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I N T É Z M É N Y I   P E D A G Ó G I A I   P R O G R A M 

 

 

Bevezetés 

 

Intézményünk, mint többcélú intézmény (iskolai intézményegység, mint székhelyintézmény 

és óvodai tagintézmény) 2013. szeptember 1-től kezdte meg működését, és ez az időpont 

szinkronban van azzal a törvényi körülménnyel, hogy Pedagógiai programunk újra 

gondolását a Nemzeti köznevelési törvény által előírt, szintén erre az időpontra 

összpontosító változások egyébként is szükségessé tették. 

Intézményünk református intézmény.  

Ilyenformán református egyrészt jogi értelemben, hiszen mai formájában a Kunhegyesi 

Református Egyházközség kebelében jött létre, s annak fenntartásában folytatja működését. 

A fenntartóval meglévő kiterjedt, mély, harmonikus kapcsolat lehetővé tette eddig, és 

várhatóan teszi ezután is a mindennapi tevékenységünk zökkenőmentes folyamatosságát. 

Hétköznapjaink válnak színesebbé a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás által, s ugyanilyen 

irányban hat az egyházközség egyéb intézményeivel ápolt jó viszony is. 

Reformátusok vagyunk másrészt lelkiség tekintetében. Mint ahogy a keresztyén világnézet és 

egyházrendszer nem csupán a református vallást és egyházat foglalja magában, úgy a 

református szellemiség, ha lehet, több mint keresztyénség. Moralitásunkban, 

nevelésünkben, oktatásunkban és természetesen az elvárható gyermeki, tanulói magatartás 

és értelem szintjén Jézus élete és tanítása jelenti a zsinórmértéket, ugyanakkor nem hagynak 

érintetlenül bennünket a reformáció eredményei, s különös figyelmet fordítunk a magyar 

nemzeti vonatkozásokra. Tudatosítjuk, hogy bizonyos történelmi viszonyok között a 

református vallás magyar vallás volt. Táplálkozunk abból a tényből, hogy egyházunk mindig is 

erős intézményalapító, intézményfenntartó egyház volt. Számot vetünk azzal, hogy szűkebb 

hazánk, a Nagykunság jellemző hite évszázadok óta a református hit, és ennek legfőbb 

társadalmi hordozója a folyamatosan polgárosuló kis-és középparasztság volt. Végül szem 

előtt tartjuk azt is, hogy őseink, néven nevezhető családtagjaink keze munkájának nyomait 

viselik Kunhegyes református épületei, átvitt értelemben pedig mindennemű szellemi 

építményünk. 

Nevelésünkben, oktatásunkban arra törekszünk, hogy versenyképes tudás megszerzése és 

legszűkebb pátriánk hagyományainak megismerése révén, annak erejére építve olyan 

krisztusi lelkületű ifjak nőjenek fel kezünk alatt, akik egyéni életükben boldogságra lelnek, 

akik generációkká kovácsolódva könnyedén találják meg helyüket a világban, s munkájukkal, 

életük példájával hasznos tagjai lesznek a magyar társadalomnak, közvetve vagy közvetlenül 

az emberiségnek. 

A törvényi előírást követve a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi 

Bölcsőde Hálózat egységes pedagógiai programot használ. Közös alapelveket, küldetést, 
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értékeket hirdet meg, de ezen túlmenően a csak az óvodai nevelésben és a csak az iskolai 

nevelésben, oktatásban értelmezhető jellegzetességeket elhatárolt fejezetek taglalják.  

Így az intézményi Pedagógiai program tartalmaz egy 

„Általános részt”, 

„Óvodai pedagógiai programot”, 

„Iskolai nevelési programot”, 

„Helyi tantervet”. 

A helyi tanterv tananyagának részletes kibontása CD-n tárolt mellékletet alkot. 

A Pedagógiai program 2020. szeptember 1-től hatályos; az iskolai oktatási elemek felmenő 

rendszerben, 1. és 5. évfolyamoktól indulva kerülnek bevezetésre. 

Megjegyzendő továbbá, hogy bizonyos, rendeletben meghatározott témakörök ismételten 

előkerülnek mind az iskola, óvoda és bölcsőde programjában, de ez eltérő jellegük miatt 

elkerülhetetlen. 

 

Kívánom, hogy a Pedagógiai programban foglaltak teljesítéséhez Isten adjon erőt, 

bölcsességet mindnyájunknak! 
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„Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, 

 

hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és 

 

intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 

 

énekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek:” 

 

(Kol. 3. 16.) 

 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

Törvényi háttér 

 

A nevelő és oktató munka az óvodában és az iskolában pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, esetünkben (egyházi fenntartás) a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó egyház az iskola számára előírhatja 

valamely kerettanterv választását, tankönyv használatát, a pedagógiai programba a vallási 

elkötelezettségnek megfelelő ismereteket, helyi tantervébe hitoktatást építhet be. 

Pedagógiai programunk a következő jogszabályi utasításból fakadóan és jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a következő dokumentumok alapján készült: 

 

- 2011. évi CXC. (XII.29.) törvény a nemzeti köznevelésről, továbbiakban: Nkt. 

- 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

- 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban Nat) 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

- 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet melléklete – a Nat 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 363/2012. (XII.17.)Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 1. melléklet a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelethez „Az Óvodai nevelés országos 

alapprogramja” 

- 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

- 32/2012 EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve szerinti előírásokat, elvárásokat 

- Református óvodai nevelés keretprogramja 

- 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 
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- 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete – a Kerettantervek 

- A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda Alapító okirata 

- Magyar Református Egyház 1995. évi I. (VII.1.) közoktatási törvénye 

- 1997. évi XXXI. (V.8.) törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 17/2014. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

- 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

 

Általános elvek az MRE közoktatási törvényéből 

 

"A Magyarországi Református Egyház - Krisztus Urunk missziói parancsának 

engedelmeskedve, az évszázados gyakorlat folytatásaként, tagjai igényének megfelelően, a 

Magyarországi Református Egyház Alkotmánya, továbbá a lelkiismereti- és 

vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló hatályos törvények és egyéb jogszabályok 

alapján - közoktatási intézményeket tart fenn. 

 

Működésük és rájuk vonatkozó egyházi szabályozás nem lehet ellentétes azokkal a 

jogszabályokkal, amelyek a fenntartótól függetlenül valamennyi magyarországi közoktatási 

intézményre vonatkoznak, ha azok nincsenek ellentétben a Szentírás parancsaival. 

 

A református közoktatási intézményekben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami 

(önkormányzati) iskolák követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm 

életéből és hagyományaiból következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban 

adott kijelentése, valamint a Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban 

megfogalmazott hitelvek és a magyar kálvinizmus szellemében folyik.” 

 

Küldetésünk 

 

A gyermeket – adottságaival együtt – Isten ajándékának tekintjük. 

A nevelés alapvető színtere a család. Az intézményi keretek között folyó nevelés nem 

csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át a kötelességeiket. Munkája hatékonyabb, 

ha nevelési céljainak, módszereinek megválasztásában, megvalósításában együttműködik a 

szülői házzal. Ugyanakkor az egyház, mint Jézus Krisztus teste, híveinek közössége, Urától azt 

a feladatot kapta, hogy az evangéliumot terjessze, kereszteljen, és a keresztyéneket 

istenfiúságuk tudatában nevelje az ahhoz illő életre. 

