megbeszélésre is. A nevelés összehangolása érdekében célszerű, ha a szülő és a tanár 

beszélgetésére rendszeresen sor kerül.   

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, ill. választott 

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.  

A szülők az iskolában jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet hozhatnak létre.  

Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a szülők, a tanulók, az 

intézményfenntartó együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakulhat. 

Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. 

Iskolánk szervezeti és működési szabályzata részletesen foglalkozik a diákszervezet, a szülői 

szervezet és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formáival és rendjével. 

Intézményünk kapcsolatrendszerében sajátos helyet foglalnak el a szülők, akiket meg akarunk 

nyerni az iskola nevelési céljainak, ugyanakkor elvárásaik, az iskolával való alkotó 

együttműködésük során a szülők is hatással lehetnek az iskola konkrét nevelési céljainak 

formálódására, megvalósításuk módjainak alakulására.  

Iskolánk - az ez irányú igényeknek elébe menve - segítséget nyújt a szülőknek a nevelési lelki 

problémák keresztény elvek alapján történő megoldásában, keresi azokat a formákat, 

amelyekben ez a segítségnyújtás megvalósulhat. Kérjük és elfogadjuk a szülők tevőleges 

segítségét nevelési szempontból fontos programjainak megvalósításában: karitatív munka 

szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése. Iskolánk személyes és bizalomteljes kapcsolat 

kialakulását elősegítő találkozásokat szervez a szülőkkel, amelyek megalapozzák az 

együttmunkálkodást. Objektíven és szeretettel a szülők elé tárjuk a gyermekükkel kapcsolatos 
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problémákat, szükség szerint tanácsot adunk a tanuló megítélésére, további irányítására, 

nevelésére vonatkozóan.  

Tisztelettel és szeretettel fogadjuk a szülők kritikai észrevételeit is, és elfogulatlanul 

megvizsgálja igazságtartalmukat, törekszünk az esetleges hibák kijavítására A katolikus iskola 

természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével a rá jellemző karizmákkal 

meghatározó befolyással van az iskolára.  

A diákok nagy százaléka vallásilag az adott közegben nőtt fel. Az ő és szüleik révén az 

egyházközség sajátos érdekeltsége alakul ki a katolikus iskola kifogástalan erkölcsi és szakmai 

minőségében. Intézményünk, mint továbbtanulási célpont jelenik meg, illetve folyamatosan 

erősödik az érdeklődés az iskola, mint szellemi és kulturális központ iránt. Iskolánk szívesen 

várja és fogadja az egyházközséghez tartozó gyermekeket, folyamatos tájékoztatást ad 

munkájáról, illetve arra törekszik, hogy az egyházközség és az iskola kapcsolata az egymás 

életében, rendezvényein való alkotó részvétel révén elmélyüljön. Ez irányú törekvéseink 

bizonyos mértékig kiterjednek a vonzáskörzetébe tartozó valamennyi egyházközségre. 

Minden olyan rendezvényünkre, amelyen technikailag megoldható, meghívjuk a szülőket. 

11. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, követelményei 

11.1. Iskolánk vizsgarendje 

 érettségi vizsga, melynek rendjét, követelményeit a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzat 

határozza meg.  

 év végi vizsga  

A belső vizsgarendszer a tanterv szoros része, a rendszerezés, összefoglalás, ismétlés révén 

emeli a tanuló tudásszintjét és gyakorlottá teszi a vizsgahelyzetben. Az iskola belső 

vizsgarendszere a gimnáziumi tagozaton biztosítja a felkészülést a kötelező érettségi vizsgákra 

 különbözeti vizsga: az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti 

típusból érkezett tanulóknak a tantervek, tananyagok összevetése után. Bizottság előtti 

vizsga.  

 szintfelmérő vizsga-átvételt megelőzően 

 osztályozó vizsga. 

11.2 Az osztályozó vizsgák 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
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Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható 

tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga 

kitűzött időpontja előtt legalább a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések 

összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

Az a tanuló, aki előrehozott érettségi vizsgára, nyelvvizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli 

kérelmére egy nap igazolt távollétet kaphat az előrehozott érettségi vizsgára, nyelvvizsgára való 

felkészülés érdekében. A kérelem benyújtását követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az 

engedély nélküli vagy utólag igazolt távollét igazolatlan hiányzásnak számít. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje 

 Félévkor: január 15-30. 

 Előrehozott érettségi vizsga esetén április 15-30. 

 a tanítási év végén: június 1-15. 

Az osztályozó vizsga tantárgyait, évfolyamonkénti tantárgyi követelményeit iskolánk helyi 

tanterve tartalmazza. 

A helyi tanterv alapján meghatározott vizsgák anyagát, tételsorát a szaktanár ismerteti a 

tanulókkal. A tananyag szakszerűségét a munkaközösség-vezető aláírásával igazolja. 

A vizsgabizottság három főből áll. Elnökét a munkaközösség véleményének figyelembe 

vételével az igazgató bízza meg. A kérdező tanár az adott osztály szaktanára. A 

vizsgabizottságban tanácskozási joggal részt vehet a tantestület bármely tagja, különösen az 

osztályfőnök. 

A vizsga nem nyilvános, de jelen lehet a szülő, s igazgatói engedéllyel bárki meghallgathatja. 

A vizsgák eredményeiről osztályozó ívet vezet a szaktanár, melyet az elnök aláírása hitelesít. 

A vizsga végső minősítéséről a vizsgabizottság dönt, vitás esetben az elnök szava a döntő.  

A vizsga dolgozatai egy év után, osztályozó ívei öt év után selejtezhetőek. 

12. Iskolánk felvételi szabályzata, a jelentkező tanulók felvételének elvei 

A beiskolázást iskolánk általános iskolai és gimnáziumi tagozatára az igazgató a fenntartóval 

egyeztetve végzi.  

Beiskolázásunkat nem köti körzethatár. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító 

döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell 

benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadja az intézmény pedagógiai 

programját, keresztény értékrendjét. 

12.1. A felvétel rendje iskolaszerkezeti típusok szerint 

Általános iskola 

Az első osztályba történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

 születési anyakönyvi kivonatát 

 lakcímkártyáját 

 a szülő személyi igazolványát 

 óvodai szakvéleményt 

 a nevelési tanácsadó szakvéleményét,  
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 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

Plébánosi, lelkészi ajánlás kérhető. 

A 4-8. évfolyamra jelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott 

követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tenni idegen nyelvből és azokból 

a tárgyakból, amelyeket az előző iskolában - a bizonyítvány bejegyzése alapján- nem, vagy 

eltérő tantárgyi rendszerben tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő 

vizsgán az előírt követelményeknek nem felelt meg, a vizsgát három hónapon belül 

megismételheti. Sikertelen ismételt vizsga esetén tanulmányait az adott tárgyból egyéni tanrend 

alapján folytathatja, a tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni. A tanuló felkészítéséről a 

szülő köteles gondoskodni. 

Nyolcosztályos gimnázium 

Az első évfolyamra történő jelentkezés az általános felvételi eljárás keretében történik, 

jelentkezési lapot, tanulói adatlapot iskolánk biztosít a jelentkezőknek. Az általános iskola 4. 

osztályát végző tanulók jelentkezését várjuk iskolánkból és más általános iskolákból.  

A felvétel tanulmányi feltétele: jeles vagy jó tanulmányi eredmény a 4. osztály első félévében. 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát. 

Plébánosi, lelkészi ajánlás kérhető. 

A 8 évfolyamos gimnáziumi képzés a tehetséggondozás olyan formája, amely a legkorábban 

érő tehetséges, kreatív , sokoldalú gyerekek számára nyújt intenzívebb fejlődési lehetőségeket. 

A nyolcosztályos gimnázium 2-6. évfolyamára tanulói jelentkezést csak indokolt esetben 

fogadunk el. A jelentkezőknek szintfelmérő vizsgán kell részt venni. A szintfelmérő vizsga 

eredményének ismeretében, a munkaközösség-vezetők véleményének meghallgatása után dönt 

az igazgató a tanuló felvételéről, az esetlegesen szükséges különbözeti vizsgák, osztályozó 

vizsgák letételéről. 

A felvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, a tanuló 

hitéletét, a tanuló és családja életkörülményeit, életsorsát is mérlegeljük.  

A nyolcosztályos gimnázium 7-8. évfolyamára csak más nyolcosztályos, illetve hatosztályos 

gimnáziumok tanulói vehetők fel, különösen indokolt esetben. 

 

13. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók vészhelyzetben a 

lehető legjobb döntést hozzák. Tudjanak szabályosan mentőt hívni, legyenek tisztában a 

vérzések és csontsérülések alapvető ellátásával, ismerjék az újraélesztés technikáját. 

A fenti ismeretek elsajátítása nem önálló tantárgyként, hanem a természetismeret, biológia, 

fizika, kémia, testnevelés és osztályfőnöki órák keretei között folyamatosan, a tantárgyi 

tanterveknek megfelelően történik. 

A tanulmányi kirándulások is kiváló lehetőséget kínálnak az elsősegély-nyújtási alapismeretek 

elsajátítására, a diákok felkészítésére az előforduló baleseti helyzetek elkerülésére és 

megoldására. 
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Helyi tanterv 

 

1.Tantárgyi rendszer 

Intézményünk helyi tantervét a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

EMMI rendelet figyelembevételével határozzuk meg. 

 

1.1. Tantárgyi rendszer és óraszámok az általános iskola 1-4. évfolyamán 

 

 

Tantárgy 

Éves óraszám évfolyamonként 

1. 2. 3. 4. 

Magyar nyelv és irodalom 296 296 259 259 

Idegen nyelv - - - 74 

Matematika 185 185 185 185 

Környezetismeret 37 37 74 74 

Ének-zene 74 74 74 74 

Vizuális kultúra 74 74 74 74 

Életvitel és gyakorlat 37 37 37 37 

Testnevelés és sport 185 185 185 185 

Hit és erkölcstan 74 74 74 74 

     

Kötelező óraszám 962 962 962 1036 

 

1.2.Tantárgyi rendszer és óraszámok az általános iskola 5-8. évfolyamán  

 

 

Tantárgy 

Éves óraszámok évfolyamonként 

5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 148 185 148 148 

Történelem, társadalmi és állampolg. ism. 92,5 111 74 74 

Idegen nyelvek 148 111 111 111 

Matematika 148 148 148 148 

Informatika  37 37 37 

Természetismeret  92,5 74 - - 

Fizika - - 74 55,5 

Biológia és egészségtan - - 74 55,5 

Kémia - - 55,5 74 

Földrajz - - 55,5 74 

Ének-zene 37 37 37 37 

Vizuális kultúra 37 37 37 74 

Technika , életvitel és gyakorlat 37 37 37 - 

Testnevelés és sport 185 185 185 185 

Dráma és tánc/Hon és népismeret* 37 - - - 

Mozgókép és médiaismeret - - - - 

Hit és erkölcstan 74 74 74 74 

Osztályfőnöki 37 37 37 37 

Összes óraszám 1073 1073 1184 1184 

 



37 

 

Az informatika tantárgy oktatása –osztálylétszám függvényében- csoportbontásban történik. 

 
 

1.3.Tantárgyi rendszer és óraszámok a 8 évfolyamos gimnázium 5-12.évfolyamán 

 

Tantárgyak 
6. 7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Magyar nyelv és 

irodalom 
148 129,5 148 148 148 148 139,5 

I. idegen nyelv 
185 185 185 

 

148 
 

 

148 

 

148 

 

124 

II. idegen nyelv       148 148 148 124 

Matematika 148 129,5 148 148 148 148 124 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

 

 

74 

 

74 

 

74 

 

74 111 108,5 

Hit és erkölcstan 74 74 74 74 74 74 74 

Társadalmi, állampolg. 

és gazdasági ismeretek  
74       

Természetismeret 74             

Biológia-egészségtan   74 37  74 74 74 

Fizika   74 37 74 74 74  

Kémia   37 74 74 74   

Földrajz   37 74 74 74   

Ének-zene 37 37 37 37 37     

Vizuális kultúra 37 37 37 37 37     

Dráma és tánc      37       

Művészetek*           74 74 

Informatika 37 37 37 37 37   

Technika, életvitel és 

gyakorlat  

 

37 

 

37 
    

 

37 

Testnevelés és sport 185 185 185 185 185 185 185 

Osztályfőnöki 37 37 37 37 37 37 37 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
     74 93 

Összes óraszám 1073 1184 1184 1332 1369 1332 1116 

* 11–12 évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és 

médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

 

A magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, angol nyelv, német nyelv tantárgyak 

oktatása az 6-12. évfolyamon csoportbontásban történik. 
 

A megújított helyi tanterv bevezetése felmenő rendszerben történik 2013. szeptemberétől. 
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2. Tantárgyi tantervek 

 

Intézményünk, a Pécsi Egyházmegye többi intézményéhez hasonlóan tudatosan arra kötelezi el 

magát, hogy az egész ember formálásán munkálkodjon, hiszen Krisztusban, a tökéletes 

emberben minden emberi érték kibontakozik és egymásba fonódik. Benne és a teremtés 

rendjének felismerésében gyökerezik a kötelesség az emberi értékek tisztelete iránt, érvényre 

juttatva a tanulókat, a gyermekeket megillető autonómiát, közben betöltve a sajátos küldetést, 

amely minden ember szolgálatára kötelez. 

Az intézmény azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert, s fölé emelje 

azoknak a körülményeknek, amelyek meggátolják a teljes emberré válásban. Ezt szem előtt 

tartva intézményünk olyan nevelési tervből indul ki, amely céltudatosan, Krisztusba ágyazottan 

a személyiség mindhárom aspektusának: lelki, szellemi, érzelmi világának teljes kimunkálására 

irányul. 

Elsődleges cél a hit ébresztése, a gyermekek, diákok személyes istenkapcsolatra vezetése  Isten 

Igéje által, az Egyház Tanítóhivatalának dokumentumaival összhangban. A hitre nevelés nem 

annyira szavakkal történik, mint inkább pedagógusaink, intézményi dolgozóink életpéldáján, a 

hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és gondolkodásán keresztül. 

Pedagógusaink legfőbb igyekezetének kell lennie, hogy értéket közvetítsenek. Törekedniük kell 

arra, hogy szavaik és tetteik összhangban legyenek, s a keresztény értékrendet hitelesen 

közvetítsék a gyermekek, a diákok és kollégák felé a keresztényi élet megvalósításának 

szándékával. Ezt úgy kell tenniük, hogy igazodjon a gyerekek, tanulók jogos igényeihez, 

életkori sajátosságaihoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon. 

Fontos, hogy a hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét, és minden tanórán, 

minden tantárgy oktatásában megjelenjen, de személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a 

gyermek, a tanuló hitéleti múltjához. 

Keresztény nevelésünknek abban kell segítenie a gyermekeket és a fiatalokat, hogy felismerjék 

a Krisztusban kapott szabadság jelentését, felismerjék a benne rejlő lehetőséget. Megérjenek a 

szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat 

és az őket körülvevő világot, törekedjenek a folytonos önképzésre és önnevelésre. 

Mindeközben biztosítani kell az esztétikus, biztonságos környezetet, a szeretetteljes, mindenkit 

elfogadó, családias, bizalmat árasztó, elfogadáson alapuló légkört.  

Feladatunk, hogy feltárjuk a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit, megmozgatva ezzel az 

egyén lelki működését, és segítve őt abban, hogy az erkölcsi szabadsághoz eljusson. Felismerje 

és kamatoztatni tudja a kapott képességeket, támogató segítséget kapjon hivatása felismerésére, 
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hogy élete során alkalmassá váljon a közösségi tevékenységre és a másokkal – családban, 

társadalomban – való eredményes együttműködésre.   

Ugyanígy fontos a személyes meggyőződés, a keresztény világszemlélet és világkép 

kialakulásának és érzelmi-szellemi megerősödésének előmozdítása. 

A teremtett világ felfedezése során szerzett ismeretekre, a különböző emberi kultúrák által 

létrehozott anyagi és szellemi alkotásokra épül a jelen társadalma. Ezek ismerete 

nélkülözhetetlen a jelen megértése és a jövőre vonatkozó tervek kialakítása szempontjából.    

 

Intézményünk dolgozói a felsorolt értékek alapján végzik munkájukat melyek az általuk 

oktatott tantárgyakban az alábbiak szerint jelennek meg. 

 

2.1.Magyar nyelv és irodalom: 

A Teremtés könyvének tanítása szerint Isten az ember testéhez saját lelkét adta hozzá, ami azt 

jelenti, hogy a Teremtőre hasonlítunk, tehát személyek vagyunk, akik képesek a beszéd által 

önmaguk közlésére, gondolataik érzelmeik, vágyaik kifejezésére. A nyelv tanításán keresztül 

rádöbbenhetünk Isten végtelen gazdagságára és mérhetetlen emberszeretetére, mellyel 

kivételesen értékessé tett bennünket. Anyanyelvünk helyes használata által megtanulhatjuk 

személyünk közlését, kiépíthetjük emberi kapcsolatainkat és megélhetjük a személyes lét 

maradandó örömeit.  

 

Célok és Feladatok: 

 Anyanyelvünk ápolása, helyi nyelvi és irodalmi értékek megismertetése. 

 Irodalmi alkotások megismerése és befogadása iránti fogékonyság megteremtése.  

 Az egyetemes és magyar kultúra értékeinek életkornak megfelelő befogadása. Ezen 

művek erkölcsi és esztétikai normáinak megértése. 

 Bibliai történetek megismertetése és értelmezése. 

 Irodalmi élmény nyújtása a klasszikus, nemzeti és kortárs irodalmi műveken keresztül. 

 Érzelmi -, esztétikai nevelés. 

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés. 

 Az anyanyelv és a könyv, olvasás szeretetére nevelés. 

 Önálló vers- és szövegalkotásra ösztönzés. 

 A gyermekek  

 tudatosan ápolják nyelvüket, 

 ismerjék meg a tájnyelv, köznyelv, szépirodalmi nyelv egymásra hatását, 

 tudjanak irodalmi szövegek alapján problémát felvetni, vitatkozni, véleményt 

formálni. 
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2.2.Történelem 

A történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és 

elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozását szolgáló nevelő-oktató 

tevékenység biztosítása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulók 

személyiségének fejlesztésében, társadalmi szerepvállalásuk tudatosításában. 

Kiemelt cél magyarságunk keresztény gyökereinek és nemzeti hagyományainknak 

megismertetése, a kialakult hagyományok felelevenítése, ápolása, megismertetése, 

magyarságtudatunk erősítése és annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle 

egyéb nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó 

gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák iránt a kisebbségek történelmének 

áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek 

múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre; továbbá a 

tudatos környezetvédelemre, fenntarthatóságra nevelésre kell törekedni a környezet és a 

természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, hogy az emberek gondolatai 

és cselekedetei idő-, tér- és érdekfüggőek, valamint azt, hogy a történelmi változások 

lehetségesek, azok nem maguktól történnek, hanem a változások emberi cselekedetek által 

jöttek létre. A történelem segít tehát belátni, hogy a múlttól a jelenen át a jövőig vezető hosszú 

távú fejlődési trendek léteznek, és a jelen változásai is tevékenységek által valósulnak meg, 

segíti a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását, a tanulók 

érzelmi-szellemi megerősítését. 

 

Célok és feladatok 

A történelem tantárgy általános funkciója, hogy a személyiségfejlesztést, a kulcskompetenciák 

kialakítását, valamint a jelen világában való eligazodást segítse.  

 A történelmi múlt több nézőpontú (multiperspektivikus), élményszerű és tanulói 

tevékenységekre épülő feldolgozása eredményesen szolgálja az értelmi, érzelmi 

fejlesztést. 

 Tanulóink figyelmének ráirányítása arra, hogy a legfőbb általános emberi értékek 

keresztény hitünkben gyökereznek, mutatkoznak meg a legteljesebben. 

  A történelmi személyiségek cselekedeteinek és döntéseinek elemzése, a társadalmi-, 

politikai- és gazdasági jelenségek problémaközpontú feldolgozása, a szociális és 

állampolgári kulcskompetencia kialakítása.  

 A múlt eseményeinek földolgozása, az általánosítható analógiák, következtetések, 

magyarázatok keresése és a jelennel való összevetése, a jelenkor politikai, gazdasági, 

társadalmi jelenségeinek múltban gyökerező értelmezése. 

 

2.3.Ének-zene 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a 

zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, 

megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a 

tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő 

sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és zenélést 

szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei hallásfejlesztés a 
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relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő befogadása fejleszti 

az érzelmi intelligenciát. 

 

Célok és Feladatok 

Az Ének-zene fontos része a személyiség fejlesztésnek. A közös éneklés segít az 

empátia kialakításában, egymás elfogadásában, segítésében.  

 A gyermek ismerje meg a liturgikus időknek megfelelően a keresztény értékeket 

és hagyományokat.  

 Ismerje és értse a liturgia jelképeit, valamint az egyházi zene által még inkább 

részese legyen a liturgiának.  

 Képes legyen a liturgikus évhez és nemzeti ünnepeinkhez kötődő ünnepek méltó 

megünneplésére, azokra való felkészülésre. 

  Legyen tisztában a zene közösség formáló hatásával, az egyházi énekek 

ismerete tegye a plébániai és templomi közösség tevékeny tagjává.  

 

2.4.Vizuális kultúra 

A művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet megörökítő szerepét, megérteti, hogy 

az alkotás a legértékesebb emberi alaptevékenység.  Isten teremtménye, az ember képes kultúrát 

és művészetet létrehozni. Az alkotások, a változó formák ellenére is „örök üzenetet” hordoznak, 

maradandóak, kultúrákat és nemzedékeket átívelők. 

Célok és feladatok: 

 Esztétikai, erkölcsi nevelés és a kreativitás fejlesztése műalkotások által, melyek 

ihletnek, formának. 

 A különböző emberi kultúrák által létrehozott képzőművészeti alkotások 

megismertetése. Kiemelten jelenjenek meg a bibliai történeteket, Jézus Krisztus és a 

szentek életét feldolgozó műalkotások. 

 Hazaszeretet, magyarságtudat erősítése. 

 Egyházmegyei művészeti pályázatokon való részvétel. 

 

2.5.Életvitel és gyakorlat  

 

Az ember nem csak Homo Sapiens, hanem Homo Faber, vagyis dolgozó, alkotó ember is. A 

Teremtő arra rendelt bennünket, hogy gondozzuk és műveljük a földet. E tantárgy sokszor 

játékos keretek között szolgálja a világ megismerését, modernkori vívmányok használatának 

elsajátítását, a legfontosabb technikai eszközök megismerését. 

 

Célok és feladatok 

 

 Teremtett világ törvényszerűségeinek megismerése 

 A modern technikai eszközök emberre gyakorolt veszélyeinek megismertetése 

 Önismeret, önelfogadás, önkritika fejlesztése, erősítése.  
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 Képessé kell tennünk őket az együttműködésre, empátiára, hogy átérezzék és 

gyakorolják a segítségnyújtást.  

 Nyitottságra, közösségi szellemre nevelés 

 Az egyházi hagyományok ápolása. 

 Isten szeretetének hatékony közvetítése. 

 

2.6.Tánc és dráma 

 

Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy intézményünkben jelen legyen a művészeti 

nevelés. Hisszük, hogy a személyiség fejlesztésének, kibontakoztatásának az emberbe 

írt Krisztus arc megjelenítésének egyik fontos eszköze. 

 

Célok és feladatok 

 Képessé kell tenni a diákokat az együttműködésre, empátiára, hogy átérezzék és 

gyakorolják a segítségnyújtást. 

 A tantárgy eszközeivel nyitottságra, közösségi szellem kialakítására kell nevelni 

diákjainkat. 

 Szükséges a tantárgy eszközeivel segíteni a gyermekekben rejlő tehetségek feltárását, 

erősítését. 

 Képessé kell tenni őket emberi kapcsolataikban a Isten szeretetének hatékony 

közvetítésére. 

 

2.7.Testnevelés 

Az egészséges életmód kialakítása a gyermeknevelés fontos része, mert rendszert biztosít, ami 

a kisgyermekek számára talán az egyik legfontosabb dolog az egészséges személyiség 

kialakulásához. Az egészséges életmódra való nevelés szerves része a sport, a mozgás szeretete. 

Kitartásra nevel, remek csapatépítő funkciója van, rendre tanít. Az iskolában egyre nagyobb a 

nyomás a tanulókon, melyet kiválóan old a fizikai terhelés, amely a mindennapos testnevelés 

órákon jelenik meg.  

 

Célok és feladatok: 

 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása testi 

szükségletek, mozgásigény kielégítése, harmonikus, összerendezett 

mozgásfejlődésének elősegítése, testi, mentális fejlődéshez szükséges biztonságos 

környezet megteremtése. 

  „Tartsd meg a rendet, a rend is megtart téged” mottó alapján, szokás és szabályrendszer 

kialakítása, belsővé tétele, betartása és betartatása. 

 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 
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 Egészséges életmódra és életvitelre nevelés, testápolás, az étkezés, öltözködés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 A környezet tisztántartására, a környezet rendjének és állapotának óvására való igény 

kialakítása. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

  Szervezet ellenálló képességének növelése. 

 Minél több lehetőséget biztosítsunk a szabad mozgásra az egész nap folyamán. 

 Rendszeres kirándulásokat, erdei szabad tevékenységek szervezése 

 A helyes testtartás elsajátíttatása - az e téren különösen nagy nehézséget mutató 

gyermekekre való felfigyelés, szükség esetén differenciált segítségnyújtás. 

 Egészségmegőrző szokások kialakítása. 

 Higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása 

 Öltözködési szokások fejlesztése. 

 

2.8.Kémia 

A teremtett világ rendjét és harmóniáját a létező dolgok közti különbségek és azok egymás 

közötti kapcsolatai adják. Az ember feladata, hogy a létező dolgok közötti kapcsolatokat 

megismerje és művelje a rábízott értékeket. Ismerje az Isten által teremtett világot felépítő 

anyagok tulajdonságait, összetételét, szerkezetét. A közöttük zajló folyamatokat megértse. 

Célok és feladatok: 

 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása. 

 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása. 

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 
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2.9.Informatika 

Egy olyan átmeneti időszakot élünk, melynek során az online és offline életünk összefonódik. 

Mindez hatalmas változásokat indít el a gondolkodásban, az emlékezésben, az olvasásban, az 

írásban. 

Tudatosan vigyáznunk kell a Z generációra, meg kell mutatnunk, át kell adnunk a legfontosabb 

értékeket. Beszélgetnünk kell a gyerekekkel az internetről, az online térben történtekről. 

Elszemélytelenedő világunkban arra törekszünk, hogy az internet az érzelmi nevelést is 

szolgálja. 

 

Célok és feladatok: 

 Mások iránti figyelem kialakítása.  

 A mai digitális világban különbséget kell tenniük a valódi és virtuális társas kapcsolatok 

természete között, hogy be tudjanak kapcsolódni különböző kisközösségekbe, 

rendelkezzenek a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő 

ismeretekkel, készségekkel. 

 A gyermekekben alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó 

problémafelvetés, vitakészség, véleményalkotási képesség 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére 

2.10.Biológia 

A világmindenség rendjét és harmóniáját a létező dolgok közti különbségek és azok egymás 

közötti kapcsolatai adják. Az ember feladata, hogy a létező dolgok közötti kapcsolatokat 

megismerje és művelje a rábízott értékeket. Ismerje az Isten által teremtett élőlények 

tulajdonságait, szükségleteit. Isten gondviselő szeretete minden teremtményére kiárad. A 

teremtés rendje által közöttük hierarchiát állított fel, majd minden élőlényt megáldott, ezért az 

élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje szerint. 

 

Célok és feladatok: 

 Az élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje szerint. 

 Az élet tiszteletére nevelés kisgyermekkortól. 

 A teremtett világ környezettudatos használata, hogy megőrizzük az utódok számára. 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása 

 Olyan intézményi környezet teremtése és fenntartása, ahol nem csak az élet védelme, 

de gondozása is előtérbe kerül ( növények, esetleg állatok a 

csoportszobában/tanteremben) 
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 Olyan nemzedék nevelése a ránk bízott gyermekekből, akik értéket teremtő, erkölcsi 

tartással bíró, kulturált magatartású emberek lesznek, akikben kialakul a tudás 

becsülete. A művelődés iránti igény, az ember tisztelete és megértése 

 a gyermekek érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet jelenségeire, 

a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre ,a jó meglátására és 

megtételére késztető érzelmek kialakítása  

 A környezet tisztántartására, a környezet rendjének és állapotának óvására való igény 

kialakítása. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 

2.11.Földrajz  

A teremtés szépsége a Teremtő végtelen szépségének visszatükröződése. Az ember a világot 

ajándékba kapta Istentől, ezért felelősséggel tartozik a világban folytatott tevékenységéért.  

A nemzet iránti kötődés, a hagyománytisztelet, a magyarságtudat és a felelős állampolgári 

viselkedés megalapozása a nevelés minden területén fontos. Identitásunk fontos része. 

Célok és feladatok: 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása. 

 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása. 

 A teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete. 

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 Megértetni, hogy a teremtett világ az a hely, ahol minden ember, minden szempontból 

egészséges életet élhet. 

 Rendszeres kirándulásokat, erdei szabad tevékenységek szervezése 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 

2.12.Természetismeret / Környezetismeret 

A teremtés szépsége a Teremtő végtelen szépségének visszatükröződése. Az ember a világot 

ajándékba kapta Istentől, ezért felelősséggel tartozik a világban folytatott tevékenységéért.  

A nemzet iránti kötődés, a hagyománytisztelet, a magyarságtudat és a felelős állampolgári 

viselkedés megalapozása a nevelés minden területén fontos. Identitásunk fontos része.  
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Az egészséges életmód kialakítása a gyermeknevelés fontos része, mert rendszert biztosít, ami 

a kisgyermekek számára talán az egyik legfontosabb dolog az egészséges személyiség 

kialakulásához. 

Célok és feladatok: 

 

 Az élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje szerint. 

 Az élet tiszteletére nevelés kisgyermekkortól. 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása. 

 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása. 

 A teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete. 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása 

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 Megértetni, hogy a teremtett világ az a hely, ahol minden ember, minden szempontból 

egészséges életet élhet. 

 Rendszeres kirándulásokat, erdei szabad tevékenységek szervezése 

 Egészséges életmódra és életvitelre nevelés, testápolás, az étkezés, öltözködés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 

 

2.13.Fizika 

A teremtett világot Isten Igéje által hívta életre. A világmindenség rendjét és harmóniáját a 

létező dolgok közti különbségek és azok egymás közötti kapcsolatai adják. A teremtés szépsége 

a Teremtő végtelen szépségének visszatükröződése. Az ember a világot ajándékba kapta 

Istentől, ezért felelősséggel tartozik a világban folytatott tevékenységéért. Az ember feladata, 

hogy a létező dolgok közötti kapcsolatokat megismerje és művelje a rábízott értékeket, végső 

soron pedig ezen keresztül is felismerje és tisztelje annak Teremtőjét, akaratával és értelmével 

pedig alárendelje magát üdvözítő tervének. 

 

Célok és feladatok: 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása. 
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 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása. 

 A teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete. 