A szülők, keresztszülők a gyermek keresztelésekor megfogadják, hogy úgy nevelik és 

neveltetik őt, hogy „felnövekedvén hitéről maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt”. 
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A református iskola, óvoda jó lehetőség az egyház küldetésének és a szülők, keresztszülők 

fogadalmának teljesítésére. Sajátos értékrendjével, kiegészítő tananyagával, tantervi, 

óratervi hangsúlyeltolódásaival és módszereivel elősegíti, hogy a gyermekből egészséges, 

jellemes, művelt keresztyén ember váljék.  

Valljuk, hogy a gyermekkor Isten rendelése, következésképp olyan, magas színvonalon, 

eredményesen és hatékonyan működő óvodát és iskolát kívánunk tovább építeni, ahol 

gyermekeink nagyon sok szeretetet és gondoskodást, figyelmességet, segítségnyújtást, 

útmutatást kapnak. Színes, gazdag intézményi életet biztosítunk, ahol életünk, szolgálatunk 

iránytűje a Szentírás. Pedagógiánk súlypontja a szeretetre való képesség kialakítása valamint 

továbbfejlesztése és azok helyes kifejezésformáinak elsajátíttatása.  

 

Magyar reformátusokat nevelünk, azaz olyan kálvinistákat, akik a magyar kultúrát - 

elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - megbecsülik, azt tisztán 

megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, ismerik és szeretik hazájukat, ugyanígy az itt 

élők és a határainkon kívülre szorult magyarok múltját, jelenét, értékeit; szívesen vallják 

magukat magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatra készek.  

 

A hit Isten ajándéka, de hallásból van, ismeretekre, élményekre, tapasztalatokra épül. A 

keresztyén iskola hitvalló pedagógusokat feltételez, mivel személyiségfejlesztő 

tevékenységében központi szerepet kap a hit kegyelmi ajándékának elfogadására való 

fölkészítés, elsősorban személyes példaadás által.                                                                                

 

Várjuk azokat a gyermekeket és családokat, akik elfogadják küldetésünket, missziónkat, s a 

keresztyéni úton velünk együtt szeretnének járni! 

 

 

Az intézmény külső meghatározottsága 

 

Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részén, a történelmi Nagykunság északi 

szegletében található, melynek természetes tájtelepülése volt századokon keresztül. A mai 

településpolitikai elképzelés középfokú szerepkört (járásközpont) jelölt ki számára. A XVIII. 

században újratelepült hat nagy határú kunsági mezőváros egyike, 1989 óta újra városi 

rangban. Lakosainak száma 800 fő. 

  

A városban a református egyházközség által fenntartott nevelési, oktatási intézmény (iskola) 

már a XVII. századtól működött és kiváló szintet tartott a környékbeli iskolák között. 

 

A rendszerváltás után Kunhegyes egyházközsége nem élt a törvény adta lehetőséggel, és 

nem igényelte vissza az 1948-ban államosított református iskola hajdani épületét, azonban 

nem mondott le a város tanulóinak református szellemben való oktatásáról, neveléséről: új 
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iskolát épített a város centrumában, a kéttornyú, klasszicista stílusban épült református 

templom mellett. 

 

 

Intézményi jellemzők, biográfia 

 

Az iskola első évét a 2003/2004-es tanévben a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 

tagintézményeként kezdte, 1-5-ig működő évfolyammal, évfolyamonként egy-egy osztállyal, 

összesen 82 tanulóval. A tantermek a régi parókia épületében kerültek kialakításra. 

Kezdetben tornaterem és könyvtárhasználat tekintetében megállapodást kötött a Dózsa Úti 

Általános Iskolával és a városi könyvtárral. A következő tanév 6 osztállyal 110 gyerekkel 

indult. 2005-ben megvalósult a kitűzött cél, az iskola önállóvá válása. Ekkor már 125 tanuló 

kezdi a tanévet. Nevelésüket, oktatásukat 9 főállású, 4 részmunkaidős, 4 óraadó pedagógus 

végzi. A 2006/2007. tanévben már 1-8-ig minden évfolyamon van 1-1 osztály. A 2007/2008. 

tanévben két első osztályt indít. A 2008/2009. tanévre 189 főre nő a tanulók létszáma, a 

következő tanévet 192 tanuló kezdi. 16 főállású, két óraadó pedagógus és 1 fő pedagógiai 

asszisztens látja el oktatásukat, nevelésüket.  

Jelenleg 60 gyermekünk nevelődik illetve több mint 230 diákunk tanul az intézmény falai 

között. Általában 20 főállású, 3-4 óraadó tanító, tanár, 6-7 óvodapedagógus dolgozik 

alkalmazásunkban. Munkájukat gazdasági vezető, iskolatitkár, rendszergazda, dajkák és 

technikai személyzet segíti.  

A működési és tárgyi feltételek adottak. 12 tanterem, csoport- és fejlesztőszoba, 2 

tornaszoba, műfüves sportpálya, számítástechnika szaktanterem, nyelvi labor, könyvtár áll a 

tanulók és két csoportszoba a gyermekek rendelkezésére.  

A Kunhegyesi Református Egyházközség 2012-ben óvodaalapításról döntött, miszerint az az 

iskola tagintézményeként születik és létezik. Még az évben nyilvántartásba vették 

módosított Alapító okiratunk alapján az új többcélú intézményt, s megkezdődött az 

építkezés. A 2013/2014-es nevelési év kezdetével a megépülő óvoda is bekapcsolódik 

tevékenységünkbe.  

A pedagógusok többsége 15-20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.  

Az iskolában megalakult a szülői szervezet és a diákpresbitérium. Három szakmai 

munkaközösség működik (alsó tagozatos, felső tagozatos munkaközösség illetve a tanórán 

kívüli foglalkozások munkaközössége), éves munkaterv alapján végzik munkájukat. 

 

A magasra állított mércét csak még magasabbra lehet állítani.  

 

Jelmondatunk is munkánk minősítéséről szól: 

„… legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt…, 

mert gyümölcséről ismerik meg a fát.” 