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. (energiatakarékosság) 

 Megértetni, hogy a teremtett világ az a hely, ahol minden ember, minden szempontból 

egészséges életet élhet. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 

2.14.Matematika 

A teremtett világ felfedezése során szerzett ismeretek, a különböző emberi kultúrák által 

létrehozott anyagi és szellemi alkotások, amikre a jelen társadalma épül. Ezek és a közöttük 

lévő kapcsolatok ismerete nélkülözhetetlen a jelen megértése és a jövőre vonatkozó tervek 

kialakítása szempontjából. A logikus gondolkodásnak fontos szerepe van az ismeretek 

terjesztésében, a tudásátadásban, vagyis abban a folyamatban, amelyben a tudás generációról 

generációra öröklődik.  

Célok és feladatok: 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete. 

 Állandó cél az alapvető értékek megőrzése mellett, a folyamatos fejlődés, és ennek egyensúlyi 

megtartása. 

 Olyan nemzedék nevelése a ránk bízott gyermekekből, akik értéket teremtő, erkölcsi 

tartással bíró, kulturált magatartású emberek lesznek, akikben kialakul a tudás 

becsülete. A művelődés iránti igény, az ember tisztelete és megértése 

 a gyermekek érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet jelenségeire, 

a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre ,a jó meglátására és 

megtételére késztető érzelmek kialakítása  

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 A gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése. 

 Képessé kell tennünk őket az együttműködésre, empátiára 

  

2.15.Idegen nyelvek (angol, német) 
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Az idegen nyelvek ismerete más kultúrák és az azokból származó emberek világszemléletének, 

értékeinek megismerése szempontjából nélkülözhetetlen tudás. Feladatunk a kor elvárásainak 

megfelelő, felhasználóképes idegen nyelvi tudás kialakítása. Az idegennyelvi tudás átadása 

során a célnyelvi ország kultúrájának megismertetése elengedhetetlen az európai és egyetemes 

azonosságtudat kialakításához, a szolgáló szeretet, és az empatikus, toleráns, a másságot 

elfogadó, együttműködő személyiség kialakításához. 

 

Célok és feladatok:  

 A törvények által meghatározott tudásanyag minél jobb átadása a tanulóknak. 

 A tanulók felkészítése a nyelvi kompetencia mérésekre. 

 Továbbtanuláshoz szükséges tudás megszerzéséhez a képességek kialakítása. 

 A gyengébb képességű tanulók fejlesztése, annak érdekében, hogy minimális szinten, 

de érezzék  a nyelv fontosságát. 

 Tehetséges tanulók továbblépésének biztosítása, nyelvi kompetenciák fejlesztése, a 

nyelvtudás előnyének és értékének tudatosítása. 

 A nyelvtanulási stratégiák elsajáttíttatása 

 Az egy életen át tartó tanulás igényének felébresztése a tanulókban 

 Képzési specialitások áttekintése a diákok és szülők részéről felmerülő igények szerint. 

 Felzárkóztatási, korrepetálási lehetőségek kialakítása. 

 Tehetséggondozó szakkörök, fakultációk indítása. 

 A nyelvtudás fontosságának tudatosítása. 

 A nyelvtanulás motivációjának erősítése. 

 Diákjaink indítása idegennyelvi versenyeken. 

 

2.16.Katolikus hittan 

 

A hittan, mint tantárgy alapvetően a Teológiára épít, mely nem más, mint Istenről szóló beszéd, 

mely arra vállalkozik, hogy megismertesse az emberrel Istent. Ezért a hittan sem tehet mást, 

Istenről közöl információkat, miközben nem téveszthetjük szem elől, hogy ez nem csupán 

ismeretek átadása, mert a hitoktatásban a hit felébresztése, elmélyítése olyan folyamatos 

feladat, melyben a tantárgy elnyeri valódi célját és értelmét. 

 

Célok és feladatok: 

 Krisztusi emberkép formálása. 
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 Megmutatni a tanulóknak, hogy életük az anyagi világhoz és az ezen túli létezőhöz 

tartozik. Teremtett világ tisztelete. Hit felébresztése, ápolása. 

 Segíteni a tanulókat életcéljuk megfogalmazásában. 

 A helyes önismeret, énkép fejlesztése 

 Nevelői kör példamutatásával tanítványaink elé élni a példát. 

 Az egyházi év eseményeinek megünneplése, részvétel a liturgiában. 

 A rendszeres iskolai hitoktatás. 

 Életkoruknak megfelelő mértékben részvétel az egyházi liturgiában, imában. 

 Iskolai lelki napok egy tanévben két alkalommal, az adventi és nagyböjti időszakban. 

 Részvétel zarándoklatokon. 

 Tantestület elkötelezett hite. 

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum). 

 Minden tanítási nap az iskolában egy rövid elmélkedéssel, imádsággal kezdődik,  

 Évközi misék, részvétel a liturgikus szolgálatban. 

 Az iskolában tanító papok a gyónás, közös imádság, szentségimádás lehetőségét 

biztosítják. 

 Irgalmasságra nevelés. 

 Karitatív tevékenységekben részt venni. 

 

A részletes tantárgyi tanterveket a helyi tanterv melléklete tartalmazza. 

 

3. Alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei 

 

A funkcionális taneszközjegyzék ajánlásait és a diákok életkori sajátosságait figyelembe véve 

döntenek iskolánk pedagógusai - a szakmai munkaközösségi egyeztetés után- az alkalmazható 

tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásáról. 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

taneszközöket használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánítottak. 

 

A helyi tantervhez illeszkedő tankönyvet a szaktanár választja ki egyeztetve a szakmai 

munkaközösséggel. 

 

A tankönyvet a szaktanár a következő szempontok szerint vizsgálja: 

 

 összhangban van-e a helyi tanterv ismeretanyagával és követelményeivel:az általános 

tagozaton a kerettantervi minimumnak megfelelő-e, a gimnáziumi tagozaton az érettségi 

követelményekhez igazodik-e) 

 megfelel-e a diákok életkori sajátosságainak 

 igényes-e a nyelvi megformálása 
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 logikus-e a tankönyv felépítése, érthető-e a nyelvezete 

 milyen tanításfelfogást képvisel a tananyag-feldolgozás módja (ismeretcentrikus, 

tapasztalati alapozottságú, foglalkoztató stb.) 

 teremt-e lehetőséget az önálló tanuláshoz, egyéni differenciáláshoz 

 milyen az ismeretszerzés és az alkalmazás aránya 

 mennyire esztétikus a kivitelezés 

 milyen tartós, milyen drága 

 

 a kapcsolódó tantárgyak tankönyvei, munkafüzetei azonos tankönyvcsaládhoz tartoznak-e 

 a különböző évfolyamokon használt tankönyvek tartalmilag egymásra épülnek-e 

 az egyes tankönyvek kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatóak 

 a tananyag feldolgozása lehetővé teszi-e a differenciált feldolgozási folyamatot 

 a tankönyvek folyamatosan beszerezhetőek-e  

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 rugalmasan követi-e a változásokat (különös tekintettel a szakelméleti könyvekre) 

 egy –egy téma lezárásaként vannak-e mintapéldák, ellenőrző kérdések, rész-

összefoglalások 

 tartalmaz-e függelékeket, például idegen kifejezések magyarázatát 

 a lényeg kiemeléssel, aláhúzással, esetleg más betűtípussal jelenik-e meg. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több éven keresztül használhatóak 

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk- új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be 

 Az iskola arra. törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, ill. egyéb támogatásokat 

felhasználva egyre több taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár, szaktantermek 

számára . 

 

4. 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: 
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 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 a kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása 

és továbbfejlesztése,  

 személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése, 

 a kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése,  

 a tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése,  

 a tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése 

 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; 

 

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 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; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával a személyes képességekbe 

vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése 

 az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismeretek és tapasztalatok 

gyarapításával és megbeszélésével. 

 a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. 

 a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése 

 A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és 

képességek gyakoroltatása 
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 A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és 

továbbfejlesztése. 

 A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és megértése 

iránt. 

 

4.3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

 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; 

 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 az önértékelés képességének 

kialakítása és fejlesztése. 

 a rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. 

 a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. 

 a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. 

 aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatok adása a tanulóknak: kísérletek, 

megfigyelések, projektek stb. 

 az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek 

megismertetése. A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő 

alapelvek megismertetése. Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. 

Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása 

 a tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti keretek 

és alapfogalmak megismertetése. 



53 

 

 A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének 

tudatosítása és fejlesztése. 

 

4.4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozat 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. 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. 

 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; 

 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 
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 .az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése. 

 az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az 

emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. 

 az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmának tisztázása a környezeti, 

társadalmi és kulturális konfliktusok megbeszélése kapcsán. 

 az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. 

 a komplex és különböző forrásokból származó információk kezeléséhez szükséges 

képességek kialakítása és fejlesztése. 

 az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása. 

 a tanulók felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. 

 a szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási 

emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. 

 az emberiség előtt álló globális problémák megismerése. 

 az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése 

 

4.5. A 9-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:elmélyítő, pályaválasztásra 

előkészítő szakasz  

 

Az utolsó négy év célja: előkészíteni diákjainkat az érettségire és a választott pályára, illetve 

a felvételi rendszer figyelembe vételével a gyakorlati felvételi vizsgákra. 11. és 12. 

évfolyamban az elkülönült tantárgyak oktatása mellett belépnek az emeltszintű oktatást 

biztosító választható tantárgyak is. Heti két órában a két választott tárgy intenzív oktatása 

folyik, míg a többi tantárgyból az összegzésre összepontosítunk.  

A szakasz teljességét kiegészítő szakmai előadások, beszélgetések, kiállítások és kulturális 

programok (színház, mozi, irodalmi esték, koncertek) biztosítják, építve a már felébredt 

kulturális igényre.  

 

 célunk a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; 

a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő 

értékelésük;  

 feladatunk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;  

 

 kiemelt terület a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátíttatása; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az önálló tanulás és 

az önművelés alapozása;  

 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 
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5. Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló (SNI) Nktv. 4§ 25.: „Az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében  

 Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált formában folyik. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv 

alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

 Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az 

illetékes pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 az SNI-s tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, szöveges értékelés 

azon tantárgyak esetén ahol a tanuló mentesített az értékelés és minősítés alól, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

A gyógypedagógus a szakértői bizottság szakvéleményét figyelembe véve, a fejlesztő 

pedagógussal és a gyermeket tanítókkal, valamint szükség esetén más szakemberekkel 

együttműködve fejlesztési tervet dolgoz ki a sajátos nevelési igényű tanulók számára. A 

fejlesztő eljárást – terápiás programot  a gyógypedagógiai fejlesztés, korrekció, valamint a 

terápiás célú gyógypedagógiai foglalkozások során alkalmazza. A fejlesztés eredményét  a 

törvényi előírásoknak megfelelően  évente legalább egyszer rögzíti. Az érintett szülőknek 

felvilágosítást és segítséget nyújt, valamint napi kapcsolatot tart fenn a sajátos nevelési igényű 

tanuló fejlesztésében részt vevő pedagógusokkal a terápia hatékonyságának növelése 

érdekében. 

 

6. A tanulók továbbhaladásának, magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 

A tanuló magasabb évfolyamba - az általános iskola 2-8. évfolyamán és a gimnáziumi tagozat 

5-12. évfolyamán egyaránt-akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező és 

választott tárgyból a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette.  

 

Az elégséges szint teljesítéséhez a tantervi minimum elsajátítása szükséges. 

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. 
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A tanév végi elégtelen minősítés egy vagy két tantárgyból javítóvizsgán javítható (augusztus 

hónap). Három vagy több elégtelen esetén az évfolyamot meg kell, illetve (nem köteles tanuló 

esetében) meg lehet ismételni.  

 

Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem 

osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát engedélyezhet. A sikertelen osztályozó 

vizsga, vagy a vizsgaengedély meg nem adása, évfolyamismétlést von maga után.  

Amennyiben a nem tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása a 30 órát meghaladja, tanulmányait 

gimnáziumi tagozatunkon nem folytathatja tovább. 

 

Választott tárgyat leadni - általános szabályként - lezárt félév után lehet . 

 

Választott tárgy oktatásába a tanév folyamán bármikor be lehet kapcsolódni, de ez utóbbi 

esetben az igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.  

 

A nyolcosztályos gimnáziumban szerzett tanév végi elégtelen (1) után a tanuló csak sikeres 

javítóvizsga letétele után léphet át az általános iskolai tagozat magasabb évfolyamára. Ha az 

adott tantárgy, melyből a tanuló elégtelen érdemjegyet szerzett, az általános iskola tanrendjében 

nem szerepel, a tanuló javítóvizsga nélkül léphet át az általános iskola magasabb évfolyamára.  

 

7. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei  

 

7.1. A tanulmányi munka értékelése 

 

Minden iskola maga alakítja ki értékelési rendszerét, mely nagy vonalakban minden iskolában 

hasonló, de részletekben eltérő. Ez részben a helyi szokásokból, részben a különböző 

pedagógiai megítélésből fakad. Minden értékelési rendszer kidolgozásánál azonban alaposan 

figyelembe kell venni a diákok életkori jellemzőit, hiszen egészen más mércével kell mérni egy 

alsós kisdiákot, egy felsős kiskamaszt, és egy érettségihez közeledő fiatalt.  

 

Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek 

jelentős szerepe van a személyiségfejlesztésben: ösztönzést ad és fejleszti a felelősségérzetet, 

önértékelő képességet és önnevelésre késztet.  

 

Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és 

következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga 

teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a 

tanulókat egyénenként is segítik abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák. Akár 

elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő.  

 

Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen 

követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók 

egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. 

Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. Még a " feladatmegoldás " tárgyakban sem hagyható 

el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés. 

 

A félévi és év végi minősítés - osztályozás nem mechanikus művelet. A záró osztályzat tükrözi 

a tanuló évközi szerepléseit. Értékeli az igyekezetét, a teljesítmény változásának irányát.  
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A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza 

teljes jogkörrel és felelősséggel.  

 

Az értékelés - osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles /5/, jó /4/, 

közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek 

követelményei határozzák meg.  

 

A fentiektől eltérő az általános iskola első osztályának, ill. a második osztály első félévének  

értékelési rendje. Az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti. A 

félévek és a tanév végén szöveges értékelést, minősítést alkalmaz: 

 kiválóan teljesített,  

 jól teljesített,  

 megfelelően teljesített,  

 felzárkóztatásra szorul.  

 

E minősítések tartalmát a tanító, csakúgy mint az alkalmazott évközi egyéni értékelési módot 

,a szülőkkel szülői értekezleten ismerteti. Tanév közben tanítóink a 2. évfolyamon 

konvencionális érdemjegyeket is alkalmaznak. 

 

A szorgalmi időben kapott osztályzatokat, értékelést az 1-4. évfolyamon a pedagógus, a 

továbbiakban a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy ellenőrző könyvbe. A szülő a 

bejegyzéseket aláírásával veszi tudomásul.  

 

Az 5-12. évfolyamon a tanulók által beírt jegyeket az osztályfőnök rendszeresen ellenőrzi - 

amennyiben szükséges -, aláírásával igazolja. 

 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló 

dicséretet kaphat.  

 

A dicséreteket az ellenőrzőben és bizonyítványban is dokumentálni kell. 

 

7.2. A magatartás minősítése 

 

  példás magatartású a tanuló, ha az iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az 

iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket 

tudatosan vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A 

tanárok 90-95%-a példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat.  

 jó magatartású a tanuló, ha az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen 

nem mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. 

Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a 

jó hírnevére.  

 

  változó magatartású a tanuló,ha viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. 

Igyekezete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta 

követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen 

vállal részt. Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös 

programokról gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni 
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magatartása nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme 

kifogásolható. A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül.  

 

 rossz magatartású a tanuló,ha a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja 

magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk 

eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a 

felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli 

magatartása erősen kifogásolható, esetleg törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli 

viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül.  

 

7.3. A szorgalom minősítése 

 

 példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási 

órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül, az 

órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi munkán kívül 

részt vesz pályázatokon, versenyeken, ha képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen 

tudja pótolni.  

 jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő, és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen 

szükség.  

 változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik, 

kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti, időnként nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába.  

 hanyag: a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan. 

 

  

7.4. 1-4.évfolyam 

 

A számonkérés formái: 

 

 szóbeli 

 írásbeli 
 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya alsó tagozatban. 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái:  

 

 röpdolgozat 

 diagnosztizáló felmérés     

 témazáró felmérés 

 félévi és év végi felmérés 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 
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Az első osztályban az utasítás tanítói felolvasással történik. 2. osztálytól fokozatosan 

törekszünk arra, hogy önállóan értelmezze a tanuló az utasítást is. A pedagógus saját belátása 

szerint a tantárgyi sajátosságok figyelembevételével dönti el az írásbeli számonkérés módját, 

formáját, gyakoriságát. Ebben a tekintetben a témakör tartalma is irányadó. 

 

Az iskola írásbeli beszámoltatásának korlátai: 

 

Napi egy témazáró dolgozat iratható, mely azonban nem zárja ki a diagnosztizáló,ill. 

röpdolgozat iratását. 

 

Az írásbeli beszámoltatások szerepe a tanulók értékelésében: 

 

A gyermek minden megnyilatkozása egyenértékű jegynek számít, hangsúlyosabb szerepet 

kaphatnak azonban a témazáró dolgozatok, ha félévkor vagy év végén „kétesre” áll a tanuló. 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: dislexia, disgrafia,discalculia (tanulási képességeket 

vizsgáló bizottság , nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény  esetén) 

 

 

7.5. 5-12. évfolyam 

 

A számonkérés formái: 

 szóbeli 

 írásbeli 

 

A szóbeli számonkérés követelményei: 

 jeles: az egyénileg elmondott, összefüggő felelet értékelhető jeles osztályzattal, mely 

tartalmazza az adott kérdéskörre vonatkozó valamennyi lényeges információt. 

 jó: amennyiben az összefüggő feleletet a lényeget érintő kérdésekre adott válaszokkal kell 

kiegészíteni, abban az esetben a minősítés már csak „jó” lehet. 

 közepes: amennyiben a tanuló csak tanári kérdések alapján tudja visszaadni az elsajátított 

tananyagot, abban az esetben felelete csak „közepes”-re értékelhető. 

 elégséges: a gyenge, a tanár kérdéseit is csak részben megválaszoló feleletet értékeljük ezzel 

az érdemjeggyel. 

 elégtelen: a teljes tájékozatlanságot eláruló teljesítmény értékelése. 

 

A témazáró dolgozatok megírásának idejét a tanulókkal előre egyeztetni kell, egy nap 

maximum két témazáró íratható. Azok a témazárók élveznek elsőbbséget, melyeket korábban 

egyeztették.  

 

A témazáró dolgozatokat a tanár köteles megőrizni, tanév végén pedig az iskola irattárában 

elhelyezni.  

 

A témazárók kijavításának határideje 15 tanítási nap. 
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A tanulók teljesítményét, a tantárgyi rendszerben elért eredményét a tantárgyak 

követelményrendszerének megfelelően ellenőrizzük, minősítjük. Osztályzással, érdemjeggyel 

a következő írásbeli tanulói teljesítmények értékelhetők:  

 házi feladat  

 írásbeli felelet  

 részösszefoglalás ellenőrzése írásban  

 témazáró dolgozat  

 órai munka  

 tanulói produktum  

A tanév során minden tantárgyból - a készségtárgyak kivételével- legalább három felmérést 

kell íratni:  

 év elején  

 félévkor  

 tanév végén, illetve az egyes témakörök után  

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: dislexia, disgrafia,discalculia (tanulási képességeket 

vizsgáló bizottság , nevelési tanácsadó által kiadott szakvélemény esetén) 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 

betöltött szerepe, súlya matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, informatika, 

természetismeret, technika és testnevelés tantárgyak esetében. 

Az egyes tantárgyaknál megadott arányok iránymutató jellegűek, a dolgozatok, témazárók 

nehézségi fokának megfelelően módosíthatóak. 

 

 

Fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret-gimnáziumi tagozat 

 

85% – 100% 5  

70% – 84% 4  

55% – 69% 3   

40% – 54% 2  

0 – 39% 1  

 

Fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret-általános tagozat 

 

85% – 100% 5  

70% – 84% 4  

55% – 69% 3   

40% – 54% 2  

0 – 34% 1  

 
Matematika-5-8.évfolyam 

 

90% – 100% 5 
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75% – 89% 4 

55% – 74% 3  

33% – 54% 2 

0 – 32% 1 

 
Matematika-9-12.évfolyam, röpdolgozat 

 

90% – 100% 5 

75% – 89% 4 

60% – 74% 3  

50% – 59% 2 

0 – 49% 1 

 
Matematika-9-12.évfolyam, témazáró dolgozat 

 

90% – 100% 5 

75% – 89% 4 

55% – 74% 3  

35% – 54% 2 

0 – 34% 15 

 

Elmélet számonkérése esetén a ponthatárok a megadottól eltérhetnek. 

 

 

Informatika 

 

86% – 100% 5 

71% – 85% 4 

60% – 70% 3  

41% – 59% 2 

0 – 40% 1 

 

Az otthoni felkészüléshez és értékeléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

elveit a természettudományos munkaközösség úgy határozta meg, hogy házi feladatot a 

hétvégékre és a szünetekre is adunk! 

 

b) Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya angol és német nyelv esetében. 

 

Az írásbeli beszámoltatás formái: 

 

 Témazáró dolgozat – nagyobb tananyagegységek lezárása esetén kerül sor a megírására, 

előre bejelentett és egyeztetett időpontban, a tanmenet szerint meghatározott alkalommal. 

/ Éves szinten annyi, amennyi a heti óraszám, illetve minimum háromszor/. A naplóba 

piros tollal kerül beírásra, a félévi és tanév végi jegyek meghatározásánál kiemelkedő 

jelentőségű, de nem kerül többszörös beszámításra. A hiányzó tanulókkal be kell 

pótoltatni. 
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 Nagydolgozat – egy adott lecke lezárása végén kerül sor a megírására előre bejelentett 

időpontban. Nem minden lecke után van rá szükség, megiratásának mérlegelése a tanár 

feladata. A naplóba kék tollal kerül beírásra, egyenértékű a feleletek jegyeivel. 

 

 Szódolgozat – a tanár döntése szerint bármikor íratható, a tanárnak bejelentési 

kötelezettsége nincs. Íratható az egész tanulócsoporttal, vagy csak néhány tanulóval. 

 

 Röpdolgozat – A tanult szavakból és nyelvtani anyagból íratható előzetes bejelentési 

kötelezettség nélkül. Íratható az egész tanulócsoporttal, vagy csak néhány tanulóval. 

 

 

 Fordítások – célnyelvről vagy célnyelvre. A tanulók a tanár által kijelölt szövegrészt 

nyomtatott szótár segítségével fordítják le a tanórán. Házi dolgozatnak is feladható. 

Egyenértékű a feleletek jegyeivel. 

 

Az otthoni /napközis és tanulószobai/ felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok: 

 

Szóbeli feladatok: 

 

 A szótárba kiírt szavak megtanulása 

 Kérdésekre válaszadás 

 Memoriter 

 Önálló szöveg megfogalmazása és elmondása /tartalom/ 

 Párbeszédalkotás 

 Képleírás 

 

Írásbeli feladatok: 

 

 Fogalmazás 

 Nyelvtani feladatok kiegészítése a munkafüzetben 

 Másolás 

 Fordítások 

 Szövegértési feladatok 

 Hiányos szöveg kiegészítése 

 Feleletválasztós tesztek 

 Levélírás 

 

A feladatmeghatározás elvei és korlátai: 

 

Alsóbb évfolyamokon lehetőleg szóbeli és írásbeli házi feladatot is adunk. Az írásbeli feladatok 

mindig a megtanult szóbeli tananyag begyakorlását, elmélyítését szolgálják. Ügyelünk az 

egyensúlyra, mindig csak egyféle problémára irányuló feladatot adunk, de azt szóban és írásban 

is gyakoroltatjuk. A nyelvtanulás megköveteli a folyamatosságot, rendszerességet, ezért 

minden órára adunk házi feladatot. 

 

A nagygimnáziumi tagozaton nagyobb lélegzetvételű fordítások illetve memoriterek megírása 

vagy megtanulása esetén csak egyféle feladatot adunk. A házi feladatok mennyiségének 

mérlegelése mindig a tanár egyéni elbírálása alá esik, de ügyelünk arra, hogy ne terheljük túl a 

tanulókat. 
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Az írásbeli számonkérés követelményei: 

A témazáró nagydolgozatok értékelésénél százalékos határokat kell figyelembe venni. 

Általánosan a következő értékelés javasolt, a tantárgy jellegzetességeit figyelembe véve a 

szaktanárok azonban indokolt esetben a tantárgyi tantervekben rögzített szabályok szerint ettől 

eltérhetnek. A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 

dolgozatának, feladatlapjainak javításakor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő 

átváltását a következő arányok alapján végezzük:  

 

 

100 – 90 % - jeles (5) 

89-75% -      jó (4) 

74-60% -      közepes (3) 

59-50% -      elégséges (2) 

49% - 0% -  elégtelen (1) 

 

c) Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe, súlya magyar nyelv és irodalom, történelem tánc és dráma, 

mozgókép és médiaismeret, művészetek, rajz, ének, hittan tantárgyak esetében  

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

5-8. évfolyam-általános tagozat:       

 

85-100%  5                                 

71-84%    4 

56-70%    3 

41-55%    2 

0-40%      1 

 

 5-8.évfolyam-gimnáziumi tagozat:                 

 

90-100% 5                                  

76-89%   4                                  

61-75%   3                                  

46-60%   2                                  

0-45%     1    

     

9-12.évfolyam-gimnáziumi tagozat:                
 

81-100%  5 

71-80%    4 

56-70%    3 

45-55%    2 

0-44%      1 
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Történelem 

 

5-8. évfolyam-általános tagozat:       

 

85-100%  5                                 

71-84%    4 

56-70%    3 

41-55%    2 

0-40%      1 

 

 

A naplóban feltüntetett jegyek jelölési módja: 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

 

 

Történelem: 

 

 

 

Ének: 

 

Rajz: 

Hittan: 

 

Mozgókép-és médiaismeret: 

Tánc és dráma: 

Művészetek:                                

 

kék – felelet, dolgozat 

piros – témazáró 

fekete – egyéb 

zöld – esszé, fogalmazás 

kék – felelet 

piros – témazáró 

zöld-röpdolgozat 

fekete – szorgalmi feladat 

kék – felelet, dolgozat 

piros – témazáró 

egységesen kék 

piros – témazáró 

kék – felelet, dolgozat 

egységesen kék 

egységesen kék 

egységesen kék 

 

A jegyek egyenértékűek, de ha a félév végén vagy év végén nem lehet eldönteni az osztályzatot 

(és még tendencia sem figyelhető meg), akkor a piros jegy a hangsúlyosabb. 

 

8. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 

Minden szaktanár egyéni belátása szerint adhat írásbeli és szóbeli házi feladatot, tekintetbe 

véve a következőket: 

 a házi feladat a tanórán elsajátított tananyag gyakorlására és elmélyítésére szolgál 

 a házi feladat mennyiségének meghatározásánál a tanár vegye figyelembe, hogy a tanulónak 

napi rendszerességgel általában 3-4 más tárgyból is készülnie kell 

 a szaktanár saját belátása szerint adhat hétvégére, illetve a hosszabb tanítási szünetekre házi 

feladatot 

 a tanuló köteles a tanár által kijelölt házi feladatot a következő tanórára elkészíteni, illetve 

megtanulni 

 az el nem készített vagy minőségi szempontból elfogadhatatlan  házi feladat esetében a tanár 

által év elején meghatározott, és a tanulókkal ismertetett szempontok érvényesek 
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 az átlagosnál hosszabb időt igénybe vevő írásbeli házi feladatok / pl. fogalmazás, esszé, 

fordítás/ elkészítésére a tanár által hosszabb felkészülési idő adandó  

 a szorgalmi /nem kötelező/ feladat elkészítése igényelheti az adott tananyagnál bővebb 

ismeretek tudását  is 

 

Általános és gimnáziumi tagozaton hétvégére, az évközi iskolai szünetek idejére írásbeli és 

szóbeli házi feladat egyaránt adható. 

 

9. Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 

Tanulóink számára órarendi keretek között biztosítjuk a mindennapos testnevelés feltételei. 

 

9.1. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 

Iskolánk az un. „Hungarofit” tesztrendszert használja a tanulók fizikai állapot felméréséhez. Az 

eljárást az egészséges szempontú fittség, terhelhetőség mérésére fejlesztették ki. Az eredeti 

protokoll öt és nyolc motoros próba alapján egyaránt lehetővé teszi az értékelést, a Cooper-teszt 

pedig helyettesíthető 2000 m síkfutással. Az eredeti protokoll és célkitűzés szerint a test 

összetétel meghatározása és pulzusmérés fontos szerephez jut. A teszthez mellékelten 

ponttáblázat tartozik, melyből az eredmények később osztályzattá alakulhatnak.  

 

Pulzusmérés: csuklón vagy nyakon a gége mellett kell mérni, 1 percre számolva. A pulzust a 

Cooper-teszthez kapcsolódóan kell mérni: a terhelés előtt viszonylagos nyugalomban, majd a 

teszt után 1, 5 és 10 perccel. Az eredmények az értékelésbe nem számítanak bele, csak a további 

elemzéshez, értékeléshez használatosak. 

 

Cooper-teszt (12 perces futás): sík, lemért terepen - ideális esetben atlétikai pályán -, a pálya 

méreteinek megfelelő létszámban a próbázók állórajttal indulva, 12 percig futva a lehető 

leghosszabb távot tegyék meg. Kifáradás esetén megengedett a gyaloglás.  

Értékelés: 1 méteres pontossággal a megtett távolság méterben. A tesztet egyszer kell elvégezni. 

 

Helyből távolugrás: egy kis vonal mögül kis, kényelmes terpeszből indítva, térdhajlítás és 

erőteljes karlendítés után a lehető legmesszebbre kell elugorni. Két kísérlet közül a jobbik 

számít. Rontás esetén harmadik próba megengedett. Értékelés 1 centis pontossággal. 

 

Helyből ötösugrás: a próbázó öt váltott lábú (párosról indul, párosra érkezik) elugrást végez a 

legnagyobb távolságra törekedve. Értékelés 5 centis pontossággal.  

 

Kétkezes dobás fej felett hátra, medicinlabdával: 3 kg-os labdával, előrehajlással vett 

lendület után két kézzel, a fej felett hátrafelé kell eldobni a labdát. Értékelés 10 centis 

pontossággal. 

 

Egykezes labdalökés helyből: 3 kg-os labdával, helyből súlylökésszerűen kell a labdát minél 

messzebb lökni. Értékelés 10 centis pontossággal. 

 

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás: mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 

folyamatosan, kifáradásig. A szabályos testhelyzet – törzs feszesen nyújtott, karhajlításkor 

felkar vízszintes – végig meg kell követelni. Lányok max. 25 db, fiúk max. 55 db ismétlést 

végezzenek. Értékelés a táblázat szerint, darabonként. 
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Hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel: a próbázó hanyatt fekvésben kezeit kulcsolja össze 

a tarkóján, térdeit kb. 90 fokos szögben hajlítsa, sarkát és talpát tartsa a talajon. Egy segítőtárs 

a próbázóval szemben ülve vagy guggolva rögzítse a lábakat a talajon. A próbázónak minél 

többször fel kell ülnie és vissza kell ereszkednie hanyatt fekvésbe, felüléskor könyökkel érintve 

a térdeket. A feladatot kifáradásig kell végezni, a próbázók max. 120 ismétlést végezzenek. 

Értékelés: felülések száma. 

 

Hason fekvésből törzsemelés-leengedés: Hason fekvés, áll a talajon, a karok könyökben 

hajlítva a tarkón. Egy segítő tartja a lábfejeket. Mozgásfeladat: törzs és karemelés hátra, majd 

a könyökök összeérintése az áll alatt, utána vissza a kiinduló helyzetbe. A feladatot kifáradásig 

kell végezni, max. 100 db-ig. Értékelés törzsemelések száma. 

 

Összpontszám: a Hungarofit összesítő pontrendszere 0-140 pont közötti tartományt ölel át. A 

Cooper-tesztre 0-77 pont szerezhető, a többi motoros tesztre tesztenként 0-10,5 pont szerezhető, 

de ezek közül a legkisebb pontérték kiesik. Mindegyik tesztelemhez egy nulla pontos határ van 

rendelve és innen tesztelemenként meghatározott mérték szerint 1 vagy fél pontonként lehet 

elérni a felső határokat. A szintek és a hozzájuk tartozó pontok korosztályra lebontva 

szerepelnek a teszt ponttáblázatában. 

 

Pontszámok jeggyé alakítása: Az értékelés kissé szubjektív ,figyelembe véve a próbázók testi 

adottságainak különbözőségét. Az értékelést segítő támpont a következőképpen alakul: 

 

  0-20 pont – igen gyenge 

  21-40 pont – gyenge (2) 

  41-60 pont – elfogadható (2-3) 

  61-80 pont – közepes (3-4) - az egészséges életmódhoz megkívánt szint 

  81-100 pont – jó (4-5) 

101-120 pont – kiváló (5-5*) 

121-140 pont – extra (5**) 

 

10. Választható tantárgyak, foglalkozások  

 

A választható foglalkozásként kínáljuk fel 1-8. évfolyamon az angol és a német nyelv 

tanulását heti 2 órában. Floorball, röplabda, cserkészet, rajz, tanulószoba foglalkozásokat. 

10.1. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban, csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, ill. egyéb 

közismereti tantárgyat is, ha az osztály létszáma vagy összetétele ezt megköveteli. Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére, a tanulók tudásának megalapozására, a kulcskompetenciák (íráskészség, olvasás 

készség, elemi számolási készség, elemi gondolkodási képesség, szövegértés) fejlesztésére.  

Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak, 

középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A 

tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni.  
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A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 

kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 

jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az 

igazgató által kijelölt pedagógussal. 

 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

 

 

10.2. Választható érettségi tantárgyak megnevezése, követelmények meghatározása 

9-12. évfolyamon tanuló diákjainkat valamennyi, helyi tantervünkben szereplő és érettségi 

vizsgatárgyként választható tantárgyból (Angol nyelv, Német nyelv, Fizika, Kémia, Biológia, 

Földrajz, Informatika, Katolikus hittan, Mozgókép- és média ismeret, Rajz és vizuáliskultúra, 

Ének-zene) felkészítjük a középszintű érettségi vizsgára. Az érettségi vizsgatárgyak 

követelményrendszerét Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) 

OM rendelet mindenkori hatályos elvárásai szerint határozzuk meg. 

Emelt szintű érettségi felkészítőt a következő vizsgatárgyakból indítunk: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, 

informatika. 

 

11. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

11.1.Magyar nyelv és irodalom 

 

Témakörök/képességek  Követelmények 

 Szövegértés   

 Információk feldolgozása és 

megítélése 

 Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és 

kritikus használata. 

 Szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegek értelmezése 

 A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-

tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek 

értelmezésével, összehasonlításával. 

   Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. 

 Szövegalkotás   

 Írásbeli kifejezőképesség  Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű 

olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény 

megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő 

szabatossággal. 

   Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több 

nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, 

következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. 

   Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása 
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   A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, 

olvasható kézírás, a helyesírási és a nyelvhelyességi hibák 

javításának képessége. 

 Beszéd, szóbeli szövegalkotás   

   A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, 

szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. 

   Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. 

 Fogalmi műveltség   

 Fogalomismeret, 

fogalomhasználat 

 Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő 

helyénvaló alkalmazása. 

   Fogalmak értelmezése. 

KÖZÉPSZINT 

 Témakörök  Követelmények 

 1. Magyar nyelv 

 1.1. Ember és nyelv  A nyelv mint jelrendszer. 

   A beszéd mint cselekvés. 

   A nyelv és a gondolkodás viszonya. 

   Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

   A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

 1.2. Kommunikáció  A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek 

összefüggései a kifejezésmóddal. 

   A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

   Jel, jelrendszer. 

   Nyelvi és vizuális kommunikáció. 

   A nyelvhasználat, mint kommunikáció. 

   Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

   Személyközi kommunikáció. 

   A tömegkommunikáció. 

 1.3. A magyar nyelv története  Változás és állandóság a nyelvben. 

   A magyar nyelv rokonsága. 

   A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság 

alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-

siralom. 

   Nyelvművelés. 

 1.4. Nyelv és társadalom  Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

   Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

   Kisebbségi nyelvhasználat. 

   A határon túli magyar nyelvűség. 

   Tömegkommunikáció és a nyelvhasználat. 

 1.5. A nyelvi szintek  Hangtan. 

   Alaktan és szótan. 

   Mondattan. 

   A mondat szintagmatikus szerkezete. 

   A mondat a szövegben. 

   Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. 

Szókincs és frazeológia. 

 1.6. A szöveg  A szöveg és a kommunikáció. 

   A szöveg szerkezete és jelentése. 

   Szövegértelmezés. 

   A szöveg szóban és írásban. 
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   Az intertextualitás. 

   A szövegtípusok. 

   Szöveg a médiában. 

 1.7. A retorika alapjai  A nyilvános beszéd. 

   Érvelés, megvitatás, vita. 

   A szövegszerkesztés eljárásai. 

 1.8. Stílus és jelentés  Szóhasználat és stílus. 

   A szójelentés. 

   Állandósult nyelvi formák. 

   Nyelvi, stilisztikai változatok. 

   Stíluseszközök. 

   Stílusréteg, stílusváltozat. 

 2. Irodalom 

 2.1. Szerző, művek 

 2.1.1. Életművek a magyar 

irodalomból 

 Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 

Dezső, József Attila. 

   Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismeretén 

alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között. 

   Memoriterek. 

 2.1.2. Portrék  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik 

Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

   Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, 

értelmezése. 

   Memoriterek. 

 2.1.3. Látásmódok  Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák 

Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, 

Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi 

Domokos. 

   Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista 

bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

 2.1.4. A kortárs irodalomból  Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése 

az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

   Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

 2.1.5. Világirodalom  Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a 

Biblia. 

   A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az 

avantgárdig) jellemzői és egy-két kiemelkedő képviselője. 

 2.1.6. Színház és dráma  Színház és dráma különböző korszakokban. 

   1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona 

József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája. 

 2.1.7. Az irodalom határterületei  Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, 

folklór. 

   Az adaptáció - irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális 

valóságban. 

   A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus 

műfaja. 

   Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

   Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 

 2.1.8. Regionális kultúra  Interkulturalitás. 

   A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. 

   Kisebbségi irodalmak. 
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   Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. 

 2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

 2.2.1. Témák, motívumok  Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 

   Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, 

értelmezése. 

 2.2.2. Műfajok, poétika  Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

 2.2.3. Korszakok, stílustörténet  A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól a szimbolizmusig. 

 

 

 

 

11.2.Történelem 

 

Témakörök  Követelmények 

 Történelem 

 
  Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott 

szempont szerinti értelmezése. 

   A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. 

   Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű 

statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 

kronológiákból. 

   A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

 A szaknyelv alkalmazása  Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

 Tájékozódás térben és időben  Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken. 

   A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában. 

   Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

   Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése. 

   Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a magyar 

történelem legfontosabb eseményei között. 

   A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, 

sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

 Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása 

 A tanultak okok és következmények szerinti rendezése.  

Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több 

oka és következménye van. 

   Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, 

azok eltérő jelentőségének felismerése. 

   A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők 

megkülönböztetése, mérlegelése. 

   Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események 

okairól és következményeiről. 

   A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét 

példákon. 

   A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 

   Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 

   Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy 

történelmi esemény alakulásában. 

   Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi 

események okai, következményei és a benne résztvevők szándékai. 
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 Történelmi események és 

jelenségek problémaközpontú 

bemutatása 

 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra.  

Népesség, település, életmód. 

   Egyén, közösség, társadalom. 

   A modern demokráciák működése. 

   Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. 

   Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. 

 2. Témakörök 

 Az ókor és kultúrája  Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

   A demokrácia kialakulása Athénban. 

   A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. 

   Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

   A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

   A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 A középkor  A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

   A nyugati és a keleti kereszténység. 

   Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése. 

   A középkori városok. 

   Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

   A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

   Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

 A középkori magyar állam   A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

 megteremtése és virágkora  A honfoglalástól az államalapításig. 

   Az Árpád-kor. 

   Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos és 

Luxemburgi Zsigmond idején. 

   A Hunyadiak. 

   Kultúra és művelődés. 

 Szellemi, társadalmi és politikai   A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

 változások az újkorban  Reformáció és katolikus megújulás. 

   A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 

megszületése Angliában. 

   A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

 Magyarország a Habsburg   A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

 Birodalomban  Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

   A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

   Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

   Művelődés, egyházak, iskolák. 

 A polgári átalakulás, a 

nemzetállamok és az 

imperializmus  

 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és 

Polgári Jogok Nyilatkozata. 

 kora  A XIX. század eszméi. 

   Az ipari forradalom és következményei. 

   Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

   Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik. 

 A polgárosodás kezdetei és   A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. 

 kibontakozása Magyarországon  A reformkori művelődés, kultúra. 

   Polgári forradalom. 

   A szabadságharc. 

   A kiegyezés előzményei és megszületése. 
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   Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus 

korában. 

   Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

 Az első világháborútól a 

kétpólusú  

 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék. 

 világ felbomlásáig  A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett világban. 

   Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

   A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési 

mechanizmusa. 

   A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években. 

   A második világháború előzményei és jelentős fordulatai. 

   A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

   A szocialista rendszerek bukása. 

 Magyarország története az első   Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei. 

 világháborútól a második   A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

 világháborús összeomlásig  A művelődési viszonyok és az életmód. 

   A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

   Magyarország részvétele a világháborúban. 

   A német megszállás, a holokauszt Magyarországon. 

 Magyarország 1945-től a   A szovjet felszabadítás és megszállás. 

 rendszerváltozásig  A határon túli magyarság sorsa. 

   A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

   Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

   A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

   A rendszerváltozás. 

 A jelenkor  A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek 

problémái. 

   Az európai integráció története. 

   A "harmadik világ". 

   Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható 

fejlődés. 

   A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

 A mai magyar társadalom és 

életmód 

 Alapvető állampolgári ismeretek. 

   Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

   A magyarországi roma társadalom. 

   A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

   Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások. 

 

 

11.3. Matematika 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 Halmazelmélet  Halmazelméleti alapfogalmak. 

   Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

   A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika 

különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

 Logika   

 Logikai műveletek  A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia 

ismerete, alkalmazása. 

   A "minden", "van olyan" logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 
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   Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

   A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

 Fogalmak, tételek, Bizonyítások 

a matematikában 

 Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

 Kombinatorika  Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

 Gráfok  A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

   Gráfelméleti alapfogalmak. 

 2. Számelmélet, algebra 

 Számfogalom  A valós számkör. 

   A valós számok különböző alakjai. 

   Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a 

valós számkörben. 

   Az adatok és az eredmény pontossága. 

   Számrendszerek, a helyi értékes írásmód. 

 Számelmélet  Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

   A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

   Egyszerű oszthatósági feladatok. 

 Algebrai kifejezések, műveletek  Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

   Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

 Hatvány, gyök, logaritmus  Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok). 

   A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

 Egyenletek, egyenlőtlenségek  Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

   Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

   Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes 

egyenletek. 

   A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

   Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 

   Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 

   Egyszerű egyenlőtlenség-rendszerek. 

 3. Függvények, az analízis elemei 

 Függvények függvények 

grafikonjai, 

függvénytranszformációk 

 A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

   Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és 

négyzetgyök-függvények, fordított arányosság, exponenciális és 

logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték-

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: f(x) + c, f(x + c), c  f(x), f(c 

x x) 

 Függvények jellemzése  Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 

 Sorozatok  Számtani sorozat, mértani sorozat 

   Kamatos kamat számítása. 

 4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

 Alapfogalmak, ponthalmazok  Térelemek távolsága, szöge. 

   Nevezetes ponthalmazok. 

 Geometriai transzformációk  Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

   Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

   Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

   Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek 

alkalmazása egyszerű feladatokban. 
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 Síkgeometriai alakzatok   

 Háromszögek  Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra - 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

 Négyszögek  Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

   Alaptulajdonságok. 

 Sokszögek  Szabályos sokszögek. 

 Kör  A kör és részei. 

   Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

 Térbeli alakzatok  Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 

 Kerület-, terület-, felszín- és   Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

 térfogatszámítás  Testek felszínének és térfogatának számítása. 

   Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a 

hasonlóság-  

arányának viszonya. 

 Vektorok  A vektor fogalma. 

   Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való 

szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

   Vektor koordinátái. 

   Vektorok alkalmazása. 

 Trigonometria  Szögfüggvények fogalma. 

   Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

   Szinusztétel, koszinusztétel. 

 Koordináta-geometria  Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

 5. Valószínűségszámítás, statisztika 

 Leíró statisztika  Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

(kördiagram, oszlopdiagram). 

   Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

   Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz). 

   Szórás. 

 Valószínűség-számítás  Valószínűség fogalma. 

   A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

   Visszatevéses mintavétel. 

 

11.4. Idegen nyelv 

 

Témákörök/Konpetenciák  Követelmények 

 1. Kommunikatív készségek 

 Beszédértés (hallott szöveg 

értése) 

 Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges 

információinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

   Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és 

részletinformációk) megértése. 

   Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

 Beszédkészség  Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, 

hétköznapi helyzetekben és szerepekben. 

   Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott 

ismerős témákról. 

   A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

 Szövegértés (olvasott szöveg 

értése) 

 Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori 

szövegfajták lényegének megértése. 
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   Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ(k) 

megértése, vélemény, érvelés követése. 

   Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

 Íráskészség  Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben 

általánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

   Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, 

hétköznapi témákról. 

 Egyéb készségek (stratégiák)  A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez 

szükséges készségek és technikák alkalmazása. 

   A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb 

technikák alkalmazása. 

 2. Nyelvi kompetencia 

   A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és 

nyelvileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó használata. 

   A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközök alkalmazása szóban és írásban. 

   Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

 3. Témák 

 Személyes vonatkozások, család  Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

 Ember és társadalom  Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, 

vásárlás. 

 Környezetünk  Például: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

 Az iskola  Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

 A munka világa  Például: diákmunka, pályaválasztás. 

 Életmód  Például: napirend, kedvenc ételek. 

 Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

 Utazás, turizmus  Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

 Tudomány és technika  Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai 

eszközök szerepe a mindennapi életben. 

 

11.5. Fizika 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Mechanika 

 A dinamika törvényei  A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, erők 

összegzése. 

   Newton törvényeinek értelmezése. 

   Kényszererők felismerése konkrét példákban. 

   Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása 

konkrét példákra. 

   Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű 

esetekben. 

   Tömegközéppont alkalmazása homogén, egyszerű alakú testek 

esetében. 

   Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. 

   Egyszerű gépek működésének leírása. 

 Mozgások  A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás fogalmainak 

alkalmazása, a mozgás viszonylagossága. 

   Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 
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   Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a 

sebesség, gyorsulás alkalmazása. 

   Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. 

   A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. 

   Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás 

jellemzői. 

   E mozgások dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. 

   A súrlódás jelensége. 

   A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. 

   A matematikai inga és az időmérés kapcsolata. 

   A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának 

alkalmazása. 

   A longitudinális és transzverzális hullám leírása. 

   A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

   A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, hangszín) 

összekapcsolása fizikai jellemzőivel. 

   Állóhullámok felismerése. 

 Munka és energia  A munka és a teljesítmény. A hatásfok. 

   A mozgási energia. 

   Az emelési munka, a helyzeti energia. 

   A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

   A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

 2. Hőtan, termodinamika 

 Állapotjelzők, termodinamikai   Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk. 

 egyensúly  Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála. 

   Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

   A termikus egyensúly értelmezése. 

 Hőtágulás  Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása. 

   Folyadékok hőtágulásának leírása. 

   A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

 Összefüggés a gázok 

állapotjelzői  

 Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. 

 között  p-V-diagramok értelmezése. 

   Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb problémákban. 

   Az állapotegyenlet ismerete. 

 A kinetikus gázmodell  A hőmozgás értelmezése. 

   Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján. 

 Termikus és mechanikai   A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, alkalmazása. 

 kölcsönhatások  A belső energia értelmezése. 

   A térfogati munka értelmezése. 

   A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű alkalmazások. 

   Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, 

adiabatikus folyamatok energetikai jellemzése. 

   A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének 

megkülönböztetése. 

 Halmazállapot-változások  A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. 

   Olvadás és fagyás. 

   Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

   E folyamatok energetikai vizsgálata. 

   A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 

   A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek jelentősége. 

   A levegő páratartalma. 
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   A légkört érő káros behatások és következményeik. 

 A termodinamika II. főtétele  A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon. 

   A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

 3. Elektromágnesség 

 Elektrosztatika  Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása. 

   A töltésmegmaradás törvénye. 

   A Coulomb-törvény ismerete. 

   Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, 

feszültség. 

   Többlettöltés fémen, alkalmazások. 

   A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati 

alkalmazásának ismerete. 

 Az egyenáram  Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

   Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 

   Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás 

meghatározása egyszerű esetekben. 

   Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

   Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

   A galvánelem és az akkumulátor. 

   Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

   Félvezetők tulajdonságai, alkalmazások. 

 Magnetosztatika.  A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

 Egyenáram mágneses mezője  A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses indukcióvektor és 

a mágneses fluxus. 

   Az elektromágnes, gyakorlati alkalmazások. 

   A Lorentz-erő. 

 Az elektromágneses indukció  A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz 

törvénye. 

   Az önindukció jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál. 

 A váltakozó áram  A váltakozó áram jellemzése, az effektív feszültség és áramerősség. 

   A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus 

fogyasztó esetében. 

   Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, 

transzformátor). 

 Elektromágneses hullámok  A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

   Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, 

hullámhossz, frekvencia). 

   Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak 

ismerete. 

   Az elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

 A fény  Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési sebessége. 

   A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 

   A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes visszaverődés 

jelensége. 

   Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 

   A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). 

   Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás fogalmának 

ismerete, alkalmazása. 

   A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 

   Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, dioptria 

fogalma. 

   Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, a 

szemüveg, a fényképezőgép működésének alapelvei. 
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 4. Atomfizika, magfizika 

 Az anyag szerkezete  Az atom, molekula, ion, elem fogalma. 

   Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét 

jelenségekkel. 

 Az atom szerkezete  Az elektromosság atomos természetének értelmezése az elektrolízis 

alapján. 

   Az elektron töltése és tömege. 

   Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

 A kvantumfizika elemei  Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

   A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. A fény kettős 

természete. 

   A vonalas színképek keletkezésének ismerete. 

   Az elektron kettős természete. 

   A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

   Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és az 

elektronhéj fogalma, a Pauli-elv szerepe. 

 Az atommagban lejátszódó   Az atommag összetétele. 

 jelenségek  Az erős kölcsönhatás, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, 

tömeg-energia ekvivalencia fogalmainak használata az atommag 

leírásában. 

   A természetes radioaktív sugárzás (alfa, béta, gamma) leírása; 

felezési idő, aktivitás. 

   Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások. 

Maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Az atomenergia 

jelentősége, előnyei, hátrányai, összehasonlítás más 

energiafelhasználási módokkal. 

   Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

 Sugárvédelem  A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak ismerete, a 

sugárterhelés fogalma. A sugárvédelem módszerei. 

 5. Gravitáció, csillagászat 

 Gravitáció  Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. 

   A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. 

   A mesterséges égitestek mozgása. 

   Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. 

   A gravitációs gyorsulás mérése. 

 A csillagászat elemeiből  A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése. 

   A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal. 

   A Tejútrendszer, galaxisok. 

   Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

   A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

 6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

 Személyiségek  Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, 

Watt, Ohm, Joule, Ampére, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, 

J. J. Thomson, Rutherford, Curie család, Planck, Bohr, Einstein, 

Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő a tanultakkal kapcsolatos 

legfontosabb eredményeinek ismerete. 

 Elméletek, felfedezések, 

találmányok 

 A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. 

   Galilei munkásságának jelentősége: a kísérletezés szerepe. 

   Newton munkásságának jelentősége: "az égi és földi mechanika 

egyesítése", 

   a newtoni fizika hatása. 

   A távcső, a mikroszkóp, a gőzgép, az elektromotor, a generátor, a 

transzformátor, az elektron, belső égésű motor, a röntgensugárzás, a 
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radioaktivitás, a félvezetők, az atomenergia felhasználásának 

felfedezése, illetve feltalálása és hatásuk - összekapcsolás a 

megfelelő nevekkel. 

   A követelményekben szereplő ismeretek alapján megállapítható 

eltérések a klasszikus fizika és a kvantummechanika között. 

   Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 

 

11.6. Kémia 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Általános kémia 

 Atomok és a belőlük 

származtatható  

 Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében. 

 ionok  Az atomszerkezet kiépülésének törvényszerűségei. 

   Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi 

tulajdonságokban a periódusos rendszer alapján. 

   A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

   A periódusos rendszer használata a tulajdonságok 

meghatározásához. 

 Molekulák és összetett ionok  Egyszerű szervetlen és szerves molekulák, valamint az ammónium- 

és az oxóniumion szerkezete. 

   A molekulák és a megismert összetett ionok összegképlete, a 

megismert molekulák szerkezeti képlete. 

 Halmazok  Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő részecskék 

szerkezete közötti kapcsolat értelmezése modellek alapján. 

   Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző 

szempontok (pl. komponensek száma, halmazállapot, homogenitás) 

szerint. 

   Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb tulajdonságai. 

 A kémiai reakciók  Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok 

értelmezése. 

 A kémiai reakciók jelölése  Sztöchiometriai és egyszerűbb ionegyenletek felírása, rendezése. 

 Termokémia  A termokémiai fogalmak és törvények ismerete, alkalmazásuk 

egyszerűbb esetekben. 

 Reakciókinetika  A reakciók végbemenetelének feltételei. 

   A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 

 Kémiai egyensúly  A dinamikus egyensúly értelmezése a megismert reakciókra. 

   Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti 

kapcsolat. 

   Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális 

paramétereinek értelmezése. 

 Reakciótípusok  A kémiai reakciók csoportosítása különböző szempontok (pl. irány, 

reakcióhő, sebesség, részecskeátmenet stb.) szerint. 

   A megismert anyagok csoportosítása kémiai viselkedésük alapján 

(sav, bázis, oxidálószer, redukálószer stb.). 

   A megismert kémiai folyamatok besorolása különböző 

reakciótípusokba (pl. protolitikus, redoxi stb.). 

 Protonátmenettel járó reakciók  A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók értelmezése 

egyszerűbb, illetve tanult példák alapján (pH, kémhatás, 

közömbösítés, hidrolízis). 

 Elektronátmenettel járó reakciók  A redoxi-reakciók értelmezése (elektronátmenet, oxidációsszám-

változás). 

 A kémiai reakciók és az 

elektromos energia kölcsönhatása 

 A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata (galvánelem, 

elektrolizáló cella működése). 
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   A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közötti 

összefüggés. 

   Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok irányának 

meghatározására. 

   A gyakorlati életben használt galvánelemek (akkumulátorok). 

   Korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

   Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok felírása és 

értelmezése a keletkező termékek ismeretében. 

   Az elektrolízis mennyiségi törvényei. 

 Tudománytörténet  A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Mengyelejev, Hevesy György, Faraday, Arrhenius, 

Brönsted, Avogadro). 

 2. Szervetlen kémia 

 Az elemek és vegyületek 

szerkezete (az atom-, a molekula- 

és a halmaz-szerkezet kapcsolata) 

 A megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és reakcióinak 

magyarázata az általános kémiai ismeretek alapján. 

 Az elemek és vegyületek fizikai 

tulajdonságai és ezek 

anyagszerkezeti értelmezése 

 Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, szabályok 

alkalmazása a megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és 

reakcióinak magyarázatára. 

 Az elemek és vegyületek kémiai   Megismert elemek jellemzése a periódusos rendszer adatai alapján. 

 sajátságai  Egyszerűbb kísérletek elvégzése leírás alapján és a tapasztalatok 

anyagszerkezeti értelmezése. A természettudományos megfigyelési, 

kísérleti és elemzési módszerek alkalmazása. 

   A megfigyelések, mérések során nyert adatok rendezése, ábrázolása, 

értelmezése. 

   Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

   Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és értelmezése 

táblázat adatai alapján. 

   A képlet alapján a megismert vegyületek besorolása a megfelelő 

rácstípusba és főbb tulajdonságaik jellemzése. 

   A megismert vegyületek képleteinek, a reakciók 

reakcióegyenleteinek felírása. 

 Az elemek és vegyületek 

előfordulása 

 A megismert elemek előfordulásának formái. 

 Az elemek és vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

 Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari 

előállításának elvi alapjai és módjai. 

 Az elemek és szervetlen 

vegyületek legfontosabb 

felhasználásai 

 Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használnia 

környezetben előforduló elemeket és szervetlen vegyületeket. 

 Az elemek és vegyületek 

jelentősége 

 Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani hatása, 

gyógyító, károsító hatása. 

   A környezetkárosító anyagok hatásai és a megelőzés módjai. 

   Az energiatermelés szervetlen kémiai vonatkozásai. 

   A környezetszennyezés okai, környézetvédelem. 

 Tudománytörténet  A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Hevesy György, Irinyi János, Semmelweis Ignác). 

 3. Szerves kémia 

 A szerves vegyületek szerkezete 

és  

 A szerves anyag fogalma. 

 csoportosításuk  A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti kötések 

szerint. 

   A funkciós csoport fogalma. 

   A szerves vegyületek csoportosítása a funkciós csoportok szerint. 
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   A szerves vegyületek elnevezésének alapelvei és annak 

alkalmazása. 

   A mindennapi életben használt vegyületek köznapi neve. 

   A főbb vegyületcsoportok általános képlete. 

   A konstitúció, a konfiguráció és a konformáció. 

   Szerkezeti képlet írása. 

   Az izoméria különböző típusai, annak példával történő illusztrálása. 

   A konstitúciós izomerek felismerése. 

 A szerves vegyületek fizikai 

tulajdonságai 

 Megismert vegyületek fizikai tulajdonságainak molekula- és 

halmazszerkezeti értelmezése. 

 A szerves vegyületek kémiai 

sajátosságai 

 A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós 

csoportok alapján. 

   A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása a megismert 

vegyületek példáján. 

   Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján, ezek eredményének 

értelmezése. 

 A szerves vegyületek 

előfordulása 

 A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. 

 A szerves vegyületek 

jelentősége 

 A mindennapi életben fontos vegyületek felhasználása, élettani, 

gyógyító, károsító hatása (pl. drogok). 

   Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai, megújuló 

energiaforrások. 

 A szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

 Az egyes szerves vegyületcsoportok legismertebb tagjai, 

laboratóriumi és ipari előállításának elvi alapjai és előállítási módjai. 

 Tudománytörténet  A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Szent-Györgyi Albert, E. Fischer, F. Sanger, A. 

Nobel). 

 4. Kémiai számítások 

 Általános követelmények  Az SI-mértékegységek használata. 

   A periódusos rendszer adatainak használata a számításokhoz. 

   A feladatok szövegének, adatainak helyes értelmezése. 

 Az anyagmennyiség  A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat közti 

összefüggések (moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-állandó) és 

alkalmazásuk. 

 Az Avogadro-törvény  Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből következő 

összefüggések (gázok moláris térfogata, sűrűsége, relatív sűrűsége) 

alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

 Oldatok, elegyek (százalékos 

összetételek, koncentráció, 

oldhatóság stb.) 

 Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának 

alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

 A képlettel és reakcióegyenlettel 

kapcsolatos számítások 

 A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti 

kapcsolat és annak alkalmazása. 

   A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján egyszerűbb számítási 

feladatok megoldása. 

 Termokémia  A reakcióhő és a képződéshők közötti kapcsolat és alkalmazása, a 

reakcióhő alkalmazása egyszerű kémiai számítási feladatokban. 

 Kémiai egyensúly, pH-számítás  Az egész értékű pH és az oldatok oxónium-, illetve hidroxidion-

koncentrációja közötti kapcsolat alkalmazása. 

 Elektrokémia  A standardpotenciál és galvánelemek elektromotoros ereje közötti 

kapcsolat alkalmazása. 

 

11.7. Biológia 
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Témakör  Követelmények 

 1. Bevezetés a biológiába 

 A biológia tudománya  A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes 

rendszer fogalma. 

   A szerveződési szint fogalma. 

 Fizikai, kémiai alapismeretek  A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai 

jelentősége, feltételei. 

 2. Egyed alatti szerveződési szint 

 Szervetlen és szerves 

alkotóelemek: 

 A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben. 

 Elemek, ionok  A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3, CO32-, NO3- ionok 

természetes előfordulásai. 

 Szervetlen molekulák  A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban. 

 Lipidek  A lipidek oldódási tulajdonságait, a zsírok és olajok, a foszfatidok, 

az epe biológiai szerepe. 

 Szénhidrátok  A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai. 

 Fehérjék  A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezete és 

aminosav sorrend. 

   A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

 Nukleinsavak, nukleotidok  A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

 Az anyagcsere folyamatai:   

 Felépítés és lebontás kapcsolata  Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 

(fototrófok, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az endo- és 

exocitózis. 

 Felépítő folyamatok  Lényegük (reduktív, energia-felhasználó) és helyük. 

   A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

 Lebontó folyamatok  A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete. 

   Az erjedés lényege, felhasználása. 

 Sejtalkotók (az eukarióta 

sejtben) 

 Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat. 

   A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános 

elve. 

   A passzív és az aktív szállítás. 

   Állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. 

   A sejtek osztódási ciklusa. Mitózis és a meiózis. 

   Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

 3. Az egyed szerveződési szintje 

 Nem sejtes rendszerek:   

 Vírusok  Fepítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A járványok. 

 Önálló sejtek:   

 Baktériumok  A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 

   A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

 Egysejtű eukarióták  Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

 Többsejtűség  Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

 Gombák, növények, állatok 

elkülönülése 

 Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

 Sejtfonalak  A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 

 Teleptest és álszövet  A teleptest és az álszövet jellemzői. 

 Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtájak 

 A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós "újítások" a 

harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

   A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, 

laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy 

csoportjai - halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). 
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   Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. 

Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, 

része, típusai. 

   A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítása. 

   Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük. 

   A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az 

ivari kétalakúság, az embrionális és posztembrionális fejlődés 

fogalma. 

   Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

 Viselkedés  Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos 

tanulás. 