/Máté 12:33/ 
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Alapelvek  

 

A munkánkat a református szellemben történő nevelés, oktatás elve mellett - melyben 

nevelésünk alapja a bibliai emberszemlélet, Istentől kért bölcsesség, krisztusi szeretet és 

szolgálat és általában a keresztyén értékek képviselete -, megfogalmazzuk az alábbi 

alapelveket: 

 

 komplexitás, egységes nevelő hatások elve; az alapelveknek átfogóan, együttesen 

kell érvényesülnie az intézményi nevelőmunka egész területén; 

  

 esélyegyenlőség elve; minden gyermeknek legyen lehetősége tehetségének 

megfelelő tevékenységre, bánásmódra; 

 egyenrangúság elve; ezen elv tudomásul vétele biztosíthatja csak azt az alapvető 

igazságot, mely szerint a pedagógus és a gyermek, egyenrangú fél a nevelés 

folyamatában; a pedagógus irányító szerepe a pedagógiai légkör kialakításában, a 

gyermekek, a szellemi, lelki, testi teljesítményeinek kibontakoztatásában, 

tevékenységeinek szervezésében, személyiségük fejlesztésében jelentkezik; 

 

 az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételének elve; a gyermek egyszeri, 

egyedi lényének felismerése; a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, 

megbecsülés és bizalom övezi, nevelői munkánk igazodik az egyes gyermekek aktuális 

fejlettségi szintjéhez; 

                                                    

 a gyermek személyiségéhez igazított pedagógiai intézkedések elve; nevelésünk 

            elősegíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek 

            kibontakoztatását; 

 

 játékosság elve; a gyermek személyiségéhez, a legfőbb tevékenységén a – játékon – 

keresztül kívánunk eljutni, hogy átadjuk neki mindazt a személyiségformáló 

műveltségtartalmat, amely az egészséges fejlődéséhez szükséges, nyugodt, családias, 

biztonságot nyújtó légkör megteremtése mellett a gyermeki szabad játék 

elsődlegességét hangsúlyozzuk, az összefüggő játékidő védelmével; 

                                              

 a tapasztalatszerzés elve; lehetőség teremtése a gyermekek számára a saját 

tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására; 

 

 gyermeki tevékenységre épülő tanulás elve; belső motiváltság, tanuláshoz való 

pozitív viszony kialakítása, melyben az önálló felismerés jóleső érzése és hajtóereje 

van jelen; 
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 a következetesség elve; alapelveiben, módszereiben ingadozás nélküli, igényes, 

határozott elvárások támasztása gyermekeinkkel szemben annak a lehetőségnek 

nyújtásával, hogy biztosított legyen a gyermekek önállóságának, kezdeményező 

készségének, kreativitásának 

            kibontakoztatása; 

 

 a motiváció elve; a gyermekek személyisége tevékenységekben formálódik, fejlődik, 

melynek feltételei: a tényleges cselekedtetés, gyakoroltatás, a gyermeki aktivitás 

kedvező 

körülményeinek megteremtése (légkör, hangulat, tárgyi és személyi feltételek),                          

konkrét feladatok, helyzetek teremtése, amelyek erkölcsi tulajdonságaik, szokásaik, 

készségeik kifejlődését segítik; 

             

 környezettudatosság elve; az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi 

környezete következetesen segíti a gyermek környezettudatos magatartásának 

alakítását; 

 

 bizalom elve; kapcsolatrendszerünk a bizalomra épül: bízunk egymásban, hiszünk a 

gyermekek fejleszthetőségében, bízunk a pozitív irányú változásban; 

 együttműködés elve; a családokkal, munkatársakkal, az intézményegységek között, a 

fenntartóval való kölcsönös együttműködés; kapcsolattartás partnerintézményekkel: 

családi napközi, bölcsőde, védőnők, református iskolák, megyei pedagógiai intézet, 

református pedagógiai intézet, református pedagógiai szakszolgálat, stb. 

 szakmai önállóság elve; az óvodapedagógusok, pedagógusok szakmai önállóságának 

biztosítása a törvényi keretek között. 

 

 kommunikációs alapkészségek fejlesztésének elve; elengedhetetlen feltétele annak, 

hogy tanulóink eligazodhassanak mai világunkban. 

 

 tehetséggondozás és az egyéni bánásmód elve; alkalmazásával meg kell 

teremtenünk a tanulók képességének megfelelő fejlődés lehetőségét. 

 

 egészséges életmódra nevelés; ennek keretében a tanulóknak utat kell mutatnunk 

modern világunk veszélyeivel szemben. 
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II. ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

1. Az óvodai élet megszervezésének elvei és feltételrendszere 

 

1.1.  Az óvoda személyi feltételei 

 

Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, jelenléte a nevelés egész 

időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek, hiszen elfogadó segítő, támogató 

attitűdje modellt, mintát jelent a gyermekek számára. 

Óvodánkban 6 óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és három dajka látja el az óvodai 

nevelést, mely létszám megfelel a törvényi előírásoknak. Az óvodapedagógus jelenléte 

biztosítva van az óvoda teljes nyitva tartása alatt. Az óvodapedagógusi tevékenység és az 

óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkáján alapszik az 

óvodai nevelés eredményessége. 

Az óvodapedagógusok munkáját az intézményben óraadóként dolgozó református lelkész-

hitoktató, utazó logopédus, gyógypedagógus segíti. 

Óvodánk kiemelt feladatként kezeli az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését. Ennek 

érdekében heti 1 alkalommal az iskolánk leendő első osztályos tanítója ismerkedik 

gyermekeinkkel. 

Pedagógus utánpótlás kimívelése céljából, helyet adunk óvodapedagógus hallgatók 

gyakorlati képzésének, feladataiknak megvalósítására, s biztosítjuk a mentori teendők 

elvégzését. 

 

1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 

 

Óvodánk épülete 2013-ban épült, EU-s szabványoknak megfelelő méretezésben, két 

csoportszobával, s egy tornaszobával. Most, 2020-ban, sikeres pályázati forrásából, újabb 

csoportszobával és kiszolgáló egységekkel bővülhetünk.  

A helyiségek berendezése, bútorzata a gyermekek méreteihez, tevékenységeihez igazodó, 

esztétikus és praktikus. 

Óvodánk dekorációja nyíltan tükrözi egyházi elköteleződésünket. Az aktuális évszakok, vagy 

ünnepek, a gyermekek, ill. óvónők munkáinak díszítésével jelenik meg közvetlen 

környezetünkben.  

Az évek során a szülők adományainak és az intézményi gazdálkodásnak köszönhetően az 

egészséges környezeti feltételek megteremtése az alábbi eszközökkel gyarapodott: 

 két csoportszobában Himalája só-fal,  

 egészséges levegőcserét és a nyári hőszabályozást biztosító szellőzőberendezés, 

 ivóvíztisztító készülék, 

 új játszószőnyegek, 

 korszerű, energiatakarékos lámpatestek a csoportszobákban. 
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A program működéséhez szükséges speciális eszközök, játékok, tárgyak 

 (a teljesség igénye nélkül)  

  

 A Bibliaismereti foglalkozásokhoz köthető tárgyak (pl: Noé bárkája, Betlehemi istálló a 

Szent családdal, bábok), képek, gyermekbibliák, könyvek. 

 Kesztyű, - és síkbábok, bábparaván, színes leplek, fejdíszek és jelmezek, esztétikus mese, 

-vers és mondókáskönyvek stb. 

 A zenei fejlesztéshez szükséges különböző hangszerek, hangkeltő eszközök a csoportban 

(gyermekeknek, felnőtteknek). A néptánc eszközei: botok, kendők, szoknyák, kalapok, 

mellények. 

 Eltérő méretű és anyagú rajzlapok, színes papírok, kartonok, ragasztók, ollók, kiszúrók, 

festékek, ceruzák, zsírkréták, pasztellkréták, filctollak, flitterek, tollak, fonalak, madzagok, 

textíliák, színes homok, gyurma, termések, különböző természetes anyagok (csuhé, faág, 

fakéreg, vessző stb.), esztétikus eszköztároló lehetőségek. 