 4. Az emberi szervezet 

 Homeosztázis  A homeosztázis fogalma, jelentősége. 

 Kültakaró  A bőr funkciói, részei. Ápolása, védelme. 

 A mozgás  A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges 

kapcsolataik. 

   Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója. A vázizom 

felépítése. 

   Az agykérgi funkciók szerepe. 

   A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

 A táplálkozás  A táplálkozás jelentősége, folyamatai. 

   Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. 

   A fog részei, a szájápolás higiéniája. 

   A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika. 

   Az éhség-, szomjúságérzet. 

   A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk következményei. 

   Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól 

függően. 

   Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

 A légzés  A légzőrendszer szervei, funkciói. 

   A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. 

   A gége részei, a hangszalagok szerepe. 

   A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 

   A légzőrendszert károsító tényezők és a légzőrendszer gyakori 

betegségeit fölismerésük, kezelésük. 

 Az anyagszállítás  A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik. 

   A vérzéscsillapítás módja. A vérszegénység lehetséges okai. 

   A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata. 

   A szív, a koszorúerek felépítése és működése. Vérnyomás, pulzus. 

   Befolyásoló élettani hatások. A véreloszlás megváltozásának 

élettani funkciója. 

   Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 

 A kiválasztás  A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb részei. 

   A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők. 

   Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés. 

 A szabályozás  A szabályozás a vezérlés és a visszacsatolások. 

   Az idegsejt felépítése és funkciója. A receptor, a receptornak 

megfelelő (adekvát) inger, típusai (mechanikai, kémiai, fény, hő). 

   A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás magyarázata. 

 Az idegrendszer általános 

jellemzése 

 A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés. 

   A gerincvelő főbb funkciói. 
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   Az agy főbb részei. 

   A bőr és a belső szervek receptorai. 

   Az érzékszervek működésének általános elvei. 

   A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk. 

   A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a távolságészlelés. 

   A külső-, közép- és belső fül része, működései. 

   A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe. 

   A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe. 

   Az akaratlagos mozgások szerveződése. 

   A motiváció szerepe. 

   A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 

   A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus 

befolyásolás következményei. 

 Az emberi magatartás biológiai-  Az öröklött és tanult magatartásformák 

 pszichológiai alapjai  Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben. A tanulás és az 

érzelmek kapcsolata. 

   A tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során. 

   Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. 

   Megerősítés, szokás, függőség kialakulása. 

   Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás 

(agresszió) és altruizmus megnyilvánulásai. 

   Érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata. 

   Életmód, stresszbetegségek. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer 

néhány betegsége. 

   A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességei. 

 Hormonrendszer, hormonális   A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 

 működések  A neurohormonális rendszer. 

   Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési 

helye és hatása. 

   A női nemi ciklus során végbemenő hormonális, és testi változások. 

A hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjai. 

   A cukorbetegség. 

 Immunrendszer, immunitás  Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A 

gyulladás. 

   Az immunizálás, a kötelező védőoltások. 

   Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

   Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer. Rh-összeférhetetlenség 

   Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés. 

   A láz és a lázcsillapítás módjai. 

   Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 

 Szaporodás és egyedfejlődés  A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a 

megtermékenyítés. Az ivar meghatározottságának szintjei. 

   Az ember magzati fejlődésének, születésének és posztembrionális 

fejlődésének fő szakaszai. 

   Az öregedés során bekövetkező biológiai változások. 

   Az emberi élet vége. 

   A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges 

következményei. 

   A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi 

beavatkozások. Etikai problémák a (mesterséges ondóbevitel, 

lombikbébi, béranyaság, klónozás). 
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   Várandósság, terhesgondozás. Nemi úton terjedő betegségek 

megelőzése. 

 5. Egyed feletti szerveződési szintek 

 Populáció  A populáció fogalma. 

   Növekedési modellek, korfák. 

   A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 

   Tűrőképességi görbék és indikáció. 

   A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a 

rituális harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek 

(csoportszerveződés) típusai. 

   A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus,) az 

antibiózis, az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) 

fogalma, állati és növényi példákkal. 

 Életközösségek (élőhelytípusok)  A flóra és fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése.  

Egy tó feltöltődésének folyamata. 

   A gyomnövény fogalma. 

 Bioszféra, globális folyamatok  A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

   Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító 

és védő emberi beavatkozások. 

   Globális és helyi problémák. 

   Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

 Ökoszisztéma  Az ökoszisztéma fogalma. 

   Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának 

jellemzői. 

   A szén és az oxigén körforgása. (Biogeokémiai ciklus.) 

 Környezet- és természetvédelem  A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

   A védett területek típusai. 

   Hazánk nemzeti parkjai. 

   A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogalma. 

   A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendők. A 

vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és "alternatív" 

energiaforrások. A talaj romlásának, illetve javításának folyamata. A 

hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja. 

 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

 Molekuláris genetika  A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a 

kromatinfonál és homológ kromoszóma fogalma. 

   A DNS bázissorendje, a fehérje aminosav sorrendje, térszerkezete és 

biológiai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti általános 

összefüggés. 

   A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges hatásai. 

Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. 

Kromoszóma-mutációk, kockázati tényezők. 

   A génműködés szabályozásának fogalma. 

   A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

 Mendeli genetika  A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 

fenotípus fogalmai. 

   Az öröklésmenetek alaptípusai. 

   A humángenetikai sajátos módszerei (családfaelemzés). 

   Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 

   A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 

   Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok. 
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 Populációgenetika és evolúciós 

folyamatok 

 Az ideális és a reális populáció fogalma, a mutációk, a szelekció 

szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes 

szelekció darwini modellje. 

   A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. 

   Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok 

   Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

   A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 

   Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érv. 

   Genetikai tanácsadás. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi 

élet értéke. 

   A Human Genom Program célja. 

 A bioszféra evolúciója  A fizikai és kémiai evolúció fogalma. 

   Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj 

egysége. 

 

 

 

11.8. Földrajz 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Térképi ismeretek 

   A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

   A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk 

leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása. 

   Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 

   Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége. 

   Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken. 

 2. Kozmikus környezetünk 

   A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. A Nap. 

   A Föld mozgásai és azok következményei. 

   A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok 

megoldása. 

   Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

 3. A geoszférák földrajza 

 A kőzetburok  Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseményeikben. 

   Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 

   A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 

   A Föld nagyszerkezeti egységei. 

   A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák. 

   A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági 

hasznosíthatóságuk. 

 A levegőburok  A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 

   A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az éghajlati 

elemek közötti kölcsönhatások. 

   Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

   Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok megoldása. 

   Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak 

magyarázata. 

   A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség 

következményei. 

 A vízburok  A vízburok tagolódása és a víz körforgása. 
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   Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági 

jelentőségük. 

   A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk 

lehetőségei. 

   A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 

   A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra kiható 

problémái, megoldási lehetőségek. 

   A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

 A talaj  A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás és 

következményei. 

 4. A földrajzi övezetesség 

   A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 

   A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése, hasonló 

és eltérő vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a környezeti problémák. 

   A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

 5. Népesség- és településföldrajz 

   A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, környezeti 

következményei. 

   A népesség szerkezete. 

   A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb tényezők, a 

területi megoszlás különbségei. 

   Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következményei. 

   Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai. 

 6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

 A világgazdaság  A világgazdaság ágazati felépítése. 

   A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb mutatók. 

   A fejlettség területei különbségei. 

   A piacgazdaság működésének elve. 

   A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi tevékenységek és 

szervezetek. 

   A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb 

irányai, résztvevői. 

   A globalizáció. 

   Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján. 

 A gazdasági ágazatok  A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok 

változása. 

   A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 

   A mezőgazdaság termelés jellemzői. 

   Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tendenciái. 

   Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

 7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

   Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik 

szerint. 

   A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó 

szerepük a világgazdaságban. 

   A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és 

országok földrajzi jellemzői. 

 8. Magyarország földrajza 

   Magyarország földrajzi helyzete. 

   Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg 

érvényesülése. 
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   Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A népesség 

nemzetiségi összetételének változásai és következményei a Kárpát-

medencében. 

   Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő ágai, 

ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai és 

társadalmi-gazdasági következményei. 

   Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk idegenforgalma. 

   A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társadalmi-

gazdasági képének bemutatása. 

   Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és 

környezeti értékei, gazdasági eredményei. 

   A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági jellemzői. 

 9. Európa regionális földrajza 

   Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

   Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői. 

   Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ 

gazdaságában. Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és eltérő 

vonásai, jellemzői. 

   Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, 

működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek és 

országainak hasonlóságai és különbségei. 

   A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett 

törekvések Európában. 

 10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

   Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társadalmi-

gazdasági jellemzői, tipikus tájaik. 

   Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a 

világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és 

országok. 

   Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozására az 

egyes földrészeken. 

 11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

   A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának természeti, 

társadalmi-gazdasági okai. 

   Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire. 

 

11.9. Ének –zene 

 

Kompetenciák/Témakörök  Követelmények 

 1. Éneklés és zenetörténet 

 Népzene  Húsz magyar népdal, valamint két különböző nemzetiségi és két 

más nép népdalának előadása emlékezetből. 

   A magyar népdalok stílusának, szerkezetének, formájának, 

hangsorának, hangkészletének, előadási módjának ismerete. 

   A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése. 

   A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások ismerete. 

 Műzene  A zenetörténeti korszakok általános jellemzése, zenei műszavak, 

előadási jelek; a tanult zeneszerzők életútjának vázlatos ismertetése 

és főbb műveik megnevezése. 

   Társművészeti összefüggések bemutatása (irodalom, 

képzőművészet, tánc, színház). 

 Középkor  Egy szillabikus gregorián dallam éneklése latin szöveggel, 

emlékezetből. 

   A gregorián zene általános jellemzése. 
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   Egy trubadúr dallam előadása szöveggel, emlékezetből. 

 Reneszánsz  Egy históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből. 

   Vokális műfajok felsorolása, a műfaji jellemzők meghatározása 

(mise, motetta, madrigál). 

   A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. 

   A reneszánsz korszak jellemző hangszereinek felsorolása. 

 Barokk  Egy korál dallam éneklése magyar szöveggel, emlékezetből. 

   Egy könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése kottából, tanári 

zongorakísérettel. 

   Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera meghatározása. 

   Zenei formák: rondó, variációk értelmezése. 

   Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, 

fúga értelmezése. 

   A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek 

felsorolása. 

 Bécsi klasszika  Egy bécsi klasszikus dal bemutatása szöveggel, emlékezetből, tanári 

zongorakísérettel. 

   Egy magyar szöveges verbunkos dallam éneklése emlékezetből. 

   A periódus fogalma. 

   Két-, ill. háromtagú formák meghatározása. 

   Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, vonósnégyes, 

szimfónia, klasszikus versenymű, opera. 

   A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása. 

   A magyar verbunkos zene jellemzői a XVIII. században, 

kiemelkedő mesterek megnevezése. 

   Periódus terjedelmű, modulálás nélküli zenei idézet lapról olvasása 

szolmizálva (2#-2b-ig). 

 Romantika  Egy romantikus dal előadása szöveggel, emlékezetből, tanári 

zongorakísérettel. 

   A romantikus dal jellegzetes vonásainak ismerete. 

   A programzene jellemzése. 

   A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. 

   A nemzeti romantika jellemzése. 

   Liszt Ferenc és Erkel Ferenc életútjának vázlatos ismertetése, főbb 

műveinek felsorolása. 

 Századforduló  Egy zenemű részletének éneklése kottából szolmizálva. 

   A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, ritmika, 

hangkészlet, hangszerelés). 

 XX. századi és kortárs zene  Egy-egy téma éneklése szolmizálva kottából, Bartók Béla és Kodály 

Zoltán műveiből. 

   Bartók Béla és Kodály Zoltán életművének bemutatása (életút, főbb 

művek). 

   A XX. század főbb zenei irányzatainak megnevezése. 

   Kortárs magyar szerzők és főbb műveik felsorolása. 

   Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jellegű 

bemutatása. 

 2. Zenefelismerés 

   A zenefelismerési feladatban nyolc hangzó (CD-n vagy 

hangkazettán rögzített) zenei szemelvényt kell felismerni. 

Feladattípustól függően kell meghatározni a népi hangszerek, a 

korszak, a zeneszerző, a mű és a műfaj nevét. A válogatás tanult 

anyagból legyen az alábbi szerzőktől. 

 Népzene  Népi hangszerek: furulya, duda, citera, tekerő, cimbalom. 

 Reneszánsz  Josquin des Pres, Tinódi Lantos Sebestyén. 
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 Barokk  J. S. Bach, H„ndel. 

 Bécsi klasszika  Haydn, Mozart, Beethoven. 

 Romantika  Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, Verdi, Muszorgszkij. 

 Századforduló  Ravel. 

 XX. századi és kortárs zene  Bartók, Kodály, Gershwin, Orff. 

 3. Dallamátírás 

   Egy egyszólamú, hangnemben maradó, periódus terjedelmű dallam 

átírása betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban, 2#-2b 

előjegyzési körben. 

 

11.10. Rajz és vizuális kultúra 

 

Kompetenciák/Témakörök  Követelmények 

 1. Alkotás 

 Vizuális nyelv  A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- és 

térforma, tónus, szín) adott célnak megfelelő használata. 

   Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása. 

   Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező ábrázolása. 

   Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

   A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban. 

 Technikák  Az adott technika adekvát használata. 

   Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal. 

   Jártasság a műszaki jellegű rajzban - ceruzával, 

szerkesztőeszközökkel. 

   Jártasság egyes festőtechnikákban - akvarellel vagy temperával. 

   Jártasság a kollázstechnikában. 

   Jártasság egy kézi sokszorosító eljárásban (pl. papírnyomat). 

   Jártasság egy további szabadon választott technika alkalmazásában 

(pl. mintázás, vegyes technikák, fotó, videó, számítógép, kézműves 

technikák). 

   Jártasság a sablonnal történő feliratkészítésben. 

 Ábrázolás, látványértelmezés   

 Formaértelmezés  Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb arányainak, 

formájának megfigyelése és helyes visszaadása. 

   Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. 

szabásrajz, szerkezeti vázlat). 

 Térértelmezés  Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

   Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes 

megtartása. 

   Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

   A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása 

szabadkézi rajzban. 

   Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók (vetületi 

ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, kétiránypontos perspektivikus 

ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi rajzban. 

 Színértelmezés  Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása. 

 Megjelenítés, közlés, kifejezés, 

alkotás 

  

 Kompozíció  Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

 Érzelmek  Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 
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 Folyamat, mozgás, idő  Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban (pl. 

folyamatábra, képes forgatókönyv). 

 Kép- és szöveg  Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával. 

   Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása. 

 Vizuális információ  Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata. 

   Nem vizuális természetű információk értelmező képi megjelenítése 

(pl. grafikonnal, diagrammal). 

   Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő 

ábrázolásban. 

 Tárgyak és környezet  Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra. 

   Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése. 

 2. Befogadás 

 A megjelenítés sajátosságai   

 Vizuális nyelv  A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, 

sík- és térforma, felület, tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi 

motívumok, kontrasztok, térábrázolási rendszerek, anyagok, 

technikák) szerepének ismerete, használata az elemzés során. 

 Térábrázolási módok  A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és 

lényegének ismerete. 

 Vizuális minőségek  Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 

 Látványértelmezés  A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és 

alkalmazása az elemzés során. 

 Kontraszt, harmónia  Színharmóniák, színkontrasztok felismerése. 

 Kontextus  A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó összefüggések - 

kontextus - felismerése és használata az értelmezés, elemzés során. 

 Technikák  A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése. 

 Vizuális kommunikáció   

 Vizuális információ  A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb 

jelek, jelképek, motívumok értelmezése. 

   A köznapi közlésekben előforduló vizuális információk értelmezése 

(pl. műszaki rajz, folyamatábra). 

 Tömegkommunikáció  A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak 

ismerete és megkülönböztetése. 

 Fotó, mozgókép  Fotó elemzése. 

   A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

   Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. 

 Tárgy- és környezetkultúra   

 Forma és funkció  A tárgyról leolvasható információk ismerete. 

   Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és 

objektumok (pl. épület, építmény) forma- és funkcióelemzése. 

   Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása. 

 Tervező folyamat  A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete. 

 Népművészet  A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete. 

   Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának 

ismerete. 

 Kifejezés és képzőművészet   
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 Művészeti ágak  A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott 

művészetek) legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

 Műfajok  A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, fotó) és 

háromdimenziós (pl. szobrászat, installáció), valamint időbeli 

kifejezéssel bíró (pl. happening, multimédia) műfajainak ismerete. 

 Művészettörténeti korszakok, 

irányzatok 

 A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak 

ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, 

romantika, realizmus, a századforduló és századelő izmusai, a XX. 

század második felének irányzatai és legalább egy Európán kívüli 

kultúra). 

 Stílusjegyek  Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik alapján. 

 Alkotások és alkotók  A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és 

stílusmeghatározása. 

 Műelemző módszerek  A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak elemzése a 

megfelelő műelemző módszerek alkalmazásával. 

 Mű és környezete  A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete. 

 

11.11. Informatika 

 

Témakör  Követelmények 

 1. Információs társadalom 

 Információs rendszerek az 

iskolában és a gazdaságban 

 Informatikai alapfogalmak.  

Információs rendszerek szakszerű leírása, elemeinek pontos 

meghatározása. 

   Dokumentumok választása informatikai eszközök segítségével. 

 Közhasznú magyar információs 

adatbázisok 

 Annak ismerete, hogy az információ áru, hogy az információs 

rendszerekben, de akár csak egy címlistában is hatalmas érték lehet. 

   Keresés számítógépes katalógusokban és adatbázisokban. 

 Jogi és etikai ismeretek  Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások alapjainak ismerete. 

 Információs és kommunikációs 

technológiák a társadalomban 

 Ismerje az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazásait és hatását a mindennapi életben, munkában, 

szórakozásban stb. 

   Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb fázisait. 

 2. Informatikai alapismeretek - hardver 

 A számítógépek felépítése, 

funkcionális egységei, azok főbb 

jellemzői 

 A Neumann-elvű számítógépek.  

A számítógép, illetve a kapcsolódó perifériák. Perifériák típusai, 

főbb jellemzői és feladataik. 

 A számítógép üzembehelyezése  A számítógép főbb egységeinek felismerése és funkciói. 

Legfontosabb részeinek összekapcsolása és üzembehelyezése. 

 3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

 Az operációs rendszer és főbb 

feladatai 

 Az operációs rendszer részei. Az operációs rendszer funkciói.  

Könyvtárak (mappák) létrehozása, másolása, törlése, átnevezése. 

   Keresés a háttértárakon. 

 Az adatkezelés szoftver és 

hardver eszközei 

 Tömörítés, víruskeresés, lemezkarbantartás, az operációs rendszer 

segédprogramjai. 

 Állományok típusai  Állománykezelés (létrehozás, másolás, törlés, átnevezés, 

nyomtatás). 

 Hálózatok működésének 

alapelvei, felhasználási területei 

 Hálózati be- és kijelentkezési programok indítása. Hozzáférési 

jogok, adatvédelem. 

 4. Szövegszerkesztés 
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 Szövegszerkesztő program 

kezelése 

 Szövegszerkesztő program indítása. Szöveg beolvasása és 

kimentése. 

   Nyomtatás. 

   A munkakörnyezet és a nézet beállítása. 

 Szövegszerkesztési 

alapfogalmak 

 A szövegszerkesztés menete. Szövegbevitel, -javítás. 

   Karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás, számozás, 

tabulátorok használata. 

   Oldalformázás. 

 Szövegjavítási funkciók  Keresés és csere funkciója. 

   Kijelölés, másolás, mozgatás és törlés. 

   Helyesírás-ellenőrzés, szinonimaszótár, elválasztás. 

 Táblázatok, grafikák a 

szövegben 

 Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorbarendezés, szegélyezés. 

   Táblázatok, grafikák, képek, szimbólumok és más objektumok 

beillesztése a szövegbe és formázása. 

 5. Táblázatkezelés 

 A táblázatkezelő használata.  A program indítása, a munkakörnyezet beállítása. 

 Táblázatok felépítése  Táblázatok felépítése (cella, oszlop, sor). 

   Táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása. 

 Adatok a táblázatokban  Adattípusok. 

   Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, formázás. 

   A cellahivatkozások használata. 

   Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény. 

 Táblázatformázás  Karakter-, cella- és tartomány-formázások. Sorok, oszlopok, 

tartományok kijelölése. 

   Cellák és tartományok másolása. 

 Táblázatok, szövegek, 

diagramok 

 Egyszerű táblázat készítése. 

   Diagramtípus kiválasztása. Diagramok szerkesztése. 

 Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 

 Tantárgyi feladatok megoldása. 

 6. Adatbázis-kezelés 

 Az adatbázis-kezelés 

alapfogalmai 

 Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs. 

 Adatbázis-kezelő program 

interaktív használata 

 Adattípusok.  

Adatbevitel, adatok módosítása, törlése. 

   Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

 Alapvető adatbázis-kezelő 

műveletek 

 Lekérdezések, függvények használata, keresés, válogatás, szűrés, 

rendezés, összesítés. 

 Képernyő és nyomtatási 

formátumok 

 Képernyő és nyomtatási formátumok tervezése és készítése. 

 7. Információs hálózati szolgáltatások 

 Kommunikáció az Interneten  Levelezési rendszer használata. 

   Állományok átvitele, www, keresőrendszerek, távoli adatbázisok 

használata. 

 Weblapkészítés  Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése 

Webszerkesztővel: szöveg, kép, ugrópont bevitele. 

   Formázási lehetőségek. 

 8. Prezentáció és grafika 

 Prezentáció  Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, rajz, fotó, hang ...) és 

formázása. 
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 Grafika  Grafikai eszközök használata. Elemi alakzatok megrajzolása, 

módosítása, képek beillesztése. 

 9. Könyvtárhasználat 

 Könyvtárak  A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói. 

   Dokumentumtípusok. Tájékoztató eszközök. 

 Információkeresés  Katalógusok, számítógépes információkeresés. 

 

11.12. Testnevelés 

 

Kompetenciák/Témakörök  Követelmények 

 1. Elméleti ismeretek 

 A magyar sportsikerek  Tájékozottság a helyi tantervben szereplő sportágak jelentősebb 

hazai eredményeiről. 

   A legnevesebb magyar olimpiai bajnokok sportágai és eredményei. 

 A harmonikus testi fejlődés  A testi fejlődés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. 

 Az egészséges életmód  Tájékozottság bizonyítása az egészséges életmód kialakításához 

szükséges alapvető ismeretekben. 

   Az egészséges életmód összetevőinek értelmezése. 

 Testi képességek  A kondicionális alapképességek értelmezése. 

   Az erőfejlesztés szabályai. 

 Gimnasztika  A bemelegítés szerepének értelmezése. 

   Gyakorlatok javaslata a képességek fejlesztésére és a testtartás 

javítására. 

 Atlétika  A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok. 

 Torna  A női és férfi tornaszerek. 

   A legfontosabb baleset-megelőző eljárások. 

 Ritmikus gimnasztika  Az RG versenyszámai. 

   Mozgás és zene kapcsolata. 

 Küzdősportok, önvédelem  Küzdőjátékok felsorolása különböző életkorú tanulók részére. 

 Úszás  Az úszás higiénéjének ismerete. 

   Az úszás az ember életében. 

 Testnevelés és sportjátékok  Labdajáték-előkészítő játékok felsorolása. 

   Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. 

 Természetben űzhető sportok  Egy választott sportág jellegzetességeinek és legfontosabb 

szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés). 

 2. Gyakorlati ismeretek 

 Gimnasztika  Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig mászókulcsolással. 

   Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig. 

   48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

 Atlétika   

 Futások  Egy választott futószám bemutatása 

   60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

   Lányok minimum idő: 9,8 sec. 

   Fiuk minimum idő: 8,8 sec. 

   2000 m síkfutás. 

   Minimum idő: lányok: 10,30 perc, fiúk 9,00 perc. 

 Ugrások  Egy választott ugrószám bemutatása 

   Magasugrás választott technikával. 

   Lányok minimum magasság: 110 cm. 

   Fiúk 125 cm. 
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   Távolugrás választott technikával. 

   Lányok minimum 330 cm. 

   Fiúk 410 cm. 

 Dobások  Kislabdahajítás vagy súlylökés választott technikával. 

   Minimum szintek: Lányok: Kislabdahajítás: 20 m, súlylökés: 5,5 m. 

   Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 4 kg. 

   Fiúk: Minimum szintek: Kislabdahajítás: 30 m, súlylökés 7,5 m. 

   Szerek súlya: normál kislabda, súlygolyó 6,00 kg. 

 Torna   

 Talajtorna  A talaj- és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy szer 

kötelezően választható. 

   Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása 

és bemutatása, kötelező elemek felhasználásával 

 Szekrényugrás  Egy tanult támaszugrás bemutatása. 

   Lányok 4 részes, széltében állított, fiúk 5 részes, hosszában 

felállított szekrényen. 

 Felemáskorlát  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

 Gerenda  Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

 Ritmikus gimnasztika  Különböző elemekből álló összefüggő szabad gyakorlat bemutatása 

(a gyakorlat ideje 35-45 sec), javasolt elemek felhasználásával. 

   Egy választott kéziszerrel (labda, karika, kötél) 3 elem bemutatása. 

 Gyűrű  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

 Nyújtó  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

 Korlát  Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, 

kötelező elemek felhasználásával. 

 Küzdősportok, önvédelem  Grundbirkózás, értékelés a grundbirkózás szabályai szerint. 

   Dzsúdógurulás előre. 

 Úszás  Egy választott úszásnemben 50 m úszás. 

   Egy további úszásnemben 25 méter leúszása. 

 Testnevelés és sportjátékok  Egy sportjáték választása kötelező. 

 Kézilabda  Kapuralövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával 

labdavezetés, passzív védő mellett beugrásos lövés). 

   Távolbadobás tetszőleges lendületszerzéssel kézilabdával. 

   Lányok: minimum 15 méter, fiúk 21 méter. 

   7 méteres büntető dobás. 

 Kosárlabda  Mindkét oldalra végrehajtott, félpályáról kétkezes mellső átadás a 

büntető-  

vonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, cselezés után 

futás a kosár felé, a visszakapott labdával labda leütés nélkül 

fektetett dobás. 

   Büntetődobás egy vagy két kézzel. 

 Labdarúgás  Labdaemelgetés váltogatott lábbal. 

   Minimum: Lányok: 4, fiúk 8 db. 
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   Szlalom-labdavezetésből kapuralövés. (Szlalompálya hossza 10 

méter, 5 kapu egyenlő távolságra, lövés 10 méterről 

kézilabdakapura.) 

   Összetett gyakorlat: falra rálőtt és visszapattanó labda kapura lövése 

 Röplabda  Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan. 

   Minimum szint: kosárérintésnél 5, alkarérintésnél 4 db érintés. 

   Nyitás választott technikával. 

 

Filozófia 

 

Témakörök  Követelmények 

 Filozófiai problémák 

   A probléma lényegének megértése és bemutatása egy-két konkrét 

filozófiai válasz tükrében: 

   Mi a filozófia? 

   A létre vonatkozó kérdés. 

   Test-lélek probléma. 

   Megismerhetőség, igazság, bizonyosság. 

   Az én problémája. 

   Végesség emberi problémája 

   Az érték problémája: a jó és a szép. 

   A szabadság kérdése. 

   A környezet- és bioetika problémái. 

   Globalizáció és társadalom. 

 Filozófusok alapvető gondolatainak ismerete 

   Jellemző problémafelvetéseik, válaszaik ismerete, rövid 

szövegrészletük értelmezése. 

   Közülük 5 kötelező (Platón, Arisztotelész, Descartes, Kant, 

Nietzsche) és ezenkívül 4 kötelezően választható. 

   Szent Ágoston, Szent Tamás, Bacon, Locke, Hume, Hegel, Marx, 

Comte, Schopenhauer, Kierkegaard, Bergson, Heidegger, 

Wittgenstein, Sartre, Bécsi Kör (A középkorból és a XX. századból 

egy-egy szerző kötelezően választandó.) 

 Korszakok, irányzatok 

   Az itt felsorolt korszakok és irányzatok a fentebb említett nevek 

és/vagy problémák összefüggésében: 

   Görög filozófia. 

   Felvilágosodás. 

   Életfilozófiák. 

 

11.13. Katolikus hittan 

 

Témakörök  Követelmények 

 1. Biblia 

 Ószövetség  Őstörténet, ősatyák, a választott nép történetének főbb szakaszai, 

fontos eseményei. 

   Jézusra vonatkozó próféciák, azok keletkezési körülményei, 

messiási várakozás. 

 Alapvető ószövetségi 

bevezetéstudományi ismeretek 

 Az ószövetségi kánon kialakulása, könyveinek keletkezése és 

felosztása. 

 Újszövetség  Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása, megváltó áldozata 

és feltámadása. 
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   Az apostoli kor. 

 Alapvető újszövetségi 

bevezetéstudományi ismeretek 

 Az evangéliumok keletkezésének története és célja, párhuzamok és 

eltérések, ezek okai. 

   Az újszövetségi levelek. 

 Kortörténeti ismeretek  Jézus és az apostolok korának történeti háttere. 

 2. Egyháztörténet 

 Krisztus egyházának története  A Szentlélek munkájáról szóló bibliai tanítás. 

   Az egyház történelmének kezdetei, fontos fordulópontjai. 

   Kiemelkedő egyháztörténeti személyiségek - példák Krisztus 

elkötelezett követésére. 

 A saját felekezet története  A saját felekezet kialakulása, annak okai, történetének fontos 

pontjai, kiemelkedő személyiségei. 

 3. Dogmatika 

 Az egyház tanítása  A keresztény/keresztyén egyház tanításának alapvető tételei. 

   A saját felekezet dogmatikai tanítása. 

   Az üdvtörténet alapigazságainak vizsgálata; ökumenikus 

törekvések; Isten mindnyájunkat eggyé tesz Krisztusban. 

 4. Az egyházi esztendő 

 Ünnepek, ünnepi időszakok  Az egyházi esztendő ünnepei, ünnepi időszakai, a saját felekezet 

ünnepei, az ünnepek gyökerei, jelentősége. 

   Az ünnepek liturgiája. 

 5. A keresztény/keresztyén erkölcsi élet - etika 

 A kereszténység/keresztyénség 

erkölcsi tanítása 

 Az ószövetségi és a jézusi etika.  

Az ember feladata a világban, felelősségünk a teremtett világ, az élet 

védelme és embertársaink iránt. 

   A keresztény/keresztyén etika normái a családi élet, munka és 

társadalmi élet területén. 

 6. Világvallások 

 A nagy világvallások alapvető 

gondolatai 

 A történelmi Isten-kinyilatkoztatás vallásai: a zsidó vallás, az 

iszlám, a kereszténység. 

   Az örök világtörvény vallásai: hinduizmus, buddhizmus stb. Mai 

vallási áramlatok. 

 7. Kompetenciák 

 Szövegértelmezés  Bibliai szöveg alapvető mondanivalójának, üzenetének kifejtése. 

   Egyháztörténeti forrás és egyházi dokumentum elemzése. 

   Hitvallási irat részletének értelmezése a dogmatikai ismeretek 

birtokában. 

 Esetelemzés  Etikai kérdések, mai problémák elemzése, állásfoglalás, a vélemény 

indoklása. 

 

 

11.14. Mozgókép- és médiaismeret 

 

Témakör  Követelmények 

 1. A média a mindennapi életben 

 Társadalmi nyilvánosság  A társadalmi nyilvánosság átalakulása a tömegkommunikáció 

hatására, a technikai képreprodukció, a másolat és a sokszorosítás 

jelentőségének kifejtése. 

   A nyilvános szereplés képessége. 

   Annak a feltételezésnek a bizonyítása aktuális médiapéldák 

segítségével, hogy a modern tömegtársadalmakban a média 

tematizálja a közbeszédet. 
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 Tájékozódás és alkalmazás  Az egyes médiumokban fellelhető szövegtípusoknak (újságok, 

rádióműsorok, filmek, televízió-műsorok, weblapok, cd-romok, 

digitális archívumok) mint információforrásoknak szelektív és 

célirányos használata, alkalmazása. 

 A média és az életmód  Annak bemutatása, hogy a médiumok - elsősorban a rádió és a 

televízió műsorrendje - hogyan hat a fogyasztó életmódjára (pl. nézői 

szokások, a műsorválasztás joga, médiaeszközök birtoklása, 

elhelyezése és használata). 

 2. A mozgóképnyelv alapjai 

 A képrögzítés és 

mozgásábrázolás 

 A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási törekvések 

azonosítása a képzőművészetben - a barlangrajztól a képregényig. 

   A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői szintű 

ismerete és alkalmazása (pl. fényképezőgép, a videokamera 

használata a projektmunka során). 

 A technikai kép kettős 

természete 

 A mozgókép kettős természetének (reprodukció és ábrázolás) 

felismerése a mozgóképi szövegformálásban. 

 A látvány mozgóképi 

megszervezése 

 A keretezésnek mint a technikai képrögzítés az alkotótól függő 

mozzanatának felismerése. 

   A beállítás és a képkivágat fogalmának pontos használata; a plánok 

fajtáinak felismerése, megnevezése és alkalmazásuk értelmezése a 

mozgóképi szövegek elemzésében. 

   Az egyes beállítások felismerése, illetve a kameramozgások 

azonosítása és használatuk értelmezése adott szövegek elemzése 

során. 

 A szereplő  A szereplőválasztásnak (civil vagy hivatásos) és a szereplő külső 

megjelenésének - mint metakommunikációs közlésnek - a leírása és 

értelmezése adott mozgóképi szövegek értelmezésében. 

   A viselkedés szóbeli, intonációs és további metakommunikációs 

eszközeinek felismerése és értelmezése. 

 Montázs  A montázsjelenség felismerése, a montázs és gondolkodás, ill. a 

montázs és az ábrázolás kapcsolatának ismerete (pl. a mozgókép 

esetében a tér-idő felbontása és újraszervezése). 

   A lineáris/narratív, asszociatív/expresszív és a belső montázs 

felismerése és montázshatásának értelmezése adott mozgóképi 

szövegek esetében. 

 Mozgóképi elbeszélés  A történet mint változássorozat értelmezése, az események időrendi 

és okozati láncolatának összeállítása, a történet fontosabb 

alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, fordulat és epizód) felismerése 

és elkülönítése adott mozgóképi szövegek értelmezése során. 

   A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes 

használata, alkalmazása a szövegelemzésben. 

 3. A mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

 A médiaszövegek és a 

mozgóképi alkotások 

rendszerezése 

 A médiaszövegek rendszerezésének néhány fontosabb módja, a 

rendszerezés szempontjainak ismerete, jellemző példák alkalmazása 

(médiumok szerint: pl. sajtó, rádió, film, televízió stb.; a valóság 

ábrázolásához való viszony szerint: dokumentum és fikció; az alkotói 

szándék és a nézői elvárás szerint: műfaji, ill. szerzői; a szöveg 

keletkezése és stílusa szerint: pl. expresszionista, neorealista, új 

hullámos stb.; műsortípus szerint: pl. reklám, hír, show stb.) 

 A valóság ábrázolásához való 

viszony 

 A valóságos és a valószerű fogalmának ismerete.  

A fikcionális és a dokumentarista ábrázolásmód felismerése, 

jellemzése. 

   A képi ábrázolás és a mágikus gondolkodás kultúrtörténeti 

kapcsolatának ismerete. 
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 A mozgóképi szövegek jelentése  Jelentéstulajdonítás a legfontosabb filmnyelvi kódok (narráció, 

montázs, látványszervezés, szerepjáték) értelmezésével - adott 

mozgóképi szövegek esetében. 

 4. A mozgóképi szövegalkotás 

 Egyszerű médiaszövegek 

megszerkesztése 

 A szövegalkotási ismeretek és képesség bizonyítása (pl. néhány 

beállításból álló értelmes mozgóképi szekvencia megtervezésével és 

kivitelezésével, rövid interjú vagy rádiós híranyag megtervezése és 

elkészítése a projektmunka során). 

 5. Műfaj- és műismeret 

 A filmkultúra kettőssége  A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának elhatárolása. 

   A műfaji és a szerzői filmalkotások megkülönböztetése és 

összehasonlítása. 

 Műfaji jellemzők  A tömegfilmek sajátosságai: sztárkultusz, iparszerűség, gazdasági 

meghatározottság, nézőszám maximalizálás, szórakoztatás, 

műfajiság, fogyasztói minták kiváltása és követése, 

multiplexterjesztés) Két szabadon választott tömegfilmes műfaj (pl. 

burleszk, western, melodráma, horror, thriller, sci-fi) bemutatása 

egy-egy - a választott műfajt jellemző film - segítségével, a 

témaválasztásban, a motívumhasználatban és az elbeszélésmódban 

megfigyelhető hasonlóságok alapján. 

   Egy szabadon választott tömegfilmes alkotói életmű bemutatása (pl. 

Chaplin, Ford, Hitchcock, Spielberg). 

 6. Stílus- és műismeret 

 Korstílusok  A szereplő- és környezetválasztásban, a kamerahasználatban, a 

történetmesélésben, a film szerepéről való elképzelésben és a 

filmtörténeti hagyományokhoz való viszonyban megfigyelhető 

stiláris jegyek hasonlóságának felismerése a (német) 

expresszionizmus, a francia és a szovjet-orosz avantgárd film, az 

(olasz) neorealizmus, a francia és a csehszlovák új hullám kapcsán. 

   Ezen (film)stílustörténeti korszakból egy-két meghatározó alkotó és 

mű alaposabb ismerete. 

 Szerzők és művek  A film stílustörténeti korszakokba nehezen sorolható 

"nagymesterei" (pl. Bunuel, Bergman, Welles, Antonioni, Fellini, 

Godard, Jancsó, Kuroszava, Tarkovszkij) közül egy alkotó 

életművének alaposabb bemutatása a legfontosabb művek alapján, a 

szerzőt jellemző témák, stiláris eszközök segítségével. 

 Az új magyar film a hatvanas-

hetvenes években 

 A magyar film fontosabb alkotói (Jancsó, Fábry, Kovács, Makk, 

Huszárik, Gaál, Szabó) munkásságának általános jellemzése. A 

Budapesti iskola bemutatása, egy-egy fontosabb mű ismerete. 

 A kortárs magyar film  Egy - a rendszerváltozást követően készült - jelentős magyar film 

részletező ismertetése. 

 7. A médiaszövegek befogadása, a média közönsége 

 Sorozatelv  Annak a jelenségnek a bemutatása aktuális médiapéldák 

segítségével, hogy a médiaszövegek döntő többségét sorozatként 

szerkesztik, ill. a befogadó kizárólag sorozatként képes azokat 

értelmezni. 

 A befogadást befolyásoló 

tényezők 

 Annak bemutatása, hogy a szövegen túl milyen tényezők hatnak 

különösen a befogadásra: így a kulturális kompetencia szerepe (a 

befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség kulturális és 

társadalmi környezetének - szociális, etnikai, gazdasági helyzetének, 

életkorának és nemének - hatása, illetve a befogadás környezetének 

(pl. újságolvasás, rádióhallgatás, tévézés, szörfözés a weben) hatása 

az egyes médiaszövegek, szövegtípusok elutasítására vagy 

elfogadására. 

   A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei (pl. a 

nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek kódolásában és 

terjesztésében. 
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 A sztár  A sztár szerepének felismerése és értelmezése a médiában és a 

filmen, néhány film és médiasztár jellemzésén keresztül. 

 Az új médiatechnológiák hatása  A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (interaktivitás, 

multimédia, hálózati kommunikáció, virtuális valóság) jellemzése, a 

befogadási folyamatra gyakorolt hatásuk bemutatása és értékelése. 

 8. A médiaintézmények 

 A médiaszöveg mint termék  A tömegkommunikációs gyakorlatra ható főbb gazdasági tényezők 

bemutatása, az iparszerű, piacelvű működés bizonyítása (pl. 

maximális fogyasztásra késztetés elve; a közönség kettős szerepe: a 

közönség mint vevő és mint áru; a műsoridő mint tulajdon). 

 A médiaipar intézményei  Közszolgálati és kereskedelmi, független, ill. alternatív 

médiaintézmények, szakosított csatornák és bizonyos témákra 

specializálódott médiavállalkozások között különbségek bemutatása 

néhány jellemző példával. 

 A médiaipar ellenőrzése  A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (a válaszadás 

lehetősége, a magánélet tiszteletben tartása, hátrányos 

megkülönböztetés elkerülése). 

   A törvények betartását ellenőrző hazai intézmények megnevezése, 

jellemző példák a hatóságok beavatkozására (pl. a reklámidő 

túllépéséért, fiatalkorúak számára káros szövegek túl korai 

sugárzásáért). 

 9. A reprezentáció 

 A valóság sztereotíp és torzított 

megjelenítése a médiában 

 A reprezentáció fogalmának ismerete, a tapasztalati és a 

médiavalóság eltéréseinek felismerése, bemutatása (elsősorban a 

nemi szerepek, a kisebbségek és az etnikumok, az eszmék, és 

politikai formációk) médiaszövegekben megtestesülő 

reprezentációjának a tekintetében. 

   Azoknak a fontosabb érveknek és ellenérveknek az ismerete és 

alkalmazása, amelyekkel a média tömegbefolyásolási, 

közönségmanipulációs hatását kívánják bizonyítani vagy cáfolni. 

   Jellemző sztereotípiák bizonyos társadalmi csoportok 

reprezentációjában. 

 10. Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek 

 Hírműsorok  A hír és a vélemény fogalmainak ismerete és elkülönítése. 

   A hírműsorszerkesztés elemi normáinak ismerete és érvényesülésük 

kritikus megítélése. 

   A hírek verbális, képi, narratív és szerkesztési eszközeinek 

felismerése és azok hatásának elemzése. 

 Reklám  A reklám mint alkalmazott művészeti forma értelmezése. 

   A reklámok címzettjének/célcsoportjának meghatározása. 

   A reklámok gyakoribb képi, verbális, narratív megoldásainak a 

leírása és jellemzése; néhány gyakori befolyásolási technika 

felismerése és értékelése. 

 Folytatásos teleregény 

(szappanopera) 

 A szériaelv megjelenési formáinak ismerete és jellemzése.  

A teleregény szerkezeti sajátosságainak ismerete és bemutatása 

alkalmas példán. 
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KALKUTTAI SZENT TERÉZ TAGÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 

1. Az óvoda bemutatása, sajátos arculata 

Óvodánk Paks város szívében, a Duna part közelében található, mely 2019 szeptember 1-én 

nyitja meg kapuját. A pécsi egyházmegye fenntartásában, a Paksi Balogh Antal Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium tagintézményeként létrejövő óvoda két csoporttal kezdi meg 

működését, mely felmenő rendszerben négy csoportra bővül.  

A műemlékvédelem alatt álló patinás épület teljesen megújult. A régi stíluselemeket 

meghagyva, Paks jellegzetességeit kiemelve, modern belső terek várják a gyermekeket. A 

csoportszobák esztétikusak, praktikusak, minden igényt kielégítenek. Az épületben 

kialakított só szoba az intézmény gyermekei számára a hamarabbi gyógyulást segíti és 

prevenciós, relaxációs jelleggel is használható.  

A tornaszoba is jól felszerelt, biztosított a mindennapi frissítő mozgás, a heti mozgásos 

foglalkozás. Mérete miatt többféle programra ad lehetőséget, így az ünnepi műsorok, 

fakultatív foglalkozások helyszíne is.  

Óvodánk nevelőtestülete elkészítette saját Pedagógiai Programját, melynek alappillére az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja.  

Óvodánkban a keresztény nevelés olyan keresztényi légkör megteremtését jelenti, melyben 

a gyermekek megérzik, hogy mit jelent a felebaráti szeretet, az egymásnak örömet szerző 

emberi összetartozás.  

Ezért választottuk védőszentünknek Kalkuttai szent Terézt, a Teréz anyát, hisz ő életében 

példát mutatott a feltétel nélküli felebaráti szeretetre.  

A keresztény nevelés mellett fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek 

megismerkedjenek a magyar nép kulturális értékeivel, a néphagyományokkal.  

Napjainkban az értékrend válságát éljük, ezért még nagyobb a felelősségünk a tekintetben, 

hogy értéket közvetítsünk. Már az anyaméhben a fejlődő magzat képet kap szülei 

értékrendjéről, érzékeli a kedves szavakat, a simogatást, törődést. Mi, - akik ebben az 

intézményben dolgozunk – ezt a megkezdett szülői értékközvetítést kívánjuk kiegészíteni.  

A művészetek kifejező eszközei segítik a világ megértését, értelmezését, s egyben élményt 

nyújtanak, építik a lelket, ezért úgy gondoljuk, hogy a művészeti nevelésnek helye van az 

óvodai nevelés egészében.  

Ily módon programunkban hangsúlyt kap a keresztény nevelés mellett a művészeti nevelés 

is. Támogatunk minden olyan pedagógiai módszert, illetve eszközt, mely a gyermekek 

személyiségformálását segíti, így a Kett-pedagógiát és a drámapedagógiát is.  
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Programunk kidolgozásánál figyelembe vettük a Fenntartó Pécsi Egyházmegye köznevelési 

intézményei számára elkészített Katolikus Értéktárat, anyaintézményünk a Paksi Balogh 

Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium nevelési-oktatási struktúráját, 

katolikus értékrendjét, a helyi sajátosságokat, tapasztalatainkat, valamint a szülők igényeit.  

1.1 Küldetésünk 

A gyermeket Isten ránk bízott ajándékának tekintjük, aki szüleinek olyan kincse, melynek 

értékét a szülőkkel közösen és fokozatosan tárjuk fel.  

A nevelés során a ránk bízott gyermekeknek meg kell érezniük, hogy az Isten teremtette 

világnak, melyben élünk, múltja és jövője van. 

Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, lélekben és cselekvő tenni akarásban kész a 

missziós feladatok ellátására. Hitben erősödésre, pedagógiai megújulásra, innovációra 

törekszünk. 

A különbözőséget, a másságot elfogadjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését 

erősítjük. Magatartásunk tükrözi a gyermek és a szülő iránti tiszteletet, viselkedésünk mintát 

ad. Istentől kapott talentumainkat a nevelő-fejlesztő munka során felhasználjuk. 

Célunk, hogy elősegítsük óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki 

személyiségük kibontakozását, a hátrányok csökkentését, tehetségük felfedezését, 

gondozását.  

1.2 Alapelveink 

Pedagógiai alapelveink meghatározásánál abból indultunk ki, hogy 

- a gyermeket –mint fejlődő személyiséget - szeretetteljes gondoskodás és különleges 

védelem illeti meg. 

- a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

- az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére kell 

irányulnia, az emberi jogok és a gyermeki jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy 

minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. 

Ez egészül ki olyan vallásos tartalmakkal, melyek segítségével a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatása megkezdődhet.  

Alapelvnek tekintjük, hogy a gyermeket elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és 

bizalom övezze.  

Gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről, a derűs, szeretetteljes légkörről, a 

testi, a szociális és értelmi képességek alakulásáról.  
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1.3 Katolikus gyermekképünk, óvodaképünk 

Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására 

törekszik. Az emberi jogok biztosítása mellett, a testi-lelki-szellemi szükségletek 

kielégítését a nevelés-oktatás valamennyi eszközével támogatjuk.  

A hitre neveléssel, keresztényi értékek közvetítésével értékes embereket szeretnénk nevelni, 

akik tudnak játszani, tanulni, egymást elfogadni, tisztelni és megbocsátani, s akik számára 

fontos a közösség, a hovatartozás.  

A játékot a nevelés, fejlesztés legfőbb tevékenységi formájának tartjuk, mely az 

örömszerzésen túl sokoldalúan fejleszti a személyiséget. A játék és a különböző 

tevékenységek tartalmát művészeti, népi elemek eszközeivel gazdagítjuk.  

Olyan feltételrendszert teremtünk, ahol biztosított a gyermek érzelmi és értelmi fejlődése, 

ahol a gyermek színvonalas és szeretetteljes nevelésben részesül.  

Óvodánk programja a katolikus keresztény szellemiség közvetítését segíti. Célunk, hogy a 

már sok éve működő iskola, egyben székhelyintézmény által kialakított hagyományokat, 

szülőkkel, egyházközséggel kialakított jó gyakorlatokat óvjuk és gyarapítsuk.  

Fontosnak tartjuk, hogy megalapozzuk a gyermekek nemzeti identitását, ismerkedjenek 

nemzeti értékeinkkel, a népi kultúrával, a művészetekkel. 

Óvodánkban helyet találunk azon családok gyermekeinek, akik vallásos szellemben nevelik 

gyermekeiket és fontosnak tartják az intézményes keretek közötti keresztény nevelést, de 

nyitottak vagyunk azon családok számára is, akik még útkeresők, de tetszik az intézményben 

folyó szakmai munka és elfogadják óvodánk katolikus szellemiségét.  

Őszinte, bizalomra épülő kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel, hogy azonos elvek szerint 

neveljük a ránk bízott gyermekeket.  

2. Az óvodai nevelés feladatai 

2.1 Az óvodai nevelés általános feladatai 

Az óvodai nevelés a teljes ember megformálására irányul. 

Feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. 

Ezen belül: 

- az egészséges életmód alakítása 

- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

- az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

2.2 A katolikus óvodai nevelés feladatai 

A katolikus óvodai nevelés feladatai a nevelés általános feladatain túl kiegészül  
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- a hitre nevelés erősítésével.  

Óvodánkban a hitre nevelés elsődleges célja a családi keresztény nevelés támogatása, 

folytatása, a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, valamint a hit közvetítése a 

családok felé a gyermekek által. 

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét.  

2.3 Az egészséges életmód alakítása 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek 

testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvodába kerülő 

kisgyermekek testükről, az egészséges életmódról már bizonyos ismeretekkel rendelkeznek, 

így erre alapozva kell a tisztálkodás, étkezés, öltözködés, mozgás és pihenés 

szokásrendszerét kialakítanunk.  

Ebben segítségünkre van a napirend, melyet úgy alakítunk ki, hogy biztonságos, nyugodt 

légkört tudjunk teremteni a tevékenységekhez.  

Az óvodai élet szervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus, a 

nevelői munkát segítő dajka a gondozás pillanatában is nevel, építi a kapcsolatait a 

gyermekekkel, segíti önállóságuk fejlődését. Az egészségnevelés és védelem folyamatában 

figyelemmel kísérjük azokat a negatív tényezőket is, melyek a gyermekek egészségét 

károsan befolyásolhatják. Az egészségvédelem alapja a személyi higiéniára való 

odafigyelés, valamint az egészséget veszélyeztető tényezők kiküszöbölése.  

A Fenntartó nagylelkű, gyermekekre odafigyelő, gondoskodásának köszönhetően 

intézményünk só szobával rendelkezik. Gyermekeink hetente részt vesznek só szobai 

foglalkozásokon prevenciós és gyógyító céllal. Délutánonként az iskolásoknak is 

lehetőségük van jótékony hatását élvezni.  

Céljaink: 

- a testi, lelki, szociális egészség fejlődésének elősegítése 

- az egészséges életvitel igényének kialakítása a gyermeki érés figyelembevételével, a 

családokkal együttműködve 

Feladataink: 

- az egészséges életmódhoz szükséges környezet biztosítása 

- a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

- a gyermekek gondozása, testi, lelki szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

- a testi képességek fejlődésének elősegítése 
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- a gyermekek egészségének megőrzése, védelme, edzése 

- az egészséges életmód, a testápolás, tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

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

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve a tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés 

és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

- a szokás és szabályrendszer kialakítása a családok bevonásával 

- amennyiben szükséges, speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési 

feladatok ellátása külső szakember bevonásával 

Tisztálkodás területén: 

- megismertetni, bemutatni és gyakoroltatni a tisztálkodási folyamatokat, azok 

sorrendiségét, technikáját, a higiéniai szokásokat  

- a gyermekek egyéni gondozásához kapcsolódó munkafolyamatok figyelemmel kísérése 

és jó szokásaikban való megerősítése  

- a napirend keretei között elegendő idő biztosítása a testápolási teendők egyéni tempó 

szerinti elvégzésére 

Étkezés területén: 

- a kulturált étkezési szokások kialakításához szükséges feltételek, nyugodt, esztétikus 

környezet, eszközök biztosítása 

- az egyéni igények figyelembe vétele 

- a korszerű táplálkozási szokások kialakítása 

- a korábban ismeretlen ételek, magvak megkóstolására lehetőség biztosítása 

- a diétás gyermekek étkezésének gondos odafigyelése 

- a napi vitaminbevitelre való gondoskodás, gyümölcs és zöldség fogyasztással 

Öltözködés területén: 

- elegendő időt és segítséget biztosítani az öltözködésben, vetkőzésben és a ruházat 

elhelyezésében kor és fejlettségi szint szerint 

- az önállósodás segítése 

Mozgás területén: 

- lehetőség biztosítása változatos mozgástevékenységre  

- a gyermekek levegőzésének biztosítása minden nap, mínusz tíz fokig 

Pihenés: 

- lefekvéskor meséléssel, altatódal éneklésével, imádkozással a nyugodt légkör 

megteremtése 
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- az óvodapedagógus testközeli jelenlétével, simogatásával, otthonról hozott alvós 

játékkal a gyermek nyugalmi állapotának támogatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- legkésőbb az óvodáskor végére a gyermekek önállóan tisztálkodnak, fésülködnek, 

öltözködnek, étkeznek 

- igénylik a kulturált étkezés és az asztal esztétikumának rendjét 

- megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek 

- rendet tartanak maguk körül, vigyáznak környezetük tisztaságára 

- szívesen kezdeményeznek mozgásos tevékenységeket 

2.4 Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartásának érzelmi vezéreltsége. 

Ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, 

derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül.  

Mindezeket figyelembe véve odafigyelünk, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor 

kedvező érzelmi hatások érjék. A személyes törődéssel, a beszoktatás, befogadás 

időszakában, a családoknak nyújtott segítség adással. a szülő-pedagógus közötti információ 

cserével kívánjuk mindezt könnyebbé tenni.  

A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség), és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat), 

szokás és normarendszerének megalapozása.  

Alaposan átgondolt, megszervezett napi tevékenységeink, programjaink, ünnepi alkalmaink 

segítik a felsorolt tulajdonságok alakítását.  

A gyermekek nyitottságára építve megismertetjük a gyermekekkel szűkebb és tágabb 

környezetüket, mely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, 

a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.  

Az óvodapedagógusok és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, 

bánásmódja és viselkedése modellértékű, hiszen mintát kell, hogy adjon a gyermekeknek és 

az óvodába érkező felnőtteknek egyaránt.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében hatványozódik az óvoda együttműködő 

szerepe a speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

Felnőtt-gyermek kapcsolat: 
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A felnőtt-gyermek kapcsolat az alapja minden pedagógiai munkának. Fontos, hogy ezt a 

kapcsolatot kölcsönös bizalom hassa át. Igen fontos az érzelmi támaszt nyújtó meleg nevelői 

attitűd. Az óvodapedagógus személyiségének modell értékével hat a csoportszerveződés 

folyamatára, serkentője a gyermekek egyéni fejlődésének. A pedagógus viszonya egy-egy 

gyermekhez szándéka ellenére is kihat a csoporton belüli kapcsolatra. A gyermekek 

érzékenyen reagálnak a felnőtt érzelmeire, ezért minden gyermekhez szeretettel, megértéssel 

fordulunk. A gyermekeknek meg kell érezniük, majd megérteniük, hogy mit tart helyesnek 

a felnőtt, és mit miért utasít el. A gyermekek kezdetben érzelmileg, később belátás alapján 

azonosulnak azzal az értékrenddel, amit az óvodapedagógus közvetít számára, ezért 

magatartásunk barátságos, szeretetteljes, őszinte, következetes, ha szükséges határozott, 

mely az óvoda közösségének minden dolgozójára érvényes.  

Gyermek-gyermek közötti kapcsolat:  

Ahhoz, hogy a gyermek a csoport tagjának érezze magát, tapasztalnia kell, hogy őt számon 

tartják, szükség van rá. A kortárs kapcsolatok jelentős szerepet töltenek be a gyermek 

személyiségfejlődésében, hatást gyakorolnak a szocializációra. Ehhez az óvodai nevelés, 

mással nem pótolható színteret biztosít a gyermek életében. A gyermek-gyermek közötti 

kapcsolat több szempontból is fontos a gyermek személyiségfejlődésében. Segíti az én tudat 

kialakítását, megerősödését. Az én-kép a különböző tevékenységek során és a 

kapcsolatokban differenciálódik. A gyermek életében a közösség iránti igény korán 

jelentkezik. Az együttlét biztonságot ad, kielégíti a gyermek közlésigényét és egyúttal 

örömforrás is. A másik gyermek fontos utánzási modell és ugyanakkor segít az önismeret 

kialakulásában. El kell érnünk, hogy a gyermekek figyeljenek egymásra, legyenek képesek 

beleélni magukat más gyermek helyzetébe. A felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek kapcsolat 

alapja a bizalom, mely feltétele minden emberi együttlétnek. 

2.4.1 Keresztényi erkölcs 

A keresztény nevelés komplex módon jelen van az óvodai nevelés valamennyi területén, így 

az erkölcsi nevelés során is.  

A keresztényi erkölcs az istenszeretetből fakad és az Ő iránta érzett szeretetből következik. 

Hiszen, ha szeretünk valakit, törekszünk a kedvében járni. Ezért, nekünk, pedagógusoknak 

és a nevelői munkát segítőknek kötelességünk a Krisztustól tanult erényeket, mint a 

felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, önzetlenség, figyelmesség 

kiemelten fejleszteni. 

Az óvodában gyakorolható testi és lelki cselekedetek, melyek a keresztényi erkölcsi nevelést 

segítik: 
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- ételt adni a saját ételből az éhező társnak 

- italt adni a szomjazónak 

- játékot, ruhát adni a szegénynek 

- imádkozni a bajba jutott csoporttársért 

- meglátogatni a beteg társat 

- jóra inteni, a helytelenül viselkedő társat 

- a tanulásban segíteni a társat 

- vigasztalni a szomorú társat 

- megbocsátani a társnak 

A jézusi parancs:  

„…amit akarsz, hogy neked tegyenek, te is tedd meg másnak!” (Lk 6,31) 

Fontos számunkra: 

-  a keresztényi közösség kialakítása, s a kialakult közösség megerősítése.  

- a székhelyiskolával és a plébániával való szoros és hatékony kapcsolat, együttműködés 

erősítése. 

- a közösségi érzés és tudat fejlesztése a keresztényi értékek mentén. 

Céljaink: 

- az erkölcsi, szociális érzékenység, akarati tulajdonságok fejlesztése, az én tudat 

erősítése, melynek során teret kap a gyermekek önkifejező törekvése is 

- az igazságosságra, a becsületességre nevelés 

- a szülők, nagyszülők, pedagógusok és a nevelői munkát segítők tiszteletére nevelés 

- a gyermekek biztonságérzetének, önbizalmának erősítésével a társas kapcsolatok 

elősegítése 

- a különbözőségek elfogadására és azok tiszteletére nevelés 

- a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra, szépre, az értékre és azok 

megbecsülésére nevelés 

- a szülőföldhöz, a hazához fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása 

- az együttműködés szabályainak, a csoport normáinak kialakítása, fejlesztése 

- a családi nevelés tiszteletben tartása mellett a család és óvoda kapcsolatának erősítése 

Feladataink: 

- olyan szeretetteljes, nyugodt légkör, szokás-és normarendszer megteremtése, mely a 

gyermekek biztonságát, fejlődését szolgálja 
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- valamennyi nevelési területen felfedeztetni a keresztény erkölcsi értékeket, melyek 

közül kiemelkedő a szeretet 

- szeretetteljes, empatikus, odaadó magatartás követése 

- jelenjen meg a szemléletmódban, hogy minden gyermekben a pozitív tulajdonságra 

építünk, összhangban a keresztény nevelési elvekkel, ugyanakkor a reális kép 

kialakítása érdekében az értékelés reális legyen  

- az érzelmek minél magasabb szinten történő kifejlesztése a gyermekben  

- támogatni gyermekeink önálló véleményalkotását, döntéshozatalainak fejlődését 

- segíteni a társas kapcsolatok alakulását, az összetartozás élményének erősítését, 

melyhez hozzátartozik, az is hogy tudjanak egymás örömének örülni 

- kialakítani gyermekeinkben a konfliktushelyzetek békés megoldására törekvését, 

hangsúlyozva, hogy nem a gyermek, hanem a cselekedet, a tett a rossz 

- a viselkedési, udvariassági formák gyakoroltatása 

- a tehetségígéretek támogatása 

- a hátrányos helyzetű, SNI-s, BTM-es gyermekek segítése, fejlesztése 

- hagyományok ápolása 

- a családokkal való jó kapcsolat erősítésére a bizalom növelése, beszélgetésre, 

találkozásra lehetőséget adó programok, nyílt napok, ünnepélyek szervezése 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen járnak óvodába, megtalálják helyüket a csoportban, az óvodában 

- képesek a többiekhez alkalmazkodni, toleránsan viselkedni, a másikat elfogadni 

- a kudarcot megpróbálják elviselni 

- képesek vágyaik teljesítésének késleltetésére 

- mások érzelmeit felismerik, saját érzelmeit pedig kontrollálni tudják 

- a csoport szokás-és szabályrendszerét ismerik és azt tetteikben is érvényesítik 

- konfliktushelyzetet többnyire önállóan oldanak meg, vagy felnőtt segítségét kérik 

- elfogadják a másságot 

- koruknak megfelelően kialakult igazságérzetük, felelősségérzetük, döntéshozó 

képességük 

- ismerik és betartják az udvariassági szokásokat, érkezéskor, távozáskor köszönnek 

- büszkék magyarságukra, keresztény közösségükre 
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2.5 Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 

Ennek hatékony, eredményes végzésére beszélő környezetet alakítunk ki, s személyes 

példaadással, megfelelő hangerővel és hangsúllyal, tiszta, érthető kifejezésmódunkkal 

mintát adunk a gyermekeknek.  

Fontosnak tartjuk az anyanyelvi kultúra széleskörű megismerését, így a népi és kortárs 

művek megismerését egyaránt.  