 Ismeretnyújtáshoz, élményfeldolgozáshoz, a gyermekek önmegismeréséhez, zenei 

élményközvetítéshez, az óvoda ünnepeinek, eseményeinek rögzítéséhez, a felvételek 

megtekintéséhez szükséges IKT eszközök (fényképezőgép, laptop, projector, 

vetítővászon, mini HI-FI, színes nyomtató, lamináló).  

 Különálló polc az élősarok berendezéséhez, kosarak és tálcák a termések gyűjtéséhez, 

tárolásához. Nagyító, bogárleső, csíráztató, homok-víz asztal és egyéb újrahasznosítható 

kellékek a külső világ, és matematikai tapasztalatok szerzéséhez.  

 Szakkönyvek, módszertani kiadványok, jogfutár és egyéb szakmai bibliográfia a 

pedagógusok számára. 

 Mozgásfejlesztő eszközök széles repertoárja áll rendelkezésre, a trambulintól, a billenő 

tölcséren, mászóhídon át, különböző méretű és anyagú labdák, karikák, bújó,-mászó,-

egyensúlyozó eszközökig.  

 

Az óvoda udvara 

 

Árnyékos, félárnyékos és napsütötte területek egyaránt szolgálják a gyermekek egészséges, 

szabad levegőn történő mozgását. Honosított fák, virágzó bokrok, cserjék, nyírott sövény és 

kiterjedt füves domboldal nyújt esztétikai kertélményt. 

Játszóudvarunk a törvényi előírásoknak megfelelő mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkezik: 

mászóvár csúszdákkal, egyensúlyozó híd, fa-vonat mozdonnyal, hinták, homokozó és 

homokozó eszközök, futópálya távolugró-gödörrel, állítható magasságú kosárlabda palánk, 

kis méretű focikapuk, ugrálólabdák, babaházak állnak a gyerekek rendelkezésre. 

Nedves, csapadékos időjárás esetén az intézmény műfüves pályája tesz jószolgálatot a 

mozgásigény kielégítésében. 
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 2. Az óvoda szellemisége, céljai 

   

 2. 1. Értékeink 
 

 2.1.1.  Gyermekkép 

 

 „Az, aki vagy, Isten ajándéka neked. Az, akivé válsz, a te ajándékod… Istennek.” 

 

 A gyermek Isten ránk bízott ajándéka, gondoskodás és különleges védelem illeti meg.  

 A Biblia tanítására építve, nevelőmunkánk a kisgyermek Istentől kapott adottságainak, 

képességeinek kibontakoztatására, pozitív személyiségjegyeinek kialakítására, 

erősítésére irányul, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. 

 A kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakozását az 

adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei mellett, a spontán vagy tervszerűen 

alkalmazott környezeti hatások az Úr gondviselő kegyelme, szeretete és az általa 

vezetett, hitben élő felnőttek ráhatásai határozzák meg. 

 Ezek eredményeképp a lélek gyümölcsei megjelennek a gyermekeink viselkedésében: 

 

”A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség.” 

                                                                                          (Pál levele a Galateákhoz 5. 22.) 

 

 Szociális képességeik megnyilvánulnak kapcsolataikban, a családban, közösségekben, 

barátikörben.              

 Minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, a zenéhez és az alkotó 

tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az óvodás tartása, 

önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, rácsodálkozni.  

 

 

2.1.2.  Óvodakép 

 

„…mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják,  

hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” 
(Róm.2.13.) 

 

Óvodánk, a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési tagintézményeként, Isten 

rendelése szerint, keresztyén értékrend alapján vallja: 

 közösségünkben a kisgyermeket és a szülőt krisztusi szeretet és békesség veszi körül, 

      egyénre irányuló figyelem, megértés, bizalom, alkalmazkodás, megbecsülés és tisztelet     

      fogadja bármilyen megkülönböztetés nélkül; 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

13 

 

 az Ige tanítása szerint kívánjuk nevelni a gyermekeket: Isten és embertársak szeretetére, 

szolgálatára, a jó elsajátításának készségére; 

 az óvodai nevelésünk kiegészíti a családi nevelést, biztosítja a gyermeki személyiség 

védelmét, nevelését, sokoldalú fejlesztését; 

 óvodánk gondoskodik a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és 

fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem 

helyettesíthető játékról; e tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni 

képességeihez igazodó műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek 

egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről; 

 közvetetten segíti, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki 

személyiségvonások fejlődését;  

 óvodaképünk szeretetteljes, de gyermekeinket nem nevelhetjük világos és határozott 

normák és alaptörvények nélkül; fontosnak tartjuk az együttélés szükséges szabályainak 

betartását, egyértelmű követelményeket, a szabadság és a korlátok ésszerű 

rendszerének működését;  

 az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, valamint természeti és tárgyi környezete 

elősegíti a gyermek környezetéhez való pozitív viszonyának és környezettudatos 

magatartásának alakulását; 

 segíteni igyekszik őket abban, hogy harmonikusan növekvő, jellemes személyiséggé, 

szociális érzékenységű, tevékeny, kreatív emberré váljanak a test és lélek egységében; 

 szűkebb és tágabb környezetük megismertetésével alapozzuk a szülőföldhöz való 

kötődésüket, hazaszeretetüket, formáljuk és erősítjük nemzeti identitástudatukat; 

 megalapozzuk, hogy hazaszeretetük mellett tiszteljék, becsüljék más népek értékeit, féltő 

szeretettel óvják és védjék az életet, a teremtett világot, vigyázzanak egészségükre, 

természeti és társadalmi környezetükre; 

 felelős viselkedésformák kialakításával segítjük a gyermekek környezettudatos 

magatartásának kialakítását. 

 

2.1.3.  Pedagóguskép 

 

„ Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, 

 hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik” 

(Zsid.11.6.) 

 

A református óvodánk nevelési tagintézmény, melynek testülete elkötelezte magát 

Krisztusnak.  

 

 A keresztyén életvitelhez hűen, szolgáljuk Istent és neveljük a reánk bízott gyermekeket. 

 Munkánk szolgálat: a ránk bízott gyermekek szeretetközösségben, keresztyén szellemben 

nevelése, óvása, felelősségteljes fejlesztése. 
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Gyermekeinkben szeretettel, szakértelemmel (életkoruknak megfelelő módon) kívánjuk 

elültetni az „Ige magot”, mely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja Őket.  

Valljuk: hitre segíteni Őket, egyet jelent az életre segítéssel.  

 

 A református óvoda dolgozóitól elvárjuk, hogy a keresztyén értékek, a keresztyén 

életvitel példamutatói legyenek. A nevelési helyzetek legfontosabb szereplője a példát 

mutató óvodapedagógus. 

 A gyermek és egymás tisztelete jellemezze kapcsolatainkat. 

 Bízunk a gyermekekben, hiszünk fejleszthetőségükben, örülünk minden apró lépésben 

megtett útnak. 

 Tevékenységeinkben mindig tükröződjön megfelelő szakmai tudás; legyünk empatikusak, 

toleránsak, tudjuk beleélni magunkat a gyermekek érzelmi és gondolatvilágába. 

 Dolgozóinktól elvárjuk: az okos szeretetet, segítőkészséget és bátorító magatartást, 

kreatív kezdeményezések támogatását. 