Napi szinten lehetőséget biztosítunk arra, hogy nyugodt légkörben minden gyermek 

beszélhessen arról, ami érdekli, ami foglalkoztatja. A beszédben aktív gyermekeknek 

lehetőséget adunk a megszólalásra, ezzel egyben ösztönözve a nehezen megnyilvánuló 

gyermekeket a beszédre. Az iskolába készülő gyermekeket arra neveljük, hogy ne vágjanak 

egymás szavába, a beszélőt türelmesen hallgassák végig.  

Az anyanyelvi játékoknak szintén napi szinten helye van az óvodai nevelés, fejlesztés során. 

Ezek a játékok fejlesztik a szókincset, az artikulációt, a mondatalkotást, az összefüggő 

beszédet és segítik az egymás közti párbeszédet. 

Az értelmi fejlesztés változatos tevékenységeken keresztül valósul meg, s szoros 

kapcsolatban van az anyanyelv és a kommunikáció fejlődésével.  

Az óvodánkba kerülő gyermekek beszéd- és kommunikációs képességei elsősorban a család 

szocializációjától függ, ami esetenként előnyös, de hátrányos helyzetet is teremthet.  

Céljaink: 

- az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

- a beszédkedv felkeltése és fenntartása 

- a kognitív képességek fejlesztése 

 egyre pontosabb és valóság hűbb észlelés 

 reproduktív emlékezet 

 a figyelem, összpontosításra való képesség 

 problémamegoldó képesség 

 kreatív gondolkodás 

 fogalmi gondolkodás fejlesztése 

- a beszédhallás és szövegértés fejlesztése 

- a verbális és nonverbális képesség fejlesztése 

- az ismeretek rendszerezése és bővítése 
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Feladataink: 

- nyugodt, elfogadó és szeretetteljes légkör megteremtése a mindennapi spontán és 

irányított beszélgetésekhez, a csendes percek, beszélgető körök lebonyolításához 

- a gyermeki kíváncsiságra épülő ismeretszerzés, tevékenykedtetés 

- változatos tevékenységekkel a kognitív képességek fejlesztése 

- a mindennapi mesével, népi, dramatikus játékokkal a gyermekek szókincsének 

folyamatos bővítése 

- bátorítani a gyermekeket a kommunikációra 

- a metakommunikáció fejlesztése 

- a folyamatos, összefüggő, tiszta beszéd, nyelvi kifejezőkészség alakítása 

- minél több érzékszervre ható tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása 

- együttműködés a családokkal, logopédussal 

- differenciált, egyéni bánásmód és fejlesztés biztosítása, tehetségígéretek fejlesztése, 

hátrányok kompenzálása, felzárkóztatás 

- a gyermekek fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges fejlesztési feladatok 

tervezése és beépítése a gyakorlatba 

- a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó valamint a migráns gyermekek differenciált 

támogatása a magyar nyelv elsajátításában 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- bátran, szívesen kommunikálnak társaikkal, felnőttekkel 

- ismerik a kommunikáció különböző formáit 

- érdeklődésük sokoldalú, elemi ismereteik vannak önmagukról és környezetükről 

- képesek a hangok észlelésére, helyes képzésére 

- élményeiket összefüggően mondják el 

- beszédfegyelmük megfelelő 

- helyesen használják a névmásokat, névutókat 

- önfegyelmük, feladattudatuk kialakult 

- tartós figyelmük, bevéső és felidéző képességük kialakult 

- tevékenységükben kitartóak 

- tudnak szemkontaktust teremteni 

- felismerik az ok-okozati összefüggéseket 
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2.5.1 Az óvodapedagógus sajátos, speciális feladatai: 

A gyermekek fejlődésének elmaradása mögött előfordul, hogy tanulási zavar áll. A tanulási 

kudarcnak kitett gyermekek felzárkóztatását, fejlesztését az óvodában mihamarabb meg kell 

kezdeni, hogy a lemaradás ne legyen behozhatatlan.  

A pedagógus feladatai: 

- a tanulási zavarok megelőzése és kiszűrése 

- a tanulási képességet meghatározó funkciók fejlesztése 

- a testséma, a lateralitás, térorientáció, koncentrációs képesség, finommozgás, 

ritmusérzék, artikuláció, sorba rendezés képességének fejlesztése 

- a fejlődésben lemaradt, vagy stagnált gyermekek pedagógiai szakszolgálathoz küldése 

- a részképesség zavarral küzdő gyermekek egyéni segítése, együttműködés a 

szakemberrel 

3. Az óvodai élet tevékenységi formái 

 3.1Hitre nevelés, lelki beszélgetések 

Az óvodai mindennapokat keresztény szellemű nevelésünk hatja át. Ennek gyakorlati 

megvalósítása a napi imák segítségével történik, hiszen az imádságra nevelés a hívő élet 

alapja. Könnyebb a feladatunk, ha a csoportokban van néhány olyan gyermek, akinek a 

családjában természetesek a közös imádságok, s már magukba szívták az imádkozás 

örömteli érzését.  

Vallásos tartalmú programok, tevékenységek, élmények által gazdagítjuk a gyermekek 

mindennapjait. A délelőtt lezárásaként szőnyeget körbeülve pár percre elcsendesedünk, 

rövid imával, fohásszal, hálaadással énekkel a Teremtő és egymás felé fordulunk. A naponta 

előforduló lelki beszélgetések, étkezés előtti és utáni imák, a pihenés előtti fohászok, a 

templomlátogatások elősegítik az élő Istennel való kapcsolat növekedését, az erkölcsi 

tulajdonságok fejlődését. A közös élmények, tevékenységek a csoport közösséggé 

formálását is erősítik. Az énekek és imák váltakozásával élménnyé tehetjük az imádságos 

együttléteket. A gyermekek szinte észrevétlen megtanulják az alapvetőbb imákat. Célunk, 

hogy egy idő után merjenek saját szavaikkal kérni, hálát adni, köszönetet mondani 

mindazért, amit Istentől kaptunk.  

A keresztény nevelésünk forrása a Szentírás. A Biblia Ó-és Újszövetségi részei közül azokat 

építjük be a mindennapokba, melyek megfelelnek az óvodás korú gyermekek 

sajátosságainak.  
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Céljaink: 

- a keresztény nevelés támogatása 

- annak megéreztetése, hogy Isten nagy családjához tartozunk 

- Isten szeretetének megéreztetése 

- a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése /öröm, hála, 

megbecsülés, felelősségvállalás, óvás, védés stb./ 

- ismerjék meg a gyermekek a vallásos környezetet, legyen módjuk tapasztalatszerzésre, 

élménygyűjtésre, ezek közös feldolgozására 

- ismerjék meg a katolikus vallási élet eszközeit, jelképeit, szimbólumait 

- gyakorolják a Krisztustól tanult erényeket, mint a felebaráti szeretet, megbocsátás, 

segítőkészség, önzetlenség, bűnbánat, jóság, szófogadás stb 

Feladataink: 

- a feltétel nélküli szeretet biztosítása  

- a gyermekek személyiségének keresztény szellemű formálása 

- a teremtett világ csodájának megláttatása 

- a teremtett világ védelmére, óvására nevelés 

- örömteli vallásos ünnepek, élmények megélésének biztosítása 

- elfogadó légkör kialakítása 

- más felekezetű családok szokásainak elfogadtatása 

- családok bevonása az egyházközösség életébe 

- az ünnepek érzelmi tartalommal való megtöltése 

- a keresztényi erények megtapasztaltatása /felebaráti szeretet, megbocsátás, 

segítségadás, jóság, türelem, szerénység, tisztaság, becsületes munka, öröm, hála/ 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- tudjanak testvéri szeretettel közösségben működni 

- alakulóban lévő személyiségjegyeik megmutatkozzanak 

- tudjanak rácsodálkozni a természet szépségeire, a teremtett világra 

- tudják egymás másságát elfogadni 

- alakuljon ki a hitéleti tevékenység iránti igényük 

- viselkedésüket, tevékenységeiket a keresztényi erények jellemezzék 

- tudjanak keresztet vetni 

- tanuljanak meg néhány rövid imát 

- örömmel imádkozzanak, és szívesen látogassanak el a templomba 
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3.2 Játék 

„ A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai 

nevelés leghatékonyabb eszköze.” /Alapprogram/ 

A kisgyermek első játék tapasztalatait, élményeit a családban szerzi, ahol a gyermek 

játszótársa a szülő. A család utánozható mintát ad a gyermeknek a játéktevékenységre, amit 

az óvodában továbbfejlesztünk. Az óvodapedagógus válik mintaadóvá, s majd, amikor a 

szabad játékfolyamat már kialakult a csoportban, a pedagógus bevonható társ marad, illetve 

segítővé, kezdeményezővé válik, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt barátságos, tapintatos 

jelenléte lehetővé teszi a gyermekek közötti jó játékkapcsolat kialakulását.  

A jó játék áthatja a gyermek minden tevékenységét, fejleszti az egész személyiségét, 

gondolkodását, mozgását, szabálytudatát, önfegyelmét, társas kapcsolatait. A játék során a 

gyermek megtanul alkalmazkodni, konfliktushelyzetet kezelni, kudarcot tűrni, s a felnőttek 

szerepeivel azonosulva viselkedésmintát elsajátítani.  

A játék kiemelt jelentősége óvodánk napirendjében, játékos tevékenységek szervezésében 

mutatkozik meg, valamint tükröződik a szabad játék túlsúlyának érvényesülése is. A szabad 

játékba integráljuk a különböző tevékenységformákat, melynek során a testséma, az „én” 

megismerése, a mozgás, a gondolkodás, a percepció, a kommunikáció fejlődni tud. A játék 

tükrözi a gyermek értelmi szintjét, valamint szocializációs képességét.  

A játék lehet szabad játék és az óvodapedagógus által kezdeményezett játék. 

A szabad játék során az óvodapedagógus biztonságot adó jelenlétével biztosítja a 

gyermekek számára az önállóságot és a szabadságot: 

 a játéktevékenység kiválasztásában 

 a játékeszközök megválasztásában 

 a társak megválasztásában 

 a gyermeki játékötletek megvalósításában 

 a játszóhely megválasztásában és kialakításában 

A kezdeményezett játék során az óvodapedagógus pedagógiai szándékkal, olyan helyzetet 

teremt, melyben az adott gyermek vagy gyermekek érdeklődésének és fejlettségének 

megfelelő játéktevékenységet kínál fel.  

A gyermeknek joga van a felkínált játékra „nemet”mondani. E játékfajtát, mint eszközt és 

módszert tudatosan alkalmazzuk a fejlesztés érdekében, egyénre szabottan, differenciáltan, 

a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre különösen odafigyelve.  

Az óvodában megjelenő játékfajták: 
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 Gyakorló játék 

A gyakorló játék a mozgás, cselekvés ismételgetéséből fakadó sikerélmény 

/játékszerek rakosgatása, tologatása stb./, 3-4 évesek játéka. 

 Szimbolikus szerepjáték 

A szocializáció, a felnőtt minta követésének, erkölcsi értékek kialakításának 

színtere. Ez a játék elsősorban a gyermekek élményeit, tapasztalatait, érzelmeit 

tükrözi. Ebben a játékban megjelenik az alá-fölé rendelési viszony, hiszen 

társakkal együtt játszható. 

 Építő konstruáló játék 

Megjelenik az alkotás öröme, s az építkezés során fejlődik a kreativitás, a 

térlátás, a szerkesztés, a szem-kéz koordináció. Az elemek egyre bonyolultabb 

összeállítása, felépítése figyelhető meg. 

 Szabályjáték 

Minden életkorban jól alkalmazható az erkölcsi és szociális érzelmek, valamint 

a kognitív képességek fejlesztésére. 

 Barkácsolás 

A barkácsolás a játék és a munka közötti átmenetet képezi. Óvodánkban 

lehetőséget biztosítunk, hogy alkalomszerűen a gyermekek elkészíthessék a 

játékokhoz szükséges kiegészítőket. Fejlődik kreativitásuk, kézügyességük, 

alkotási kedvük.  

 Szabadban történő játék 

Az udvari környezet főleg a mozgásos játékoknak nyújt lehetőséget az önfeledt 

játékra. De lehetőség nyílik a társas együttélésre és az elkülönülésre is.  

Céljaink: 

- a játék az örömszerzés forrása legyen 

- az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével, a játék adta lehetőségeken 

keresztül a gyermekek személyiségének kibontakoztatása  

- hozzásegíteni a gyermekeket önmaguk és egymás megismerésére a játék során kialakult 

kapcsolatokban 

- a játék a pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó 

tevékenységgé váljon 

- a játék segítségével, a keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni 

tudó gyermekek nevelése 
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- a játék adta lehetőség kihasználása a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

Feladataink: 

- a játékhoz szükséges feltételek, hely, idő, eszköz, nyugodt légkör biztosítása 

- a gyermeki fantázia kibontakozásának segítése 

- a játéktevékenységekhez kapcsolódó szokás-szabályrendszer kialakítása 

- a játékok esztétikus és jól látható valamint elérhető helyen tárolása 

- ötleteinkkel segíteni a tartalmas játék kialakulását 

- a keresztény értékekre fogékony, kreatív, aktív gyermekek nevelése a játék által 

- feszültségoldás a játék által 

- megtanítani a gyermeket játszani 

- a keresztényi közösségekben átélt élmények dramatikus feldolgozása, eljátszása 

/keresztelő, esküvő stb./ 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermekek kitartóan, elmélyülten tudnak játszani 

- önállóan kezdeményeznek szerep és szabályjátékot, elosztják a szerepeket, betartják a 

szabályokat, képesek alkalmazkodni, a konfliktusokat megoldani 

- megértik és elfogadják társaik elgondolásait 

- bonyolultabb alkotásokat hoznak létre és megjelenik az eredményességre törekvés 

- a játszócsoportok között tartós és szoros kapcsolat alakul ki 

- egészséges versenyszellemben tevékenykedik 

- problémahelyzetben kreatív megoldásra képes 

3.3 Művészeti nevelés 

„ Nem a művészet a cél, hanem az embermű. A művészet az eszköz, hogy az ember 

megismerje és építse magát, lehetőleg egy életen át, mindegy, hogy orvos lesz, festő, zenész 

vagy bolti eladó vagy miniszter.” 

/Lantos Ferenc/ 

Intézményünk arra kötelezte el magát, hogy az egész ember formálásán munkálkodjon, s a 

gyermekek személyiségjegyeinek kibontakoztatása Krisztus, a tökéletes ember mintájára 

történjen. Ezen elvek megvalósulása érdekében fontos szerepet szánunk a művészeti 

nevelésnek.  

A művészeti nevelés során jelentős lehetőség adódik a gyermeki személyiség fejlesztésére. 

Lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, hogy érzéseiket, gondolataikat, 
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véleményüket kifejezzék szóval vagy akár játékukba beépítve, hiszen ezzel is formáljuk 

jellemüket.  

A zenei, az irodalmi, a képzőművészeti alkotások nagy hatással vannak a gyermekek 

ízlésvilágára, s e mellett olyan pozitív érzelmi töltést is kapnak, ami jelentős hatással van 

személyiségükre, társaikkal, a felnőttekkel való kapcsolataikra.  

A művészeti nevelés során a pedagógusok értékeket adnak át, a gyermekek értékeket 

kapnak. 

Esztétikai, művészeti nevelés történik akkor is, mikor az óvoda udvarán megcsodáljuk a 

madár énekét, az őszi falevél színeit, a Duna part növény és állatvilágát vagy az utcán sétálva 

egy szép alkotást.  

A művészetek értéséhez, befogadásához az óvodában még nem a különféle technikák 

elsajátítása a legfontosabb, hanem a látásmód fejlesztése. Észrevenni, ami szép vagy fontos 

valamiért. 

A néphagyomány ápolása is fontos része nevelésünknek, hiszen általa megismerhetik a 

gyermekek népünk gyökereit, értékeit.  

A város kulturális intézményei is rendszeres programlehetőséget biztosítanak, így a Pro Artis 

Művészeti Iskola, a Csengey Dénes Kulturális Központ, a Kincskereső Gyermekkönyvtár és 

a Városi Múzeum rendezvényein lehetőség szerint részt kívánunk venni.  

A művészeti nevelés óvodánkban három műveltségtartalmat ölel fel: verselés, mesélés, az 

ének, zene, énekes játék, gyermektánc és a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka.  

Mindezeken túl az óvoda alkalmazotti közössége odafigyel, hogy az óvoda környezete 

esztétikus legyen, a műemlék védelem alatt álló patinás épület terei árasszanak 

színharmóniát, nyugalmat, s az udvar szépségét a gondozott, sok, szép növény adja.  

3.4 Verselés, mesélés 

A verselés, mesélés az óvodai élet egészét átható, mindennapos tevékenység. A vers, mese, 

a mondókák, a magyarság történelmét feldolgozó mondavilág meséi a klasszikus és kortárs 

irodalmi művek, a bibliai történetek az anyanyelv felhasználásával emberi kapcsolatokra 

tanít, mélyíti az önismeretet, segíti a világ megismerését, miközben gyógyító ereje is van. 

Oldja a szorongást, segít az indulatok feldolgozásában, megbékíti a gyermeket félelmeivel, 

segít az élmények feldolgozásában, szórakoztat. 

Az irodalmi anyag kiválasztásánál elsődleges szempont a művészi érték.  

A magyar gyermekköltészet, a népi hagyományok jó alkalmat kínálnak a mindennapos 

mondókázásra, verselésre.  
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A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb 

segítője.  

A gyermekirodalom sokszínűségére építve erősödik a gyermekek nemzeti és keresztényi 

tudata. Előtérbe kerülnek a keresztényi értékek, mint a jószívűség, a türelem, a kitartás, a 

szorgalom, a felebaráti szeretet, a szülők iránti tisztelet, a gyengébbek segítése stb., fejlődik 

az erkölcsi norma.  

A vers és mese feldolgozást segíti a bábjáték, a dramatizálás, szituációs játék és drámajáték. 

Sok lehetőséget nyújtanak a gyermekek kreativitásának kibontakoztatására, 

közösségépítésre.  

Az irodalmi anyagot időnként mozgással, zenével társítva megéreztetjük a gyermekekkel az 

együttes hatást, a komplexitást.  

A kiscsoportos gyermekeknél a kapcsolatteremtést, az érzelmi biztonságot segítik az ölbeli 

játékok, mondókák, rövid versek, melynek hallgatása és mondogatása által fejlődik 

kommunikációs készségük, értelmi és érzelmi életük. Ennek a korosztálynak egyszerű, 

érthető cselekményű meséket választunk, láncmesét, állatmesét, napi eseményekről szóló 

történeteket, valamint néhány történetet az ó-és újszövetségből.  

4-5 éves korban népi mondókákat, kiolvasókat, a magyar gyermekversek közül a vidám, 

humoros, ritmusélményt nyújtó alkotásokat mondunk a gyermekeknek. Előkerülnek a 

párbeszédes mesék, egyszerűbb szerkezetű tündérmesék, több eseményből álló állatmesék, 

s a bibliai történetek. 

5-6-7 éves korosztály versanyaga a gyermekkor élményvilágára épülő lírai versekkel, 

kiszámolókkal, különböző típusú népi mondókákkal gazdagodik. Gyakran használt 

közmondásokkal ismertetjük meg a gyermekeket. A meseanyagot a cselekményes 

népmesék, a klasszikus tündérmesék, tréfás műmesék és egyszer-egyszer folytatásos 

meseregények alkotják. Bővül a feldolgozásra kerülő bibliai történetek száma is.  

Az óvodában szerzett irodalmi, esztétikai élmények, a népköltészet értékközvetítő hatásai a 

fejlődő személyiség irodalomhoz való későbbi viszonyát befolyásolja.  

A csoportszobában elérhető helyen vannak a képeskönyvek, lapozgatók. Arra szoktatjuk a 

gyermekeket, hogy a könyvekkel óvatosan bánjanak, becsüljék meg. Fontosnak tartjuk a 

könyv szeretetére, olvasásra nevelést. Örömmel vesszük, ha otthonról kedvenc könyvükkel 

érkeznek, azokból a nap folyamán mesélünk. Ösztönözzük őket az önálló mese és vers 

mondásra. 
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Ellátogatunk a közelünkben lévő könyvtárba, ismerkedünk a viselkedési módokkal, a 

szolgáltatás igénybe vételével. A középső, nagycsoportos gyermekekkel részt veszünk a 

könyvtár kínálta foglalkozásokon.  

Céljaink: 

- a gyermekek szívesen hallgassanak mondókát, verset, mesét, vágyjanak színházi 

élményekre, váljanak az irodalmi élmények érzékeny, aktív befogadóivá 

- a népmeséken, meséken, verseken keresztül, s a bibliai történetek által a gyermekek 

érzelmi világa színesedjen, értelmi képességük, szókincsük, kifejezőkészségük, 

személyiségjegyeik fejlődjenek 

- a magyar kultúra értékeinek átörökítése 

- a nemzeti tudat, a pozitív szemléletmód, világkép alakítása 

- a szülők nevelése, formálása a gyermekeken keresztül 

Feladataink: 

- megismerni a gyermekek otthoni meseszokásait 

- verset, mesét, a magyarság mondavilágát feldolgozó műveket, bibliai történeteket vagy 

egyéb irodalmi alkotást napi szinten biztosítani  

- biztosítani a meséléshez, verseléshez szükséges nyugodt légkört, helyet, időt, eszközt, 

élményt 

- motiválni a gyermekeket az irodalmi élmény befogadására 

- a könyvek megbecsülésére nevelés 

- alkalmat teremteni arra, hogy a gyermekek elmondhassák, eljátszhassák, elbábozhassák 

kedvenc meséjüket 

- a gyermeki identitástudat formálása 

- a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó irodalmi anyag kiválasztása 

- komplex esztétikai, művészeti nevelés megvalósítása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen hallgatnak mesét, verset, történeteket 

- emlékezetükben tartják az egyszerű mesefordulatokat 

- képesek meséket alkotni, mesét, verset, történeteket elmondani, s az elkezdett történetet 

fantáziájuk segítségével folytatni 

- képről az összefüggéseket felismerik, kifejezésmódjuk pontos, a lényeges jegyeket 

tartalmazza 

- bábozás közben figyelnek társukra, alkalmazkodnak egymáshoz 
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- értékessé válik számukra a könyv és vigyáznak rá 

- kialakul beszédfegyelmük 

- elmondják véleményüket, tapasztalataikat az átélt eseménnyel kapcsolatban 

- ismerik, és szívesen látogatják a város kulturális intézményit 

- képesek érdeklődéssel figyelni és hallgatni irodalmi, színházi előadásokat 

3.5 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

A zenei nevelés a művészeti nevelés egyik eszköze, érzelmeken keresztül hat a gyermekekre. 

Felkelti zenei érdeklődésüket, formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. A 

néphagyomány dalai, gyermekdalok, műdalok, a meghallgatott élő zene alapot adnak a zenei 

műveltség megalapozásához, érdeklődésük felkeltéséhez.  

Az ének, a zene fontos szerepet tölt be óvodai életünkben. A magyar népi hagyományokon 

alapuló énekes játékok, a közös éneklések értékes eszközei a gyermeki személyiség 

alakításának, ugyanakkor gazdagítják az anyanyelvi örökséget.  

A mondókákon, énekeken, népi gyermekjátékokon, dalos játékokon túl megjelennek a 

mindennapokban az énekelt imák, az egyházi ünnepekhez, liturgiához kapcsolódó énekek. 

A közös zenei tevékenységek felkeltik a gyermekek érdeklődését, meghozzák az éneklés 

örömét, s felfedezik a ritmus, a dallam, a mozgás szépségét. A népi gyermektáncok, játékok 

segítik a hagyományok megismerését, továbbörökítését és erősítik a hazaszeretet érzését. A 

mondókák, énekek ritmikája, hangzásvilága élményt nyújt a gyermekeknek, beindul 

képzeletük, fantáziájuk, s az önkifejezés eszközévé válik. Ily módon része a művészeti 

nevelésnek.  

A zenei képességek /zenei hallás, ritmusérzék, zenei formaérzék, zenei alkotókészség/ 

fejlesztése játékos módszerekkel történik.  

Tervezéskor figyelembe vesszük az adott csoport életkori sajátosságát, fejlettségi és érzelmi 

szintjét.  

A zenei nevelés során komplex fejlesztést érünk el, hiszen egy-egy dalos játék eljátszása 

során a gyermekek érzékelik a dal, a tánc és a játéknyelvet, s közben megtanulják a 

játékszabályokat, fejlődik szabálytudatuk, mozgásuk harmonikusabb, összerendezettebbé 

válik. Ugyanakkor fejlődik ritmusérzékük, zenei hallásuk, erősödik kommunikációs 

készségük, társas kapcsolatuk. Új kifejezéseket tanulnak meg.  

Óvodánk zenei nevelése Kodály Zoltán útmutatásaira, Forrai Katalin zenei anyagára és népi 

mondókákra, dalokra épül, kiegészítve klasszikus és kortárs zenei művekkel. A kortárs 

művek közül a Gryllus dalokat részesítjük előnyben. 
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Az énekes népszokások közül azok fordulnak elő óvodánkban, melyek megfelelnek a 

gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódnak az évszakok változásaihoz, naptári vagy 

egyházi ünnepekhez. 

Az ének, a mondóka áthatja, óvodai életünket, sok alkalom nyílik kötetlen éneklésre, 

mondókázásra, zenei feladatok megvalósítására.  

Hetente egy alkalommal előre tervezett módon játszunk énekes játékokat, így lehetőség 

nyílik közös éneklésre, körjátékra, gyermektáncra. Ily módon juttatjuk a gyermekeket 

esztétikai élményhez, s az együtt énekléssel, játszással örömforráshoz.  

A zenehallgatás alkalmával, olyan művekkel, népdalokkal, dalokkal ismertetjük meg a 

gyermekeket, melyek, zenei élményt nyújtanak, szépérzéket formálnak. Lehetőségünkhöz 

mérten élő zenével, hangszerekkel ismertetjük meg a gyermekeket, bevonva a szülőket, 

ismerősöket, a helyi Pro Artis Művészeti Iskolát, a helyi népi együtteseket.  

Céljaink: 

- a zenei érdeklődés felkeltése, a közös éneklés, a dalos játékok megszerettetése 

- a zenei képességek fejlesztésén túl személyiségformálás, kultúra közvetítés 

- zenei anyanyelv kialakítása 

- zenei ízlés, fantázia fejlesztése 

- a gyermekek és a művészetek közti erősebb érzelmi kötődés kialakítása 

Feladataink: 

- a zenei nevelés alapvető feltételeinek megteremtése 

- igényes, a gyermekek fejlődési szintjének megfelelő zenei anyag kiválasztása 

- zenei érdeklődésük felkeltése 

- az ötfokú pentaton dallamok előnyben részesítése 

- zenei képességfejlesztés 

- a gyermekek megismertetése a hangszerekkel  

- zenei improvizáció, kreativitás fejlesztése 

- táncos anyanyelv megalapozása 

- ismerkedés a nemzeti értékeket hordozó hagyományos és kortárs művészeti 

alkotásokkal 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeknél a zenében, zenei mozgásban, ritmikában 

rejlő fejlesztési lehetőségek célirányos kihasználása /beilleszkedés segítése, 

tehetségígéretek támogatása/ 
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- a migráns gyermekek zenei kultúrájának megismerése, majd saját és a magyar zenei 

kultúra megismerésében differenciált segítségnyújtás 

- a zenei nevelés anyagába egyházi ünnepekhez kapcsolódó, az óvodás gyermek 

hangterjedelmének megfelelő dalok beépítése 

- hangszeres zene, orgonamuzsika hallgatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen hallgatnak zenét, örömmel énekelnek, játszanak dalos játékokat 

- korukhoz és adottságaikhoz mérten tisztán és bátran énekelnek 

- a jól begyakorolt énekeket, dalos játékokat, vallásos énekeket önállóan is el tudják 

énekelni 

- mozgásuk esztétikus 

- képesek az egyenletes lüktetést érzékeltetni, ritmust követni 

- örömmel játszanak visszhang játékokat, improvizálnak 

- zenei hallásuk képességeikhez mérten fejlődött 

- felismernek sokféle zörejhangot, társaik hangját, érzékelik a hang irányát, távolságát 

- felismerik néhány hangszer hangját és azokat meg is tudják szólaltatni 

- különböző mozdulatokkal kiemelik a motívumokat 

- képesek egyénileg is a ritmusmotívumok visszaéneklésére 

- különbséget tesznek a halk-hangos, gyors-lassú fogalompárok között 

- ismert dallamot felismernek kezdő, vagy belső motívumról 

- képesek a dallambújtatásra 

- képesek esztétikus együttmozgásra 

- zenei alkotókedvük fokozódik 

- képesek érdeklődéssel figyelni és hallgatni énekes vagy hangszeres előadást 

3.5.1 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat, 

s a gyermekek önkifejezésének egyik eszköze. Segíti a gyermeki gondolkodást, az 

ízlésformálást, az esztétikai értékrend alakulását, a fantázia, a kreativitás kibontakozását. Az 

ábrázolás különböző fajtái, a népművészet különböző elemei, a nemzeti szimbólumok, 

továbbá a műalkotásokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés fontos eszköze 

a gyermekek személyiség fejlesztésének, ugyanakkor lehetővé teszi a tárgyi világ 

megismerését és újraalkotását.  

A vizuális tevékenységek lehetőségét egész nap biztosítjuk a gyermekek számára. 
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A foglalkozásokat kötetlen formában szervezzük, kezdeményezzük. Egy-egy ábrázolási 

téma több napon keresztül gyakorolható, ügyelve arra, hogy minden gyermeket motiváljunk 

arra, hogy legalább egy alkalommal vegyen részt a tevékenységben.  

 

Céljaink: 

- megalapozni a világra nyitott, esztétikai értékekre fogékony, a környezetüket alakítani 

tudó gyermekek nevelését 

- elősegíteni a gyermeki személyiség fejlesztését a népművészeti elemekkel, esztétikus 

tárgyi környezettel 

- sok-sok élmény biztosításával az önkifejezésre, alkotásra való igény kialakítása 

- megismertetni velük a szépet, a nemzeti és egyházi tárgyakat, műalkotásokat 

- fejleszteni az élmény és fantáziavilág képi önkifejezését 

- gazdagítani a gyermekek tér-forma-szín képzeteit, arány és esztétikai érzéküket 

Feladataink: 

- a tevékenységekhez biztosítani az időt, eszközt, helyet 

- az érdeklődés felkeltése az ábrázolási, alkotó tevékenység iránt, az alkotás örömének 

megtapasztalásán keresztül 

- megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, különböző anyagokkal, 

különböző technikai eljárásokkal 

- a népi kismesterségekkel való ismerkedés 

- a látás művészetére nevelés - változatos látványélménnyel megkínálva el kell juttatni a 

gyermekeket az egyszerű odafordulástól az ámuló csodálkozásig, a rácsodálkozástól a 

vizsgálódásig 

- elérni, hogy vágyat érezzenek a gyermekek arra, hogy érzéseiket rajzokon, alkotásokon 

keresztül fejezzék ki 

- a tevékenységek során előnyben részesíteni a természetes anyagokat 

- az éves terv összeállításánál figyelembe venni az egyházi évkör eseményeit 

- a felzárkóztatás, tehetséggondoz szem előtt tartása 

- az öltözőterek esztétikus díszítése a gyermekek munkáival 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- örömmel, saját kezdeményezésükre alkotnak, ábrázolnak 

- rácsodálkoznak a szépre, örülnek alkotásuknak, a közösen készített kompozícióknak 

- az eszközöket megfelelően használják, kialakul a helyes ceruzafogás 
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- tisztán, esztétikusan dolgoznak 

- ismerik és megnevezik a színeket, azok világos és sötét árnyalatait 

- ismerik a téri viszonyokat, s műveikben ezt meg is jelenítik 

- emberalak ábrázolásnál megjelennek a részletek 

- tudnak eltérő, több elem figyelembevételével sort alkotni 

- tudnak megfigyelés útján mintázni 

- alkalmaznak egyéni díszítő motívumokat 

- alkotásukban egy-egy téma kapcsán megjelenik a lelkiség, tükröződik a vallásos 

világnézet alapozása 

- a képalkotásban egyéni módon fejezik ki gondolataikat 

3.6 Mozgás 

Óvodánkban a mozgásfejlesztés lehetőségei a szabad játékban, a gyermekek kötetlen, 

spontán, természetes mozgásában, valamint az irányított mozgás foglalkozásban és az 

irányított mindennapos mozgásos tevékenységben valósul meg. A különböző 

mozgásformák, mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását, a testi 

képességeket, különösen az erőt, az állóképességet. Fontos szerepe van az egészség 

megőrzésében, s az egészséges életmódra nevelésben is. A mozgáskultúra fejlesztése 

mellett, segíti a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, az alkalmazkodóképességet, 

valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását. Megerősödnek az egyes személyiségi 

tulajdonságok, mint a bátorság, fegyelmezettség, kitartás, az együttműködés, egymás 

segítése.  