 Egymással szemben legyünk mindig őszinték, probléma érzékenyek, segítőkészek. 

 Az óvodapedagógus legyen innovatív, szakmai érdeklődését tartsa ébren, legyen pozitív 

erőforrás. Mutasson nyitottságot a Kárpát-medence magyar nyelvű óvodai intézményei 

iránt. Legyen partner a külhoni magyar óvodákkal történő – lehetőség szerinti – szakmai 

kapcsolat alakításában, fenntartásában, támogató, segítő együttműködésében. 

 Az intézmény vezetősége teremtsen lehetőséget, a dolgozók lelki épülésére, szakmai 

fejlődésére. 

 

 

 2. 2. Óvodai nevelésünk célja 

 

 3-6-7 éves gyermekeink személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztésével Istenét 

ismerő, szüleit tisztelő, a keresztyén értékeket belsővé érlelő gyermekek nevelése, akik 

fogékonyak a természeti-társadalmi értékek befogadására, védelmére és tisztelik 

múltunkat, embertársainkat.   

 A gyermekek a belső érés, valamint a családi és óvodai nevelés eredményeként az 

óvodáskor végére testileg, lelkileg és szociálisan érjék el az iskolai munkához, az iskolai 

élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

15 

 

3. Nevelési feladatok  

  

3.1. A hitéleti nevelés 

 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az 

Isten országa. Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy 

kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba…   

Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta őket.” 

(Márk.10:14-16) 

 

3.1.1. Az óvodai hitélet, lelki nevelés célja 

 

 A 3-6 éves gyermekek evangéliumi nevelésen keresztül történő harmonikus lelki 

fejlődése; 

 A bibliai történetek, az imádság és ünnepek szeretetteljes, bensőséges légkörével a 

megfelelő érzelmi biztonság kialakítása; 

 Az óvodapedagógus és a hitoktató személyén keresztül a gyermeki bizalom kiépítése a 

szerető Mennyei Édesatya felé; 

 A gyermek istenélményein keresztül a család életének kedvező alakulása;  

 Az óvodai hitoktatás távlati célja: 

 A gyermek hitre jutása és Jézus Krisztus melletti, korának megfelelő döntéshez való 

segítése; 

 Majdan tudatos, hívő református gyülekezeti tagokká válása; 

 A keresztyén hit ismereteinek elsajátítása. 

 

                „A hit hallásból van, a hallás Isten igéje által.” 

                                                                         (Róm10. 17) 

 

A gyermek elsősorban Istené. Nevelésük kellő komolysággal vállalt kötelességünk. 

Beillesztjük az óvodai vallástanítást a gyermekek alapvető nevelési keretei közé. Vagyis, 

olyan feltételek között folyjon az evangéliumi tanítás, nevelés, amely figyelembe veszi a 3–6, 

7 éves korú gyermek életkori sajátosságait, utat enged a játékosságnak, a játszva tanulásnak, 

s az egyéni bánásmódra is hangsúlyt fektetve. 

 

3.1.2.  Az óvodai hitélet, lelki nevelés feladata 

 

 Segítse az anyanyelvi nevelést a gyermekek számára ismert fogalmak használatával, a 

már meglévő tartalmak bővítésével, gazdagításával; 

 vezesse a gyermekeket új távlatokhoz, felismerésekhez a környezet megismerésére 

nevelésében;       
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 járuljon hozzá a képzelet, fantázia, emlékezet fejlődéséhez a bibliai történetek 

kiválasztásában; 

 erősítse a gyermeki készséget, jártasságok kialakulását a vizuális és manuális 

tevékenységek során; 

 ének- és zenehallgatási anyagával a gyermekek zenei képességeinek alakításában 

vállaljon részt; 

 élő kapcsolat kialakulására törekedjen a család, az egyház és az óvoda nevelési színterein, 

 Isten- és gyermekközpontú világlátásával, előítéletektől mentes, kölcsönösen 

alkalmazkodó szolgálatával, valamint biblikus látásmódjával tiszta szemlélet hordozója 

legyen; 

 hassa át az egész nevelési folyamatot, az egész légkört! 

 

A fent felsoroltak termékeny megvalósítása útján az óvodai hittantanítás az óvodai nevelés 

nélkülözhetetlen részévé válik, és gazdagítja a gyermeknevelés eredményességét. 

            

            

 3.1.3.  Az óvodai hitélet, lelki nevelés tartalma 

  

 A nevelők keresztyén magatartása (megtapasztalás, érzelmi biztonság, szerető-elfogadó  

légkör, bizalom, az összetartozás élménye), 

 tematikus ismeret-élmény együttes biztosítása (hittan), 

ünnepek előkészítése, tevékeny átélése, valamint a mindennapok keretein túlmutató  

események, 

 közös imádság, közös munka, közös szórakozás megtartó ereje. 

 

 

3.1.4. Keresztyén szellemű nevelésünk a gyakorlatban 

 

A bibliai történetekkel való ismerkedés. Az óvodáskorú gyermek és a Biblia világa között 

nagyon nagy szakadék van, hiszen a bibliai történet műfaja alapvetően más, mint a mese 

műfaja. A történetek elmondásakor vigyázni kell a szemléletességre, a hitelességre, a 

gyermekszerűségre. Azokat a történeteket részesítjük előnyben, amelyek a korosztály 

adottságainak megfelelően Isten szeretetéről, gondoskodásáról, oltalmazásáról szólnak. 

Tudatosítani kell a gyermekben, hogy a mesével ellentétben ez igaz, megtörtént esemény. 

A Szentírás történetei kapcsolódjanak a gyermekek világához (felvezető beszélgetések), 

benne pozitív érzelmi viszonyulásokat éljenek át. Olyat, amilyet a szülőtől – 

gyermekkötődésben megtapasztaltak, átéltek: a gondoskodás, segítés, védelem, oltalom, 

biztonság és az aggódó, felelős, s ha szükséges ítéletet is gyakorló szeretet. 

 

Az Ige valódi üzenetétől ne térjünk el, elmondása előtt fogalmazzuk meg magunkban, mit 

üzen Isten nekünk, miben segít mindennapi életünk problémáinak megoldásában. 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

17 

 

(Lehetőleg egy fő gondolat mellett döntsünk, mert a gyermek még nem képes egyszerre 

több nézőpontot figyelembe venni). Az érthetőség miatt a számukra ismeretlen szavakat 

ismerttel cseréljük fel, ha kell, szőjünk bele magyarázatot (helyszín, viselet, szokások stb.), 

úgy, hogy a történet lendületét ezzel ne törjük meg. 

A bibliai történetek után nem kell tanulságot megfogalmazni. Ha hitelesen mondtuk, ráérez a 

gyerek annak lényegére: az Úr Jézus Krisztus segít a benne bízó emberek élethelyzeteinek 

megoldásában. Természetesen a gyermek kérdéseire mindig reagáljunk. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek beilleszkedését segíti a közösségbe az ige üzenete 

által a csoporttársak elfogadó attitűdjének erősítése. Önmaga elfogadását erősíti a bibliai 

történeteken keresztül az üzenet, hogy Isten mindenkit gyermekeként szeret. 