A spontán megjelenő mozgásos tevékenységekre, az egészségfejlesztő testmozgásra az 

óvodai nevelés minden napján, minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. 

Törekszünk a kooperatív mozgásos játékok széles körű alkalmazására a tornaszobában és a 

szabad levegőn egyaránt.  

Az irányított mindennapos mozgásnak fontos élettani hatása van, rendszeres mozgásra 

szoktatja a gyermekeket. A napirendbe beépülve, az óvodapedagógus határozza meg a 

pontos idejét és helyét, igazodva a csoport napi életéhez. Szervezhető a tornaszobában, 

csoportszobában és a szabad levegőn, eszközzel, vagy a nélkül.  

Irányított mozgás foglalkozást heti egy alaklommal tartunk.  

A mozgás foglalkozás anyaga kiscsoportban nagyrészt a természetes mozgásokra épül, így 

járások, futások, csúszások, mászások talajon és szeren, tárgy alatt, fölött és annak 

megkerülésével kerül előtérbe.  
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Középső csoportban a tér mozgásos megismerése a hangsúlyos. Futás, sorakozás jelre, 

szökdelés különböző alakzatokban akadályok kerülésével. Egyensúlyérzék, szem-kéz, 

szem-láb koordináció fejlesztése, valamint forgások, fordulatok, testhelyzet változtatások 

kerülnek beépítésre a foglalkozás anyagába.  

Nagycsoportban az észlelés fejlesztése kerül előtérbe. Az alaklátás, formaállandóság 

fejlesztésére tervezzük a gyakorlatokat. A finommozgás fejlesztése a szerek különböző 

fogásmódjával, a különböző méretű labdák, botok, szalagok használatával valósul meg.  

A keresztcsatornák fejlesztésére is odafigyelünk a tudatos tervezéssel.  

Céljaink: 

- olyan gyermekek nevelése, akik szívesen és örömmel mozognak 

- fejleszteni a gyermekek természetes, harmonikus mozgását, testi képességeit /erő, 

ügyesség, gyorsaság, állóképesség/ 

- növelni a gyermeki személyiség akarati tényezőit, értelmi és szociális képességek terén 

/érzelem szabályozás, figyelem, fegyelem, kitartás, együttműködés, önállóság, 

szabálytudat, feladattartás/ 

- az irányított, rendszeres mozgástevékenységgel gazdagodjanak mozgásos 

tapasztalatokkal 

- a rendszeres testmozgással, pozitív tapasztalatok begyűjtésével megalapozni az egész 

életre szóló elköteleződést a fizikailag aktív életmódra 

Feladataink: 

- mozgásos tevékenységek biztosítása, feltételeinek megteremtése /hely, idő, eszköz, friss 

levegő/ 

- olyan komplex mozgásos tevékenységek szervezése, mely együtt hatva fejlesztik az 

egész gyermeki személyiséget 

- a biztonságos és örömteli mozgástevékenységhez, megfelelő szokás-, és 

szabályrendszer kialakítása 

- az irányított, szervezett mozgástevékenység anyagának összeállításakor az egyéni 

képességek, érési fázis figyelembe vétele 

- tiszteletben tartani a játék és a játékosság elsődlegességét a szervezett 

tevékenységekben 

- odafigyelni a gyermekek optimális terhelésére 

- a motoros, az értelmi és szociális képességek fejlesztése 
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen, örömmel végeznek mozgásos tevékenységeket 

- nagymozgásuk, finommozgásuk testi képességeik egyéni sajátosságaikhoz mérten 

fejlett, képesek egyensúlyozó gyakorlatok végzésére 

- kognitív képességeik /gondolkodás, emlékezet, figyelem/ a mozgásos tevékenységek 

által magasabb szintre jut 

- térben, saját testükön eligazodnak, ismerik az irányokat 

- mozgásuk harmonikus, összerendezett 

- labdabiztonságuk megfelelő 

- képesek mozgásos játékokat kitalálni, szabályokat alkotni 

- tolerálják saját és társaik egyéni sajátosságait 

- társas kapcsolataik fejlettek, tudnak egymásra figyelni, elfogadják a csapatjátékban 

megélt sikereket, kudarcokat 

3.7 A külső világ tevékeny megismerése 

A külső világgal, vagyis a természeti környezettel és az ember alkotta épített környezettel 

való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülő folyamat.  

A gyermekek, miközben felfedezik környezetüket, olyan tapasztalatok birtokába kerülnek, 

melyek a környezetben való eligazodáshoz szükségesek. Megismerik a szülőföld, az ott élő 

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

való tartozás élményét, a nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit, s megtanulják ezek 

szeretetét, védelmét. A környezet minél átfogóbb megismertetésével, remélhetőleg a 

nemzeti kultúra értékei, hagyományai átöröklődnek. 

Közben a gyermekek tapasztalatot gyűjtenek a környezet formai, mennyiségi, téri 

viszonyiról is.  

A teremtett világban jelen van az ember, az emberi munka, az ember óvó-védő 

megnyilvánulása. Minden lehetőséget megragadunk a környezetvédelem hangsúlyos 

szerepére, s annak gyakorlására. Miközben rácsodálkozunk a természet szépségére, az ember 

alkotta gyönyörű környezetre, soha nem feledkezünk meg az Úr hatalmas ajándékáról, a 

Földről, amit óvnunk, védenünk kell.  

Az ismeretek nyújtása során a komplexitásra törekszünk, valamint figyelünk arra, hogy az 

ismeretek lineárisan bővüljenek és koncentrikusam mélyüljenek.  

A külső világ tevékeny megismerése alapul szolgál a többi műveltségtartalom tervezésére. 

Az egyes témakörök és témák nem elszigeteltek, több ponton kapcsolódnak egymáshoz. 
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Minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségi szintjét, a helyi adottságokat, s 

törekszünk az aktualitás érvényesítésére, beleértve a gyermekek élményei alapján felvetődő 

témákat.  

Területei: 

Természeti tapasztalatok nyújtása: mindig valódi környezetben történik. A természet 

megfigyelésére minden nap lehetőségünk van, hiszen az óvoda udvarának növényvilága 

minden évszakban más és más csodát rejt. Az óvodán kívüli természeti környezet 

megfigyelésére a séták, kirándulások során nyílik lehetőség. Óvodánk családi házas 

övezetben van, így a séták alkalmával megcsodálhatjuk, figyelemmel kísérhetjük a 

virágoskerteket, a házak előtt és az udvarban szemünk láttára fejlődő és változó 

gyümölcsfákat, különböző növényeket, s a körülöttük élő madár és állatvilágot.  

Társadalmi tapasztalatok nyújtása: Az óvodás gyermekre közvetlen környezete, a család 

és az óvoda is nagy hatással van. Az óvodában tárgyi környezetünk kialakításával is 

nevelünk, ízlést formálunk, értéket közvetítünk a gyermekek és a családok felé. Az óvoda 

műemlékvédelmi épülete, a belső építész által gondosan megtervezett belső terek, az itt 

dolgozók keze munkája, mind-mind azt szolgálja, hogy a gyermekeket tiszta, esztétikus, 

beszédes környezet vegye körül. Kedveljük a természetes anyagokat, melyet vidám, színes 

textíliákkal, kreatív dekorációkkal teszünk barátságosabbá az évszakokhoz, és az 

ünnepekhez igazítva.  

Matematikai tapasztalatok nyújtása: lehetőséget teremt a környező világ formai és 

mennyiségi viszonyaival kapcsolatos tapasztalatszerzésre. Az óvodai tevékenységekben 

jelen vannak a matematikai fogalmak, mennyiségek, műveletek, így szinte természetes 

módon ismerkednek meg vele gyermekeink. A gyermekek észlelésére, érzékelésére, 

megismerési vágyára épül.  

Környezetvédelem: A környezetvédelmi ismeretek révén: 

 magatartást formálunk, 

 a természet megismerésére, szeretetére, védelmére, az egyén 

gyönyörködtetésére nevelünk, 

 meggyőződésen alapuló, aktív tevékenységre ösztönző környezetvédelmi 

magatartást alakítunk ki. 
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Céljaink: 

- a teremtett világ, a szülőföld, az ott élő emberek, a család, a helyi hagyományok, 

néphagyományok, szokások, tárgyi kultúra értékeinek tapasztalat útján történő 

élményszerű megismertetése 

- megéreztetni a gyermekekkel, hogy a teremtett világ, s benne az ember Isten ajándéka 

- a teremtett világ megbecsülésére, felelős gondolkodásra nevelés, a természet, az élet 

tisztelete, az élőlények iránti szeretet mellett 

- a teremtett világ szépségeire való rácsodálkoztatás, Isten szeretetének látható jelein 

keresztül 

- szerezzenek tapasztalatot a környező valóság formáival, mennyiségi, alaki, és 

nagyságbeli viszonyival kapcsolatban, s tudják megkülönböztetni a tér,- és síkbeli 

kiterjedéseket 

Feladataink: 

- eljuttatni a gyermekeket a teremtett világ okozta örömtől, a hála érzéséig /megismerés, 

megszeretés, védelem, hála/ 

- a természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés, megfigyeltetés 

- a módszerek, eszközök kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével 

történjen 

- megismertetni a gyermekekkel a szülőföld, a közvetlen környezet hagyományait, 

szokásait, a családi és tárgyi kultúrát ünnepélyek és hagyományőrzés formájában 

- megfigyelő, élményszerző séták, kirándulások szervezése 

- a környezet óvására, védelmére nevelés 

- a környezeti kultúra, a biztonságos életvitel szokásainak alakítása 

- az ok-okozati összefüggések megláttatása 

- környezetbarát szokások megalapozása: a közvetlen környezet rendjének, tisztaságának 

megőrzése, takarékoskodás a vízzel, árammal, hulladékkezelés, szelektálás, 

újrahasznosítás fontosságának figyelembe vételével 

- témaválasztáskor figyelembe venni városunk, közvetlen környezetünk sajátosságait 

- matematikai tartalmú tapasztalatok, ismeretek szerzése és alkalmazása a 

tevékenységekben 

 téri tájékozódás alakítása 

 mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal való ismerkedés 

 ítéletalkotás és mennyiségszemlélet alakítása, segítése 
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- a párhuzamosan végezhető, változatos tevékenységekben biztosítani az egyéni, páros, 

mikro csoportos szervezést 

- differenciálás alkalmazása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- meg tudják fogalmazni a világ szépségéért érzett örömöt, a hálát 

- ismerik a környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét 

- kialakulóban vannak azok a magatartásformák, szokások, melyek a természeti és 

társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek 

- kialakulóban van környezettudatos szemléletük, magatartásuk 

- saját személyükre vonatkozó ismeretekkel rendelkeznek 

- képesek a problémamegoldó gondolkodásra 

- kialakult a reális én-képük, a testséma 

- számfogalmuk 10-es számkörben kialakult, a számképeket felismerik 

- használják a tő-és sorszámneveket 

- ok-okozati viszonyokat, időrendi sorrendet felismernek 

- képesek mennyiségi, minőségi összefüggések, viszonyok felismerésére, osztályba 

sorolásra, ítéletek alkotására, tudnak párosítani 

- analizálnak, szintetizálnak 

- kialakult téri tájékozódó képességük 

- fel tudnak ismerni azonosságokat, különbözőségeket 

- munkájukat feladattudat, feladattartás,, kitartás, a befejezésre törekvés jellemzi 

3.8 Munka jellegű tevékenységek 

A gyermekek munka jellegű tevékenysége önként, örömmel végzett játékos tevékenység, 

mely hozzájárul a gyermekek személyiségének alakulásához. A munka végzése során a 

gyermekek egyre önállóbbak lesznek, megérzik munkájuk szükségességét, s egyre jobban 

élvezik az elért eredményeket. A munka jellegű tevékenységek során a cselekvő 

tapasztalással fejlődik szociális magatartásuk, a kognitív készségek és képességek, a 

munkamorál, tulajdonságaik, a különböző kompetenciák. A munka megszervezésénél 

figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, fejlettségi szintjüket, a szociokulturális hátteret. 

A gyermekektől a munkavégzés fegyelmet, kötelezettségvállalást igényel. Kialakul a 

gyermekek önértékelése, melyet mi óvodapedagógusok pozitív értékeléssel megerősítünk, s 

fejlesztünk. A gyermekeket körülvevő felnőttek példaadó magatartása e területen is 
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szükséges, hiszen a kedvvel végzett munka mintául szolgálhat a kisgyermekek későbbi, 

munkához való viszonyának.  

Munka jellegű tevékenységek az óvodában: 

 önkiszolgálás: 

testápolás, étkezés, öltözködés 

 a környezet rendjének megőrzése: 

esztétikus és egészséges környezetben való tevékenység igénye 

 egyéni megbízatások 

 közösségi munkák: 

naposi munka, növény és állat gondozás 

Céljaink: 

- a gyermekek, a saját szükségleteiknek kielégítésével kapcsolatos tevékenységeket 

egyéni fejlettségüknek megfelelően végezzék 

- megszerettetni a gyermeki munkát, s azon keresztül olyan készségek, képességek, 

tulajdonságok alakítása, mely pozitívan befolyásolja a személyiség jegyeket, a szociális 

magatartást 

- fejleszteni feladattudatukat, kitartásukat, felelősségérzetüket 

- tanulják meg tisztelni és becsülni a munkát végző embert 

- legyen igényük a pontos munkavégzésre 

Feladataink: 

- a munkavégzés megszervezése 

- a nyugodt, bizalmon alapuló légkör megteremtése 

- megismertetni a gyermekekkel a munkafajtákat, munkafogásokat, a munkavégzés 

technikáját, melyek az egyes munkavégzéshez szükségesek 

- a feladatok szétosztásakor, differenciálás alkalmazása 

- folyamatosan értékelni, bíztatni őket 

- minden olyan feladatot rájuk bízni, amit el tudnak látni és testi épségüket nem 

veszélyezteti 

- megéreztetni a gyermekkel, hogy a munkavégzés nem büntetés, hanem jutalom 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen végeznek munka jellegű tevékenységet 

- örömmel, önállóan és igényesen végeznek kisebb megbízásokat 

- a tevékenységhez használt eszközöket, anyagokat rendeltetésszerűen használják 
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- a közösségért végzett munkát életkoruknak, képességeiknek megfelelően végzik el 

- megbecsülik saját maguk és mások munkáját 

- fejlődik feladattudatuk, kitartásuk, felelősségérzetük 

3.9 A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Óvodás korban a tanulás teljes mértékben összekapcsolódik a játékkal. Gyermekek esetében 

a tevékenységi vágy ösztönöz a tapasztalatszerzésre, a cselekvésre és közben újabb és újabb 

felfedezések történnek, azaz tanulnak a gyermekek. A tanulás nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, a nevelési folyamat egésze alkalmas arra, hogy spontán vagy irányított 

módon tanuljanak a gyermekek.  

A játék az óvodai tanulás egyik legfontosabb színtere, de nem kizárólag az. Az 

óvodapedagógus kompetenciája a gyermekek igényeihez, egyéniségeihez, teherbíró 

képességeihez igazodó tanulási keret és forma, valamint a szervezeti és időkeret 

megválasztása. Óvodánkban a nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen 

tevékenységei a következő formában valósulnak meg:  

 utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása 

 spontán játékos tapasztalatszerzés 

 játékos cselekvéses tanulás 

 gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés 

 az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés 

 gyakorlati problémamegoldás. 

Minden esetben az óvodapedagógus a tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív 

értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki, szociális érettség, 

melyek mindegyike egyaránt fontos a sikeres iskolai tanuláshoz. 

SNI gyermekek speciális szakemberrel végzett pedagógiai munka mellett érhetik csak el a 

megfelelő fejlettségi szintet. 

A korszerű óvodai tanulás jellemzői, s egyben fejlesztésünk ismérvei: 

 építünk a gyermek kíváncsiságára 

 felhasználjuk aktivitását 

 értékeljük a kreatív megoldásokat 

 túlsúlyban cselekvéses gondolkodási formák lehetőségét teremtjük meg 
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 egyénhez mérten értékelünk, differenciálunk 

 örömteliséget biztosítunk 

 változatos módszereket alkalmazunk 

 elvárásaink során a fokozatosság elvét vesszük figyelembe.  

A tevékenységek megvalósulása során alkalmazott módszereink: 

 egyéni munka 

 páros, mikro csoportos foglalkoztatás 

 frontális foglalkoztatás 

 alternatív pedagógiai módszerek 

 Kett-pedagógia alkalmazása 

 differenciálás 

 drámajáték, kooperatív technikák 

 projekt módszer 

 tapasztalatszerzés 

 cselekvéses tanulás. 

Céljaink: 

- a gyermekek érzelmi motiváltságának fejlesztése 

- az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztése 

- a gyermek képességeinek fejlesztése, információk bővítése 

- a pozitív attitűd erősítése 

- személyiségfejlesztés. 

Feladataink: 

- nyugodt légkör biztosítása a folyamatos, spontán és irányított tanuláshoz 

- az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembe vétele 

- építeni a gyermekek előzetes tapasztalataira, ismereteire 

- sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységek 

felkínálása 

- egyéni tanulási utak támogatása 

- biztosítani a felfedezés lehetőségét és erősíteni a kreativitást 

- személyre szabott, pozitív értékeléssel segíteni a tanulást 

- építeni a gyermeki kíváncsiságra, megismerési vágyra 

- a differenciált képességfejlesztés mellett, a folyamatos készségfejlesztés 



133 

 

- felzárkóztatásra szoruló gyermekek fejlesztése 

- tehetségígéretek támogatása 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- érdeklődnek környezetük tárgyai, jelenségei és ezek összefüggései iránt 

- az egyszerű feladatokat megértik 

- késleltetni tudják vágyaikat 

- feladataik végrehajtásában kitartóak 

- szándékos figyelmüknek időtartama koruknak megfelelő 

- tevékenységeik eredményeit reálisan értékelik 

- képesek az elsajátított ismereteket felidézni 

- feladattartásuk, munkatempójuk életkoruknak megfelelő 

- képesek szükségleteik késleltetésére 

- él bennük a tanulás, az iskola utáni vágy 

3.9.1 Az információs és kommunikációs kultúra megalapozása, IKT eszközök használata 

Az óvodánkba járó gyermekek erősen digitalizált világba születtek, akiknek a telefon és a 

számítógép használata nem jelent gondot. Bár mennyire szeretnénk az óvodában pedagógiai 

módszereinket a hagyományos keretek között tartani, ebben a felgyorsult világban ez nem 

sikerülhet. Nekünk, óvodapedagógusoknak fel kell vállalnunk azt, hogy megtanítjuk a 

gyermekeket az informatikai eszközök helyes használatára, a mértékre és szembesítenünk 

kell őket azzal, hogy az informatikai eszközök nem csak játékra valók, hanem más hasznos 

lehetőséget is rejtenek. Természetesen az informatikai eszközök nem felváltják, hanem 

kiegészítik a hagyományos nevelési, fejlesztési módszereket.  

Az informatikai kompetencia kialakítása közben, az eszközök használata révén a gyermekek 

számára érdekes és változatos formában közvetíthetők az átadni kívánt ismeretek. A 

projektoros kivetítés segítségével, animációkkal, videókkal tehetjük színesebbé 

foglalkozásainkat. Olyan tartalmakat is szemléletessé tudunk tenni, amire eddig nem volt 

lehetőségünk, a képek, videók, hangok, zenék alkalmazása kitűnően kiegészíti a 

hagyományos szemléltetést.  

Az interaktív asztal, melyet kimondottan óvodásoknak terveztek, rengeteg lehetőséget 

tartogat. Az érintőképernyővel ellátott asztalnál egyszerre több gyermek oldhat meg 

feladatokat, könnyen kezelhető, élményt nyújtó eszköz, melyen játszva tanul a gyermek.  

A 21. század kihívásaira reagálva fontosnak tartjuk az IKT eszközök használatát 

óvodánkban.  
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Céljaink: 

- olyan játéktevékenységek biztosítása, melyben a gyermekek megismerik az 

informatikai eszközöket 

- az IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése az óvodások körében 

- az IKT eszközök használata óvodapedagógusok által, nevelési, fejlesztési céllal. 

Feladataink: 

- a digitális írástudás, az információs kultúra és a későbbi egészséges IKT 

eszközhasználat megalapozása 

- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek színvonalas és korszerű fejlesztése 

- megismertetni gyermekeinkkel az interaktív asztal használatának szabályait 

- az eszközök használata során fejleszteni a gyermekek szociális készségeit és egyéb 

képességeit, mint az emlékezet, gondolkodás, alkotó képzelet stb. 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermekek ismerik az informatikai eszközöket, s azokat félelem nélkül használják 

- örömmel és szívesen vesznek részt az IKT eszközöket használó játékokban, 

tevékenységekben. 

- tisztában vannak az IKT eszközök helyes és egészséges használatának mértékével 

4. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére 

A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális fejlődésének elősegítése.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető el a fejlettség.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.  

A gyermek belső érése, valamint a családi és az óvodai nevelés eredményeként a 

kisgyermekek többsége eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget. 

Óvodáskor végére a gyermekek belépnek a lassú átmenet állapotába, s óvodásból iskolássá 

szocializálódnak. Amennyiben ez még sincs így, a rugalmas beiskolázás lehetőséget ad az 

életkor figyelembevétele mellett, a fejlettség szerinti iskolakezdéshez.  

Az iskolakezdéshez a következő feltételek szükségesek: 

- testi fejlettség 

- lelki érettség 

- szociális érettség 
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A testi érettség ismérvei a következők: alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus 

mozgás, testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbírásra 

képes. Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, 

viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani tudja.  

A lelki érettség ismérvei: lelki kiegyensúlyozottság, a viselkedés általános szabályainak 

ismerete, a tanuláshoz szükséges képességek – szándékos bevésés és felidézés -, megfelelő 

kommunikáció, alapvető ismeret önmagáról, környezetéről. 

Az iskolába lépés idejére a lelkileg egészségesen fejlődő gyermek nyitott, érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem. 

Fokozatosan növekszik a figyelem tartalma és terjedelme, könnyebbé válik a megosztása, 

átvitele. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri 

észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciának, a téri tájékozottságnak, a 

térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A cselekvő, szemléletes és képi 

gondolkodás mellett, kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodás is. Kialakul az 

együttműködés, a csoportmunka. Folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, gondolataikat, 

érzéseiket érthetően fejezik ki. Különböző mondatszerkezeteket használnak, tisztán ejtik a 

magán és mássalhangzókat. Végig tudják hallgatni mások beszédét.  

Alapvető ismerettel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Tudják saját nevüket, 

lakcímüket, szüleik nevét, foglalkozását, felismerik a napszakokat. Ismerik és gyakorlatban 

alkalmazzák a gyalogos közlekedés alapvető szabályait, ismerik szűkebb lakóhelyüket, a 

környezetükben élő növényeket, állatokat, azok gondozását, védelmét. Felismerik az 

öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, 

kialakulóban vannak azok a magatartási formák, melyek a természeti, társadalmi környezet 

megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Elemi mennyiségi ismereteik vannak.  

A szociális érettség ismérvei: szociális érettség – elfogadás, együttműködés, 

kapcsolatteremtés, - alkalmazkodó képesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési 

tevékenységhez szükséges tulajdonságok megléte. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. Képesek a 

kapcsolatteremtésre, a kapcsolattartásra, kommunikációjuk megfelelő a felnőttel, és a 

gyermektársakkal.  

A szociálisan érett gyermek egyre több szabályhoz képes alkalmazkodni, késleltetni tudja 

szükségletei kielégítését.  
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Feladattudatuk kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg. Az eredményes feladatvégzéshez 

hozzájárul kitartásuk, munkatempójuk, önállóságuk, önfegyelmük.  

5. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése, integrálása 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: 

 Különleges bánásmódot igénylő gyermek 

 

a.) sajátos nevelési igényű gyermek (SNI) 

b.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek (BTM) 

c.) kiemelten tehetséges gyermek 

 

 A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (HH, HHH) 

5.1 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek 

5.1.1.Sajátos nevelési igényű gyermekek 

A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, közösségbe illesztését segíti a többi 

gyermekkel együtt történő integrált nevelés. Óvodánkban vállaljuk azoknak a 

kisgyermekeknek az integrált nevelését, akik a Szakértői Bizottság véleménye alapján 

integráltan nevelhetőek, fejleszthetőek és az Alapító Okiratunkban szerepelnek.  

Az Alapító Okirat szerint a következő sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása 

történhet óvodánkban:  

- érzékszervi-hallási fogyatékos 

- beszédfogyatékos 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermek 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek 

- kiemelten tehetséges 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Az integrálás lehetőségének feltételei: 

- a gyermek óvodai neveléséhez, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának 

megfelelő szakember foglalkoztatása, vagy bevonása a fejlesztésbe 

- a gyermek részére a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása 
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- a neveléshez szükséges speciális program és egyéb segédletek alkalmazása, 

szakkönyvek beszerzése 

Az integráció általános elvei: 

- az integrációt az egész nevelőtestület vállalja fel 

- a csoportjukban integrációt vállaló kollégákat az egész alkalmazotti közösség 

támogatva segíti 

- csoportba való beosztás előtt az óvodapedagógusok személyesen találkoznak a 

kisgyermekkel és a szülőkkel, s a pedagógusok véleményét a vezető figyelembe veszi 

Céljaink: 

- a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknek is biztosítani a harmonikus, elfogadó 

légkört 

- a közösségbe való beilleszkedésük segítése (alkalmazkodó készség, akaraterő, 

önállóság, érzelmi élet, együttműködés fejlesztése) 

- képességeik fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, motoros, és nyelvi) 

- a „mássággal” szembeni tolerancia és segítő szándék belsővé tétele az ép gyermekek 

vonatkozásában 

Feladataink: 

- az inkluzív óvodai légkör megteremtése 

- a másság elfogadtatása, a türelem, a felebaráti szeretetből fakadó önzetlen 

segítségnyújtás biztosítása 

- a fejlesztést a komplex vizsgálat javaslataira építeni 

- a fejlesztő foglalkozás mellett minél több lehetőséget biztosítani a szabad játékban és a 

közösségben szervezett tevékenységben önmagukat kipróbálni  

- az egyéni képességekhez igazodó fejlesztés, differenciált tevékenységekkel hiányok 

pótlása, korrigálása 

- a gyermek részére a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által meghatározott szakmai 

szolgáltatások biztosítása 

- szakirodalom folyamatos tanulmányozása, képzéseken való részvétel 

- szakemberekkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés 

- szükség esetén fejlesztési terv készítése (ha nincs BNO kód) 

- a diagnózisban szereplő javaslatok beépítése a pedagógiai folyamatba 

- nevelési helyzetek megoldása során alternatívák keresése 

- alkalmazkodni az eltérő viselkedésekhez, képességekhez 
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A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- az óvodás kor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermek is eljut az 

óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális szintre 

- a sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába 

- megtalálják helyüket a csoportban 

- örömmel vesznek részt a foglalkozásokon 

- önmagához mért fejlődés tapasztalható 

5.1.2.Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 

A Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján egyéni fejlesztést igénylő gyermekek 

nevelésében, fejlesztésében különböző szakemberek működnek közre, akik egyéni 

fejlesztési tervük és a szakvélemény előírásai szerint egyéni vagy mikro csoportos szervezési 

formában erősítik a kisgyermek gyengébb képességeit. A szakvéleménnyel rendelkező 

gyerekek nevelése az óvodai csoportban differenciált bánásmódot és individuális 

módszereket igényel. Az eredményes nevelést segítheti a párhuzamos feladatvégzés, az 

egyénre szabott és speciális tervezés, szervezés és megvalósítás. Differenciálhat az 

óvodapedagógus időtartammal, eszközökkel, technikákkal, tartalommal, követelményekkel, 

szervezeti keretekkel, munkaformákkal. A fejlesztésben résztvevő szakemberek szoros 

együttműködése szükséges a hatékony nevelőmunkához.  

Céljaink: 

- a közösségbe való beillesztés, az ott érvényes szabályok elfogadtatása 

- hátránykompenzáció 

Feladataink: 

- a meglévő töredékkészségek használata 

- motiváció megteremtése 

- speciális módszerek alkalmazása 

- társas kapcsolatok kialakításának, magatartás szabályozási hiányosságainak 

csökkentése 

- a gyermekek teljesítményének, magatartásának az átlag felé történő közelítése 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- beilleszkedik a gyermekcsoportba, a szokás-szabály rendszert elfogadja, alkalmazkodik 

hozzá 

- magatartása az átlag felé közelít 

- mielőbb eléri az iskolaérettségi szintet 
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5.1.3 Kiemelten tehetséges gyermekek 

A tehetséges gyerekek képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztése érdekében az 

óvodai csoportban az alapvető nevelői attitűd, hogy minden kisgyermekben találjuk meg azt 

a pozitívumot, ami az ő erőssége. A tehetséges gyermekeket elsődlegesen a kreatív légkör 

megteremtésével támogathatjuk, a szabad játék és a tanulás területén is biztosítva a szabad 

alkotás és a kreatív eszközhasználat lehetőségét, a sémák kerülésével és a divergens 

gondolkodás erősítésével. A tehetséggondozás során igyekszünk a gyermekek lehetőségeit 

tágítani, ismereteiket a kiemelt területen dúsítani, gazdagítani. A tevékenységekben 

társaikkal együtt vesznek részt, de differenciáltan foglalkozunk velük.  

A tehetséggondozásra fakultatív formában is lehetőséget biztosítunk délutáni időszakban a 

középső és nagycsoportos gyermekek számára, néptánc, drámajáték, kézműves foglalkozás 

szervezésével. A pedagógusok megkeresik az óvodán kívüli fejlesztési, gondozási 

lehetőségeket is, és egyeztetve a szülőkkel segítséget nyújtanak. Folyamatosan nyomon 

követik a gyermekek óvodai és óvodán kívüli fejlődését.  