Az egyházi énekek, dicséretek, zsoltárok, ifjúsági és ún. „mozgással kísért” református 

gyermekdalok, tartalmukkal és dallamukkal egyaránt a bibliai tanítás elmélyülését, valamint 

az esztétikai élmények erősödését szolgálják. 

A gyermekáhítatok, elcsendesedések, imádságok biztosítják az élő kapcsolatot Istennel. A 

hitben élő ember számára az imádság a lélek lélegzetvétele, nélküle elerőtlenedik az ember, 

elhal a szív. Az imádság legyen őszinte, szívből jövő. 

 

 

3.1.5. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

 

 A gyermekek ismerik a bibliai történeteket, református gyermekdalokat; megtanulnak 

néhány aranymondást; 

 felveszik az imádkozó testtartást, képesek saját megfogalmazású gondolataikat az Úr elé 

vinni; 

 hálaadó imát mondanak étkezés előtt és után, lefekvéskor; megtanulják az Úrtól tanult 

imádságot, ismerik a református köszönési formát; 

 tudják, milyen magatartásforma megengedett templomunkban, felismerik a református 

 templomok jellegzetességeit; 

 a keresztyén nevelés értékei megmutatkoznak gyermekeink jellemében; 

 a vallás hagyományos keretei között felnövő gyermek sok információt megtud Istenről, a 

Szentírásról, az elvárt magatartásformákról, a tanult imádságok lehetőséget adnak 

számára, hogy ne csak Istenről beszéljen, hanem párbeszédbe is kerüljön Vele. 
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 3.2.  Az egészséges életmód alakítása  

  

 

„…a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma…” 

                                                                                          (Pál levele a Korinthusiakhoz 6, 19) 

 

Abból indulunk ki, hogy a test a Lélek temploma, hogy Istennek mindenkor gondja van 

teremtményeire. Őrző szeretete biztosít arról, hogy minden ránk bízott gyermek 

fejleszthető, erősíthető.  

 

3.2.1. Egészségnevelés, környezeti nevelés célja 

  

 Egészséges, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése;  

 Az egészséges életvitel igényének kialakítása a fizikai állapot védelme, edzése; 

 A gyermek szükségleteinek kielégítése, növekedésének, fejlődésének elősegítése; 

 Olyan szokás- és szabályrendszer kialakítása, ami optimálisan védi egészségüket, 

megelőzi a betegségeket. 

 

 

3.2.2. Egészségnevelés, környezeti nevelés feladatai 

 

 Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása, mely az egészséges testi és 

szellemi fejlődés alapfeltétele.  

 Gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése; 

 Gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, egészségmegőrzése; 

 Harmonikus, összerendezett mozgás, testi képességek fejlődésének elősegítése. 

 A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, biztonságos környezet 

megteremtése és a tevékenységek megvalósításához a megfelelő feltételek biztosítása;  

 Az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas 

cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek 

fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek 

fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés 

és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

 A családhoz illesztett segítségnyújtás megvalósítása megfelelő szakemberek bevonásával, 

a szülővel együttműködve - speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki 

nevelési feladatok ellátása (védőnő, gyermekorvos, speciális szakemberek); 

 A környezet védelméhez, és megóvásához, a környezettudatos életmód kialakításához 

kapcsolódó szokások elsajátítása; 
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3.2.3. A fejlődést elősegítő tényezők 

 

Az egészséges életritmus szokásalakítása 

 

A gondozás a gyerekek fejlődése során egyre több egészségnevelési feladatot tartalmaz. 

Segítő együttműködéssel (óvodapedagógus, dajka), elfogadó megértéssel bátorítjuk a 

gyermekeket az önkiszolgálásban, egyéni fejlődési ütemük figyelembe vételével alakítjuk az 

egészségügyi szokásokat (amíg szükséges, velük együtt végezzük a tevékenységeket). 

A gyermek gondozásának alapja az óvónő és a gyerek közti meghitt, bensőséges, őszinte 

bizalmon alapuló viszony, természetes testközelség. 

Úgy szervezzük a csoport életét, hogy folyamatos, rugalmas időkeretben, az egyéni 

szükségletek figyelembe vételével tevékenykedhessenek a gyermekek egészséges, 

biztonságos környezetben(rendszeres fertőtlenítés, portalanítás, allergén anyagok 

kiszűrése), balesetvédelmi szabályok betartásával sokoldalú mozgáslehetőséget biztosítva. 

A rendszeresen ugyanabban az időben végzett tevékenységek visszahatnak az 

életfolyamatokra, biztonságot nyújtanak a gyermekek számára. 

Optimális életritmust, rugalmas napirendet alakítunk ki, amely alkalmazkodik a gyermekek 

életkori sajátosságaihoz és egyéni eltérő fejlődési üteméhez. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében feladatunk az önkiszolgálás, önellátás 

képességének fejlesztése olyan szintre, amely a személyes kompetencia működését 

biztosítja. Egyénre szabott fejlesztést kell alkalmazni a gondozási műveletek elsajátításának 

folyamatában. 

Lényeges az érzelmi motiváltságon alapuló spontán, aktív tevékenykedés, az utánzás, a sok 

gyakorlás. 

A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges. 

 

 

Tisztálkodás szokásalakítása 

 

A gyerekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, rendszeres, szükség 

szerinti tisztálkodásukat, valamint a tisztaságigényük kialakítását szolgálja. Mosakodás, 

törölközés, fogápolás, fésülködés, helyes orrfújás - zsebkendőhasználat. 

Ezekhez biztosítani kell a feltételeket, saját eszközeiket (szappan, törölköző, fogkefe, 

fogkrém, fésű, papír zsebkendő, stb.). 

Egyes tevékenységek végzése után kiemelt figyelmet fordítunk a tisztálkodás szoktatásának 

megvalósítására. (festés, mintázás, homokozás, testnevelés, udvari játék stb.) 

Fontos az eszközök tisztántartása, és a környezet rendben tartása, a technikák elsajátítása a 

gyerekek számára. Járványok esetén fokozott figyelem: fertőtlenítővel való kézmosás, 

napközben 

többszöri kézmosás, törölközők gyakori cseréje. ( Példa az óvónő személyes gondozottsága). 
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WC használat szokásalakítása 

 

Az intimitás tiszteletbenntartásával az életkornak megfelelően, kis segítséggel, vagy önállóan 

történik. A WC papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, a WC használatának, 

higiéniai szabályainak kialakítása folyamatos feladat az óvodai nevelőmunkánkban. 

 

 

Táplálkozás, étkezés szokásalakítása 

 

A táplálkozás a növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele. Az óvónő ismerje meg az 

egyes gyermek étkezési szokásait. 

Az eddig ismeretlen ételféleségeket meg kell ismertetni a gyermekekkel, majd nagy 

tapintattal szoktatni őket a kívánt táplálkozási követelményekhez. 

A gyermekek ismerjék meg és sajátítsák el a kulturált étkezés szokásait. Az igényesség 

terjedjen ki az esztétikus terítésre is. 

Váljon természetessé az étkezés előtti és utáni hálaadó imádság. 

Az önkiszolgálás gyakorlás útján történik a gyermekek egyéni képességének figyelembe 

vételével (egyéni szükségletek kielégítése, étkezés után a környezet rendbe tétele). 

A kulturált étkezési szokások kialakításával (csendes viselkedés, halk beszéd) egy időben 

ösztönözzük a gyermekeket az étel megkóstolására, elfogyasztására. A gyermekek 

elsajátítják  az evőeszközök helyes használatát, kialakul  étkezés közbeni helyes testtartás, és 

a szalvéta használatának igénye. 

Az étkezések során, s a nap bármely szakában biztosítjuk a folyadékbevitel lehetőségét, 

eszközeit. 

 

 

Az öltözködés szokásalakítása 

 

Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, de fejleszti a gyermekek ízlését, önállóságát 

is. Felhívjuk a szülők figyelmét az időjárásnak megfelelő, többrétegű, praktikus öltözködésre, 

hogy a gyermek hőérzetének megfelelően tudjon le,- vagy felvenni ruhadarabokat. 

Az öltözködésnél az önállóságra nevelés fokozatosságát szem előtt tartva, elősegítve a fűzés, 

kötés, gombolás és cipzárhúzás gyakorlását, mindig elegendő időt biztosítunk a 

tevékenységre.  

Ösztönözzük a ruhadarabjaik összehajtását, rendbetételét. 
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Mozgás, testedzés szokásalakítása 
 

A mozgás nemcsak a gyermek szervezetére, hanem az egész személyiségének fejlődésére 

pozitív hatással van, ami nem korlátozódik a foglalkozásokra, hanem az egész napi 

tevékenységéhez szervesen illeszkedik. 

Fejleszti az általános testi képességeket, a téri tájékozódást, a testséma kialakulását 

elősegíti, a 

koordinált mozgást. 

A mindennapos szabad mozgás során – teremben és udvaron egyaránt – egyénileg 

gyakorolhatják a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket. E mellett fontos a 

mindennapos frissítő testnevelés, a finommotorikát fejlesztő játékok, a testtartást javító és 

egyéb prevenciós játékok. 

Továbbá a helyes légzéstechnika, a mindennapi levegőzés (télen is), séták, kirándulások 

szervezése. 

Az óvodapedagógus figyeljen fel a testi -, egészségügyi rendellenességekre (testtartás, 

lúdtalp, látás,-vagy halláscsökkenés, bélférgesség, enuresis, stb), a szülővel egyetértésben 

kérje szakember segítségét, prevenciós munkájával azok megelőzésére törekedjék. 

 

Pihenés, alvás 

 

Pihenéshez jól kiszellőztetett teremben, kényelmes fektető ágyak, külső és belső nyugalom 

biztosításával készülünk. 

Elalvás előtt az óvónő éneke, meséje lenyugtatja, elaltatja a gyermekeket. Melléjük ülve, 

simogatással segítjük az elalvásukat, miközben a számukra biztonságot nyújtó puha 

alvótárgyukat, kabalát magukhoz ölelhetik. 

Az alvásigények kielégítése mellett rugalmasan alkalmazkodunk az eltérő alvási 

szükségletekhez és szokásokhoz. A pihenés egész ideje alatt fenntartjuk a csendes, nyugodt 

körülményeket. 

 

 

Környezet védelmének és megóvásának szokásalakítása 

 

A gyermekek fejlődéséhez – a helyi adottságok figyelembe vételével – egészséges és 

biztonságos környezetet biztosítunk. Az óvoda belső és külső környezete esztétikus, 

balesetvédelmi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő. 

A csoportszobák többféle lehetőséget biztosítanak a közös tevékenységekre, valamint az 

elkülönülni vágyó gyermekek játékára. Biztosítják az egyes játéktartalomhoz kapcsolódó 

tevékenységekhez szükséges helyet, és változatos eszközöket. 

Az óvoda udvara a fejlesztés másik fontos színtere. Az udvar környezeti feltételeinek értékét, 

szépségét növeli a gyermekekkel közösen gondozott virágok és a ligetes kert. 
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A gyermekeket a csoportszobában és az udvaron a helyes viselkedési szokásokra neveljük, a 

balesetveszélyekre felhívjuk a figyelmet. A kialakított rendnek megfelelően használjuk a 

környezetünk értékeit és megóvjuk azokat. 

A közös tevékenység (munka) elősegíti az értékek megbecsülésére nevelését. 

 

 

3.2.4. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

  

 Önállóan mosakodnak, törölköznek, figyelmeztetés nélkül szükség szerint tisztálkodnak, 

hajukat rendben tartják; 

 Belső igényükké válik a helyes fogmosás és a fogápolási eszközök tisztántartása; 

 Teljes önállósággal végzik az önkiszolgálást, s ezt természetes teendőként látják el; 

 Tudnak helyesen teríteni, az étkezéssel kapcsolatos feladatokat ellátni; 

 Étkezéskor eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, evőeszközöket megfelelően 

használják, betartják a kulturált és esztétikus étkezés szabályait; 

 Önállóan öltöznek-vetkőznek, cipőjüket befűzik-bekötik, becsatolják, ruhájukat ki-,be- 

 gombolják, cipzárazzák; 

 Tudják és alkalmazzák a zsebkendő helyes használatát; 

 Ruhájukat, ágyneműjüket kifordítva, hajtogatva teszik helyre; 

 Maguk és környezetük rendjére ügyelnek, a körülöttük lévő rendetlenséget belső igény 

alapján megszüntetik; 

 Elsajátítják az egészségügyi szokásokat, ennek eredményeként, ritkán betegek, csökken 

a hiányzások száma; 

 Mozgásuk összerendezett, változatos; 

 Pihenéskor tiszteletben tartják társaik alvási igényeit; 

 Óvják, évszaknak megfelelően gondozzák a közvetlen környezetüket, kertet. 

 

 

 3.3. Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés  

 

"Minden szabad nekem, de nem minden használ;  

minden szabad nekem, de nem minden épít." 

                                                                                ( I. Kor. 10. 23.) 

 

3. 3. 1. Az érzelmi, az erkölcsi és értékorientált közösségi nevelés célja 

 

 Az óvodai társas környezetben az együttélés és együttműködés olyan formáinak és 

szabályainak elsajátítása, ami megkönnyíti a gyermek mindenkori beilleszkedését, 

miközben személyiségjegyei is gazdagodnak. 
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 Az óvoda felnőtt közösségének példáján keresztül bizalmuk formálása a Mennyei Atya 

iránt is, hiszen gyermekeinkre sugározhatjuk az Úrtól kapott szeretetet, békességet. 

 Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosításánál a keresztyén erkölcsöt szem előtt tartva, 

olyan erkölcsi tulajdonságok és értékrend kialakítása, mint: az együttérzés, segítőkészség, 

mások elfogadása, türelem, jóindulat, megbocsátás, önzetlenség, igazságosság.  

 A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek 

gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának ezen belül: önállóságának, 

önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának, szokás- és 

normarendszerének megalapozása. 

 Az elvárások, szabályok célja: a gyermek fokozatosan jusson el addig, hogy tudatosan 

bánjon az önfegyelem eszközével. 

 Az óvoda a kicsinyek nyitottságára építve, ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális 

értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon 

csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 

mindazok megbecsülésére. 