Céljaink: 

- a tehetségígéretes gyermek felismerése 

- a tehetségígéretes gyermek fejlődésének elősegítése 

Feladataink: 

- a fejlődés feltételeinek biztosítása (eszköz, anyag, hely, idő), speciális szükségletek 

kielégítése 

- bíztatás, támogatás, a tevékenységek biztosítása 

- a szülők segítése gyermekük nevelésében, tanácsok ellátásával, a tehetségnek megfelelő 

szakember felkutatásával 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a gyermek igényli a kiemelkedő képességének megfelelő fejlesztést 

- megtalálja a kiemelkedő képességének megfelelő tevékenységet 

- képes önálló, látványos és színvonalas produktum létrehozására 

5.2 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek, fejlődésének figyelemmel kísérése, a 

hátrányt okozó tényezők kizárása és kompenzálása az óvoda feladata. A gyermekvédelmi 

felelős koordináló, megoldó és tájékoztató szerepe mellett a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusok egyéni, differenciált bánásmóddal, célzott figyelemmel, kiemelkedő 
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toleranciával járnak el a gyermekek érdekét mindig a figyelem központjában tartva. 

Rendszeresen megbeszélést kezdeményezünk a szülőkkel a gyermek fejlődéséről, 

életkörülményeiről, egyéni tanácsadást nyújtva. Óvodai fejlesztőprogramot csak abban az 

esetben szervezünk, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a 10%-ot. 

Céljaink: 

- a HH-s és HHH-s gyermekek rendszeresen járjanak óvodába 

- tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítani a gyermekek sikerességét, egyenlő 

esélyét az iskolakezdéshez 

- együttműködő partneri kapcsolat kiépítése a szülői házzal 

Feladataink: 

- inger gazdag, érzelmi biztonságot nyújtó környezet megteremtése 

- a hátrányok enyhítése, különös tekintettel a: 

 kommunikációs nevelés 

 érzelmi nevelés, szocializáció 

 egészséges életmódra nevelés 

 és a társadalmi tevékenység tudatos fejlesztése 

- együttműködés a nevelést, oktatást segítő szakemberekkel 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- a HH-s, HHH-s gyermekek a szokások, szabályok, normák elsajátítása által 

közösségünk elfogadott, aktív tagjává válnak 

- értelmi, érzelmi, mentális és szociális érettségük életkoruknak megfelelő 

- rendszeresen járnak óvodába 

- az iskolakezdés megfelelő időben történik 

6. Gyermekvédelem 

A gyermek védelméről szóló 1997.évi XXXI.Törvény 2. § (3) bekezdése értelmében: 

„A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja 

helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.” 

Gyermekvédelem, a gyermeki jogok tiszteletben tartása az alapja óvodánk 

nevelőmunkájának, mely meghatározza a nevelési attitűdöket és gyermekképünket. A 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének, 

megelőzésének, megszüntetésére irányuló tevékenység. Az óvoda dolgozói a gyermeki 

jogokat szem előtt tartva figyelembe veszik a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. A 

gyermeki jogok érvényre juttatásához szoros kapcsolatot ápolunk a családokkal. A családi 
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nevelés és az óvodai nevelés összhangjának megtartása mellett tanácsokkal segítjük a családi 

nevelést. Az óvoda összes dolgozója - a megfelelő tájékoztatás és együttműködés mellett - 

a tudomására hozott információkat bizalmasan kezeli. A gyermekvédelmi munka fő 

feladataként a prevenciót és a segítségnyújtást helyezzük előtérbe. Ennek segítését és 

koordinálását gyermekvédelmi felelős végzi, bevonva a munkába a csoportban dolgozó 

pedagógusokat. 

Céljaink: 

- elsődlegesen a megelőzés 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése 

- a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás 

- olyan tevékenység biztosítása, ami a lehetőségek legvégső határáig tiszteletben tartja a 

családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét, tradícióit 

- minél fiatalabb kortól biztosítani a feltételeket az ismeretek, készségek, minták 

elsajátításához 

- biztosítani a szükséges és elégséges beavatkozást a gyermek érdekének védelmében 

- a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése 

- a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, prevenció 

- a HH-s, HHH-s gyermekek, illetve a védelembe vett gyermekek esélyegyenlőségének 

biztosítása 

- hátránykompenzálással esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális 

környezetből érkező gyermekek számára 

- a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének biztosítása 

Feladataink: 

- gyermekvédelmi felelős biztosítása 

- az óvodába járó gyermekek szociális és szociokulturális hátterének megismerése 

- a problémák, a hiányosságok feltárása, a veszélyeztetett gyermekek kiszűrése 

- családok segítése 

- együttműködés a különböző intézményekkel – Paksi Kistérségi Szociális Központ 

Család és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi 

Tagintézményével, a Területi védőnőkkel. 

- a jelzőrendszer működtetése 

- prevenció 
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- differenciált nevelés biztosítása 

- a rendszeres óvodába járás figyelemmel kísérése, szükség esetén, a hiányzás jelzése 

- HH-s, HHH-s, védelembe vett gyermekek fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése 

A gyermekvédelmi munka várható eredményei: 

- a gyermeki jogok nem sérülnek  

- az óvoda segítséget nyújt, védi és tájékoztatja a rászoruló családokat a probléma 

megoldásához szükséges lehetőségekről, támogatásokról  

- a családoknak lehetőségük van segítségkérésre, bátrabban fordulnak az 

óvodapedagógushoz, gyermekvédelmi felelőshöz 

a prevenció és a felzárkóztatás által a hátrányok csökkennek 

6.1 Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek, esélyegyenlőség 

A szociális hátrány kifejezést azokra a gyermekekre vonatkoztatjuk, akiken észrevehető a 

család anyagi helyzetének romlása. Az észlelés után felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel, 

informálódunk, beszélgetünk, és folyamatosan figyelemmel kísérjük az érintett gyermeket s 

a családot.  

Lehetséges intézkedések: 

- családlátogatás 

- gyermekvédelmi felelős, szociális segítő közbenjárása 

- kapcsolatfelvétel a polgármesteri hivatallal, gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő gyermekek minél hamarabb 

segítségben részesüljenek 

- amennyiben korábban nem igényelte a szülő az ingyenes étkezést, az igénylés elindítása 

- az óvoda fizetős programjainak igénybevétele az óvoda alapítványán keresztül 

/színházbérlet, kirándulás költségei stb./ 

- ruhagyűjtés a szülők körében 

6.2 Migráns gyermekek 

Migráns gyermek az a gyermek, aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, 

és munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 

Munkavállalás céljából Pakson is él néhány család, akik gyermekeik számára igénybe veszik 

a város valamely óvodáját.  

Céljaink: 

- a migráns gyermekek közösségbe illesztése 

- migráns gyermekek számára biztosítani a keresztény nevelést 
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- az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása 

- nyelvi hátrányok leküzdése 

Feladataink: 

- felkészülés a gyermek fogadására, kultúrájának, nemzetiségének, vallásának 

megismerése stb. 

- az érzelmi biztonság megteremtése 

- lehetőséget teremteni egymás kultúrájának megismerésére 

- érvényesíteni az ő nevelésük során is az egyéni bánásmód elvét 

- megkeresni a bevándorló családból származó gyermekben az értékességet, egyediséget 

- segíteni a gyermeket a magyar nyelv elsajátításában 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére: 

- szívesen jár óvodába 

- a gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát 

- szívesen játszik társaival és a csoporttársak is keresik társaságát 

- megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul kimondani 

7. Az óvodai élet megszervezése 

Óvodánkban a nevelés a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program alapján valósul meg 

és a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében szerveződik, 

óvodapedagógus jelenlétében, közreműködésével, irányításával. A gyermekek egészséges, 

a tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéséhez a napirend és a hetirend biztosítja a 

feltételeket. A várható fejlődés a megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, 

differenciált tevékenységek, valamint a gyermekek együttműködő képességét, feladattudatát 

fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos foglalkozások tervezésével, 

szervezésével valósulnak meg. Mindennapi munkánk szervezésében kiemelt szerepe van a 

gondozásnak is, hiszen ennek folyamatában az óvodapedagógus és a dajka összehangolt 

neveléssel segíti a gyermekeket az önállóság útján és egyben építi kapcsolatát a gyermekkel.  

Óvodánkban heterogén és homogén csoportok szerveződnek.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézmény vezetői döntenek, 

a szülők és az óvodapedagógusok véleményének alapján, a köznevelési törvényben 

meghatározott létszámhatárok figyelembevételével.  

Pedagógiai programunk hatékonyságát nem a csoportok szervezeti kerete határozza meg, 

hanem az óvodapedagógus felkészültsége, helyzetfelismerése, egyénisége.  
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7.1 Az óvoda személyi feltételei 

A nevelő, fejlesztő munka kulcsszereplője az óvodapedagógus, kinek személyisége 

meghatározó a gyermekek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában feltétele, 

egyben biztosítéka is az óvodai nevelés hatékonyságának. Keresztényi értékeket képviselő 

elfogadó, odaforduló és segítő attitűdje modellt, mintát jelent a gyermeknek. A keresztény 

óvodapedagógus, mint a gyermekközösség vezetője a belőle áradó szeretet által vonzza 

magához a gyermekeket. 

Alkalmazotti közösségünkre jellemző a pozitív világlátás, az együttgondolkodás, a segítő 

tenni akarás. A mindennapok során egymás szeretetéből, hitéből és tudásából merítünk. 

Minden dolgozó gyermek centrikus, s fontosnak érzi a gyermekek harmonikus fejlődését, a 

napi szintű nyugodt, szeretetteljes, jó hangulatú légkör biztosítását. Mindannyian nyitottak 

vagyunk az innovációra, önképzésre, továbbképzéseken, tanfolyamokon bővítjük meglévő 

ismereteinket, s azt egymásnak továbbadva, átgondolva beépítjük a mindennapokba. Belső 

továbbképzéssel, munkaközösségek működtetésével segítjük egymás lelki és szellemi 

épülését, melybe az intézmény igazgatója és a helyi plébános, püspöki biztos is 

bekapcsolódik. A megszerzett ismereteket a gyermekek között kamatoztatjuk.  

Személyi feltételeink a hatályos törvénynek megfelelően biztosítottak, s nevelőközösségünk 

tevékenységének összhangjával támogatja a színes, sajátos arculattal rendelkező 

gyermekközösség alakulását. 

7.2 Az óvoda tárgyi feltételei 

Az óvoda épülete műemlékvédelem alatt álló patinás épület, mely az utolsó felújításkor 

kívül-belül teljesen megújult. A belső építészek koncepciója alapján a terek a régi Paks 

hangulatát idézik a mezővárosi időszakból, amikor is Pakson a földművelés, szőlőművelés, 

a dunai halászat volt az emberek fő tevékenysége. Mindezen jelzésértékű elemek modern, 

mai kivitelezésben, a mai gyermek számára vonzóan jelenik meg. A csoportszobák 

elnevezése, a halacska, hajó, malom és szőlőszem a koncepció része.  

A bútorzat nagyon igényes, tömör fából készült, mely tartósságot eredményez. A babaszobai 

bútorok, asztalok, székek a szekrényhez igazítva szintén egyedi kivitelezésben készültek, 

mely összhangot teremt a csoportban. A játékok, eszközök által minden irányú fejlesztés 

biztosított.  

Óvodánk udvara kerttervező munkája nyomán készült el. Az udvar sajátosságait figyelembe 

véve, azt kihasználva kerültek kiválasztásra a játszótéri eszközök, kerti bútorok, növények. 

A felső udvarrészben nagy homokozó került kialakításra, melyet négy ősfa vesz körül. Az 
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ivókút, a nyári zuhanyozó telepítésével könnyebbé vált a gyermekek ellátása.  A játszótéri 

eszközök segítik a nagymozgások fejlesztését, melyek közül mindegyik korosztály talál 

kedvére valót.  

Az épület és környezete a 21. század elvárásai szerint készült el. A szomszédos épület 

megvásárlásával parkírozó kialakítására került sor, mely a szülők és az intézményben 

dolgozók kényelmét szolgálja, s mindez a Fenntartó gondoskodó szeretetének köszönhető.  

7.3 Az óvodai élet időbeni keretei 

A gyermekek napirendjét, heti rendjét a nevelési év egészére vonatkozóan az 

óvodapedagógusok határozzák meg a gyermekek biológiai, társas szükségleteit figyelembe 

véve. Az egyes tevékenységek szervezésénél alkalmazzuk az egyéni, mikro csoportos és 

frontális foglalkoztatási formát is. A párhuzamos tevékenységek során, egyéni és mikro 

csoportos foglalkoztatással, lehetőség nyílik az egyéni fejlesztésre, a differenciálásra. A 

gyermekek együttműködő képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 

perces) foglalkozásokat szervezünk különböző foglalkoztatási formában.  

7.3.1 A csoportok napirendje 

A napirend állandó és rugalmas elemei igazodnak a különböző tevékenységekhez, a 

gyermekek egyéni szükségleteihez, a helyi szokásokhoz, ugyanakkor rendszerességével, 

ismétlődésével érzelmi biztonságot teremt a kisgyermek számára.  

A rugalmasság mellett fontos a szokás-szabályrendszer kialakítása is, hiszen az a 

napirenden belül megvalósuló tevékenységek zavartalanságát szolgálja.  

Napirendünket a játék, mint a gyermekek életkorából adódó fő tevékenység határozza meg, 

szem előtt tartva a folyamatosságot.  

A napirend kialakításával a nevelőmunka tervszerűsége és folyamatossága jut kifejezésre, a 

gyermekek életkorához és fejlődési szintjéhez igazítva.  

A csoportok ajánlott napirendje 

Időtartam Tevékenység 

6:30-12:00 

 Szabad játék, párhuzamosan végezhető differenciált 

tevékenységek a csoportszobában és az udvaron 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szervezett kötetlen, vagy kötött tevékenykedtetés 

12:00-13:00 

 Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás, ebéd 

előtti és utáni teendők) 

 Ebéd – asztali áldás 
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13:00-15:00  Pihenés, mesével, közös imával 

15:00-15:30 
 Gondozási feladatok (öltözködés, tisztálkodás) 

 Uzsonna – asztali áldás 

15:00- 17:00 

 Játék a szabadban, vagy a csoportszobában 

 Csoport összevonás, szabad játék, párhuzamosan 

végezhető tevékenységek a szülők érkezéséig 

 

7.3.2 A csoportok hetirendje 

A hetirend a napirendhez hasonlóan a rendszerességet, a nyugodt légkör kialakulását segíti. 

A hetirend az óvodapedagógus által választott, egy-egy téma köré tervezett ismereteket, 

tapasztalatokat, élmények feldolgozását segítő komplex tevékenységeket mutatja. Biztosítja 

a párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek szervezését, egy-egy téma kapcsán 

pedig a projektszerű feldolgozást.  

A heti tervezés lehetőséget ad a nagyobb egységben tervezett tevékenységek lebontására, 

segíti a fejlesztési feladatok egymásra épülését. A heti terv természetesen változtatható, 

hiszen az élethelyzet, az időjárás, a spontán helyzetek, az aktuális élmények befolyásolhatják 

a folyamatot.  
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A csoportok ajánlott hetirendje 

Szervezett 

tevékenységek 

Lelki beszélgetések 

/a hét minden napján/ 

H
itre n

ev
elés 

/K
o
m

p
lex

 m
ó
d
o
n
 áth

atja a tev
ék

en
y
ség

ek
et 

Mindennapos frissítő mozgás 

Mozgás 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Verselés, mesélés 

/a hét minden napján/ 

Külső világ tevékeny megismerése 

Párhuzamosan is 

végezhető differenciált 

tevékenységek 

Játék 

Verselés, mesélés 

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

Külső világ tevékeny megismerése 

 

Az egyes tevékenységterületeknek, melyek nem minden nap jelennek meg, nincs 

meghatározott napjuk, a hét bármely napján szervezhető. A hitre nevelés komplex módon 

áthatja a tevékenységeket. 

8. Az óvoda speciális szolgáltatásai 

Minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk: 

- élményszerző sétákra 

- könyvtárlátogatásra 

- múzeumlátogatásra 

A közművelődési intézmények programjait szívesen látogatjuk, amennyiben az óvodás 

gyermekek korosztályának megfelelő programokat kínálnak. Előfordul, hogy egy-egy 

programra csak a nagycsoportos gyermekeket visszük el, hiszen fontos, hogy a tartalom és 

az élmény feldolgozható legyen a gyermekek számára.  

Az érett középső és nagycsoportos gyermekek számára lehetőséget biztosítunk: 

- színházlátogatásra /a bérletes előadás térítési díj köteles/ 

- tehetséggondozáson  

- felzárkóztatáson való részvételre 

Nagycsoportos gyermekeket uszodába visszük, ahol úszóoktató segítségével vízhez 

szoktatás történik.  
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A tehetségígéretek felkarolása az óvoda egyik feladata. A tehetséggondozás egyik módja 

óvodánkban, a kézműves, drámajáték és néptánc foglalkozás, melynek keretében fejlesztjük 

a gyermekek egyéni képességeit fakultatív jelleggel.  

A felzárkóztatást segítve mozgásfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt azok a gyermekek, 

akiknek nagymozgása, finommozgása korához képest elmaradást mutat, mozgása 

összerendezetlen vagy egyensúlyérzéke fejletlen.  

A szülők által igényelt egyéb /fizetős/ szolgáltatások: nevelési időn kívül lehetségesek, az 

adott nevelési év elején meghatározott foglalkozásra vonatkozóan, melyről az első szülői 

értekezleten történik döntés.  

9. Az óvoda kapcsolatai 

Óvodánkban a legfontosabb és legszorosabb kapcsolatot a családokkal építjük ki.  

Kapcsolatot építünk továbbá a különböző nevelési színterekkel, szakmai és társadalmi 

szervezetekkel, ami az óvoda működése, hatékonysága szempontjából rendkívül fontos. A 

kapcsolat kialakításában fontos szerepe van az óvodának, így elengedhetetlen, hogy 

nyitottak és kezdeményezők legyünk. A kapcsolatok rendszerét az egymásra épülő nevelési, 

oktatási intézmények, a gyermekek speciális neveléséhez segítséget nyújtó szakmai 

intézmények, valamint a pedagógusok szakmai fejlődését segítő szakmai szervezetek 

alkotják.  

9.1 Kapcsolat a családokkal 

Az óvodás gyermek fejlődését az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. Magukkal hozzák 

a családban kialakult szokásokat, értékeket, viselkedésformákat. Az óvodapedagógusok 

tiszteletben tartják a szülők meggyőződését, ugyanakkor amennyiben igénylik, segítik őket 

a keresztény nevelés helyes értelmezésében.  

A gyermekek óvodai nevelésében partner a szülő, melynek alapja a kölcsönös bizalom és 

segítségnyújtás.  

Az együttműködés jelentősége az óvoda és a család kapcsolatában: 

- kölcsönös bizalom kialakítása 

- a szülők részvétele az óvodai életben 

- a gyermek fejlődésével kapcsolatos problémák közös megoldása 

- összehangolt, pozitív ráhatás a gyermekre 

- nevelési minták átvitele a családi nevelésbe 

A kapcsolattartás formái: 

- ismerkedő nyílt délután 
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- beiratkozás 

- szülős befogadás, beszoktatás 

- családlátogatás /igény és szükség szerint/ 

- napi szintű rövid beszélgetés 

- fogadó óra 

- nyílt nap  

- szülői értekezlet 

- nyilvános ünnepélyek, megemlékezések 

- óvodai rendezvény 

- közös szentmise 

- közös kulturális programok 

- családi kézműves délután 

- munkadélután  

- faliújságra kifüggesztett információkon keresztül. 

A gyümölcsöző kapcsolat érdekében a Szülői Közösség tagjai részt vesznek az óvodai 

eseményeken, közvetítő szerepet töltenek be a szülők, a tagóvoda vezető, az iskolaigazgató 

és a nevelőtestület között. Képviselik a szülők érdekeit, véleményét, biztosítják az 

információáramlást. Segítik az intézmény programjait szervezéssel, a program 

lebonyolításával.  

9.2 Kapcsolat a fenntartóval 

Az intézmény fenntartója, a Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye segítő, támogató 

munkakapcsolatot tart fenn intézményünkkel, melynek alapja a rendszeres információ csere, 

a látogatás, szakmai és lelki nap szervezése. A kapcsolattartás az intézmény működése, a 

funkciók maradéktalan ellátása miatt is fontos. 

9.3 Kapcsolat a paksi plébániával 

Rendszeres a kapcsolat a helyi plébánossal, a plébánia alkalmazottaival, hiszen a lelki 

programok, a baba-mama klub összeköt minket.  

9.4 Kapcsolat a székhely iskolával és a város többi iskolájával 

Az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet megkívánja az óvoda és az iskola 

nevelőmunkájának összehangolását, együttműködését.  

A székhely iskolával való kapcsolatunkban, tartalmi együttműködésünkben a kölcsönös 

nyitottság érvényesül, hiszen egy intézményt alkotunk. Közös programokat szervezünk, 

melyen az élmények közös átélése, a pedagógiai program egyeztetése, egymásra építése 

biztosítja az átmenet folyamatosságát és az óvoda-iskola átmenet könnyebbé tételét.  
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A város állami iskoláiban tanuló gyermekeinkkel is tartjuk a kapcsolatot, szívesen látjuk 

őket óvodánkban, nyílt rendezvényeinken.  

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolával való kapcsolatunk szintén kölcsönös és nyitott. 

Az óvodás gyermekekkel elmegyünk az iskola által szervezett programokra, az iskolások és 

pedagógusaik pedig eljönnek óvodánkba hangszer bemutatót tartani, vagy egyéb zenei 

kínálatukat mutatják meg.  

9.5 Kapcsolat a szakmai szolgáltatókkal 

9.5.1 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet /KPSZTI/ 

A rendszeres kapcsolat kialakítása, ápolása elengedhetetlen annak érdekében, hogy szakmai 

továbbképzéseken vehessünk részt, szakmai információk birtokába kerüljünk. A 

továbbképzési intézet szolgáltatásai, kiadványai megkönnyítik a mindennapi munkát, 

segítenek az innováció folyamatában.  

9.5.2 Megyei Pedagógiai Intézet 

Az intézet által felkínált képzéseken, továbbképzéseken részt vesznek pedagógusaink, mely 

szakmai fejlődésünkhöz elengedhetetlen.  

9.5.3 Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ /POK/ 

A pedagógus előmeneteli rendszer, minősítési eljárás, tanfelügyeleti ellenőrzés 

működtetését végzi, s az ebben bekövetkező változásokról, tájékoztatást ad. Lehetőségünk 

van bizonyos esetekben állásfoglalást, segítséget kérni.  

9.6 Kapcsolat a Szakszolgálatokkal 

9.6.1 Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye 

A szakszolgálattal való kapcsolat többnyire a vizsgálatok elvégzését jelenti. Iskolaérettségi 

vizsgálat, logopédiai, nyelvi szűrővizsgálat, szakértői bizottság vizsgálata történik. A 

vizsgálaton kiszűrt gyermekek fejlesztését a szakvélemény alapján az intézményünkkel 

megbízási szerződésben álló fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus végzi. A 

szakszolgálat kiegészítő szolgáltatásként működtetett tevékenységét, a speciális 

fejlesztőeszközök, játékok kölcsönzését, időnként, igénybe vesszük és részt veszünk a 

meghirdetett képzéseiken, előadásaikon.  

9.6.2 Paks Kistérségi Szociális Központ 

A központhoz tartozó családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal rendszeres kapcsolatban 

állunk az óvodát látogató óvodai, iskolai szociális segítő révén. A kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek, azon belül is a HH-s, HHH-s gyermekek figyelemmel kísérése, felzárkóztatása 

a szociális segítő kooperációjában történik. Sor kerülhet közös családlátogatásra, 
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esetmegbeszélésre, szülők anyagi és egyéb támogatására. A jelzőrendszer működtetése 

egyre hatékonyabb.  

9.7 Kapcsolat az egészségügyi szervekkel 

A gyermekek mentálhigiénés nevelése akkor lehet teljes, ha valamennyi erre szakosodott 

intézmény bekapcsolódik a nevelésbe, gondozásba. Az intézmény védőnője rendszeresen 

látogatja az óvodát, tisztasági és egyéb szűréseket végez. Szülői értekezletek alkalmával a 

gyermekorvostól, védőnőtől, fogorvostól, illetve asszisztensétől tájékoztatást, tanácsot 

kapnak a szülők különböző mentálhigiénés témában. Az ellátás egészségügyi, védőnői 

szűréseket, vizsgálatokat jelent. A gyermekorvosi státusz vizsgálatok az orvosi rendelőben 

zajlanak, valamint egy évben egyszer fogorvosi szűrésen vesznek részt a gyermekek. 

Szerepe van a védőnőknek az óvodáztatás esetleges késleltetésében is, hiszen az ő 

véleményük is mérvadó a döntési folyamatban.  

9.8 Kapcsolat a közművelődési intézményekkel 

A közművelődési intézményekkel történő kapcsolattartás során a programok által olyan 

ismeretekhez, élményekhez jutnak a gyermekek, melyet az óvoda nem tud nyújtani. A 

könyvtár, a kulturális központ, a múzeum általában a „művészetek” nyelvén szólítják meg a 

gyermekeket. A kiállítások, könyvtári, múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások 

kapcsán szerzett élmények, ismeretek meghatározóak a személyiség kialakulásának 

folyamatában. Nekünk, pedagógusoknak fontos feladatunk a gyermekek életkorához, 

fejlettségi szintjéhez, az óvoda sajátos arculatához illő programok keresése, az 

intézményekkel való kapcsolattartás. 

9.9 Kapcsolattartás Paks Város Önkormányzatával 

Részt veszünk a város kulturális életében, városi megemlékezéseken. Az önkormányzat által 

szervezett gyermekprogramokat látogatjuk, aktív résztvevői vagyunk.  

10. Ünnepek, megemlékezések 

Az ünnepre hangolás, az ünneplés pedagógiai szempontból kiemelt lehetőséget kínál a 

nevelésre, lelki töltekezésre a közös tevékenységekkel, az esztétikai élmények hatásával.  

A gyermekeket meg kell tanítanunk, ünnepelni. Arra törekszünk, hogy az ünnepeket érzelmi 

tartalommal töltsük meg és kiemeljük a mindennapi élet eseményeiből az ünneplő ruhával, 

szép terítővel, égő gyertyával.  

Az ünnepeket elő kell készíteni és le kell zárni. A gyermekek nem csak az ünneplésben 

vesznek részt, hanem az előkészületben és a lezárásban is. Az ünnep hangulatát a készülődés 

adja, mely az ünnepléssel fokozódik.  
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Az ünnepek, megemlékezések egy részét a csoportban, egy részét óvoda szinten, egy részét 

pedig az iskolásokkal közösen ünnepeljük. Vannak események, melyre a szülőket is 

meghívjuk, van, amit óvodásainkkal zárt körben tartunk.  

Az óvodában megtartott ünnepeket, megemlékezéseket az adott nevelési év munkaterve 

tartalmazza.  

11. A pedagógiai munka dokumentálása 

A pedagógiai program alapján az óvoda vezetője elkészíti az éves munkatervet, melynek 

tervezési fázisában az óvodapedagógusok aktívan részt vesznek. A nevelőtestület által 

elfogadott munkaterv az adott évre tartalmazza az óvoda egészére vonatkozó szervezési, 

tervezési, ellenőrzési és értékelési feladatokat.  

Fontos a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása, a tervezés, mely a célok elérésének 

biztosítéka. A kitűzött cél és a hozzá rendelt feladat megvalósulása hosszú folyamat, ezért a 

nevelési tervet féléves bontásban tervezzük és értékeljük. A tevékenységtervet előre három 

hónapra tematikus terv formájában tervezzük meg, amit hetekre lebontunk. Többnyire heti 

témában gondolkodunk, de az év során előfordul több hetet felölelő téma is, általában az 

ünnepekhez kapcsolódóan, amit projektszerűen dolgozunk fel. Az értékelés három havonta 

történik. A csoportban dolgozó mindkét pedagógus egy-egy témát, vagy projektet kiemelve 

készíti el a reflexiót.  

A nevelési és tevékenységi tervet a csoportnapló tartalmazza. A csoportnaplót a 

nevelőtestület maga készíti, mely tartalmazza a törvényi előírásnak megfelelő kötelező 

adatokat, valamint a programnak megfelelő és azt segítő elemeket.  

A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követő dokumentum óvodánkban a fejlődési 

napló, mely tartalmazza: 

 az adott gyermekre vonatkozó adatokat, információkat (anamnézis) 

 a gyermek fejlődésének mutatóit 

 a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, szakértői 

véleményeket 

 a gyermek fejlődésével kapcsolatos fogadóórák témáját és időpontját.  

A megfigyelési, mérési eredményeket minden nevelési évben kétszer rögzítjük a naplóban, 

így láthatóvá válik, hogy az adott gyermek az egyes területeken hol tart a fejlődési 

folyamatban.  
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A felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és 

mulasztásaik vezetésére szolgál. A felvételi és mulasztási napló, valamint a csoportnapló és 

a fejlődési napló vezetését a csoport óvodapedagógusai végzik.  
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Záró dokumentumok 

 

1. A Pedagógiai program módosítása 

 

A Pedagógiai Program módosítását kezdeményezheti: 

 intézményvezető 

 nevelőtestület bármely tagja 

 pedagógusok szakmai munkaközösségei 

 

A nevelőtestület köteles érdemben tárgyalni a pedagógiai program módosítására tett indítványt 

abban az esetben ha: 

 a módosítást a nevelőtestület legalább 30 %-a igényli  

 a módosítást a fenntartó kéri 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé. A módosított pedagógiai program a módosításban szereplő időponttól lép 

hatályba. 

 

 2. A Pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános. A teljes pedagógiai program egy-egy példánya 

megtekinthető az alábbi helyeken: 

 az intézmény fenntartójánál 

 az intézmény irattárában 

 az intézmény vezetőjénél 

 a tagintézmény vezetőjénél 

 az intézmény nevelői szobáiban 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél 

 az intézmény könyvtárában 

 az intézményi honlapon 

  



155 

 

3. Legitimizációs záradék 

 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját jóváhagyta az 

intézmény vezetője. 

Dátum: Paks, 2019. május 3. 

Intézményvezető: Koósz Roland 

 

 

 

Aláírás: …………………………………………….. 

 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját véleményezte és 

elfogadta az intézmény nevelőtestülete. 

 

Dátum: Paks, 2019. május 3. 

Nevelőtestület képviseletében:  

Sztanóné Körösztös Lívia 

 

 

 

Aláírás: …………………………………………….. 

 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját véleményezte és 

elfogadásra javasolta a Szülői Munkaközösség képviseletében: 

Rostáné Katona Katalin. 

Dátum: Paks, 2019. május 3. 

 

 

 

Aláírás:…………………………………………….. 

 

 

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programját véleményezte és 

elfogadásra javasolta a Diákönkormányzat képviseletében: 

Földesi Dóra. 

Dátum: Paks, 2019. május 3. 

 

 

 

Aláírás:…………………………………………….. 

 