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében, szükség szerint különösen jelentős, az 

óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális 

felkészültséggel rendelkező szakemberekkel. 

 

 

3.3.2. Az érzelmi, erkölcsi és értékorientált közösségi nevelésünk feladatai 

 

 Alapvető feladatunk a szeretetteljes, kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó, nyugodt 

légkör és az otthonos körülmények megteremtése.  

 A gyermekekkel, - e befogadó környezetben -, meg kell ismertetnünk mi a helyes és mi a 

helytelen, s ennek mércéje a Biblia.  

 Pontos, egyértelmű követelmények megfogalmazása, az együttélés alapvető 

szabályainak betartása, a szabadság és a korlátok ésszerű rendszerének megismertetése.  

 A gyermek személyiségét megismerve, érzelmi megnyilvánulásai folyamán szem előtt 

tartva, hogy az eltérő fejlettségű gyermekeknek minden helyzetben joguk van egyéni 

ütemükben előre haladniuk.  

 Az egyéni igényeknek megfelelő, fokozatos, szülővel történő beszokatás lehetőségének 

felkínálása, mely biztosíthatja a zökkenőmentes közösségbe történő beilleszkedést. 

 Az óvónő-gyermek, gyermek-dajka kapcsolatában ki kell alakítani a szereteten és 

kötődésen alapuló együttműködést! 

 A gyermek-gyermek kapcsolat során az alkalmazkodás, a társas kapcsolat erkölcsi 

normáinak, az érzelmi alapokon létrejövő kooperáció és kommunikáció fejlesztése 

 Dramatikus játékok, szituációs-és szerepjátékok segítségével fejleszthetjük érzelmeit, 

akarati tulajdonságait. 

 Érzelmeink hiteles közvetítése a gyermek felé.  
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 A csoportok szokás - és szabályrendszerének kialakításakor a sajátos nevelési igényű 

gyermekek egyéni képességének, fejlődési ütemének figyelembe vétele. 

 A kiemelkedő képességű gyermekek nevelése szintén kiemelt feladatunk. 

 A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös 

tevékenységek gyakorlása, ezért olyan óvodai élet szervezése kívánatos, mely segíti a 

gyermekek erkölcsi tulajdonságainak / együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség/ és akaratának /önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat/ 

fejlődését. 

 

 

3.3.3. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

 

 A gyermekek szívesen, örömmel jönnek óvodába: 

        érzelmileg kötődnek, csoportjukhoz, társaikhoz, a felnőttekhez; 

 Érdeklődnek egymás és a felnőttek iránt, észreveszik, ha valaki hiányzik a csoportból; 

 Beszélgetés közben felveszik és tartják a szemkontaktust; egymás és a felnőtt 

mondanivalóját türelmesen végighallgatják; 

 A gyermekek betartják az udvariassági szokásokat, együttélés szabályait; önállóak a 

kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás területein (kérés, köszönés, köszönetnyilvánítás, 

válaszadás, megszólítás); 

 Észreveszik, ha valamelyik társuknak, vagy felnőttnek segítségre van szüksége; a nagyok 

segítik a kicsiket; 

 Érzelmeiket kifejezik gesztussal, metakommunikációs jelekkel; 

 Viselkedésük tisztelettudó, rendelkeznek az alapvető erkölcsi tulajdonságokkal, 

igazmondásra törekszenek;  

 Képesek a belátásra, együttműködnek a közös cél érdekében, örülnek a csoport közös 

sikereinek; 

 Rendelkeznek társas, baráti kapcsolattal a csoportban; 

 Igyekeznek a szituációtól függően elfogadni az alá-, fölé- és mellérendeltségi helyzeteket, 

természetes számukra a különbözőség jelenléte; 

 Megkezdett munkájukat befejezik, észreveszik a környezetük rendjét megbontó 

elemeket, korrigálni tudják az ilyen jellegű helyzeteket; 

 Érdeklődővé, nyitottá válnak az őket körülvevő világ iránt, melybe be tudják helyezni 

önmagukat; 

 Egészséges én tudattal rendelkeznek, melyben jelen van az identitás, a hovatartozás 

(magyarság, lokálpatriotizmus, szülőföld). 
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3.3.4. Óvodánk ünnepei, hagyományai 

 

Az érzelmi nevelést meghatározza az ünnep. Az ünnepek szépséget, ritmust, értelmet adnak 

a hétköznapoknak. A keresztyén óvodákban az ünnepek az öröm, a hálaadás alkalmai 

gyermekeknek felnőtteknek egyaránt. A keresztyén egyház is ünnepkörökben él, de a 

gyermekeinket segítenünk kell az ünneplés átélésében, hogy ne csak a külső formák adta 

szabályokat ismerjék meg, hanem az ünneplés bensőségességét, a készülődés örömét, az 

átélés élményét. 

Vigyáznunk kell arra, hogy ne a családok helyett ünnepeljünk, hanem a készülődés és a 

bensőségesség csendjét és a várakozás örömét segítsük átélni! Vannak életünkben visszatérő 

elemei az ünneplésnek, ezzel a hagyományteremtés a célunk, hiszen az ünnepek, az akár 

évezredes hagyományok keltette élmény együttes, a közösséghez tartozás érzésének első 

megtapasztalása, később a nemzethez tartozás belsővé válásának első lépcsőfoka is. 

 

 

Ünnepeink 
 

 A születésnapok, névnapok, 

 keresztyén ünnepeink, 

 nemzeti ünnepeink, 

 néphagyományainkhoz kapcsolódó jeles napok. 

 

 

 3.4. Az anyanyelvi, az értelmi nevelés és fejlesztés 

 

„Ő nála van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem”   

(Jób 12,13) 

 

 3.4.1. Anyanyelvi és értelmi nevelés célja 

 

 A gyermeki gondolkodás és az anyanyelv párhuzamos fejlesztése, a kommunikáció 

különböző formáinak alakítása az óvodai nevelőtevékenység egészében. 

 A beszéd és a gondolkodás egymástól elválaszthatatlan folyamatok, ezért célunk, hogy, 

érzelmeiket, érzéseiket és gondolataikat szóval, mozgással illetve vizuális eszközökkel 

kifejezzék.  

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

gyermeket váratlan vagy komplex élethelyzetek megoldására és egyre több örömöt 

lelnek a kihívások legyőzésében, az önfejlesztő tanulásban. 

 Olyan kapcsolatteremtő készség kialakítása, mely képessé teszi, hogy élményeiről, 

tapasztalatairól, gondolatairól megnyilvánulhasson. 
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 3.4.2. Az anyanyelvi és értelmi nevelés feladatai 

 

 Az önkéntelen figyelem felkeltése sokszínű, érdekes eszközökkel, újszerű, meglepő 

ingerekkel. 

 Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében megvalósítandó feladat. 

 Az értelmi képességek fejlesztési lehetőségének felismerése és kihasználása a nap 

minden mozzanatában. 

 Olyan szituációk teremtése, melyben a gyermek megfigyel, felfedez, új ismereteket 

szerez, gondolkodik, beszél, kérdez, véleményt alkot. 

 A gyermek egyéni képességeinek és fejlettségi szintjének megfelelő játékos helyzetek, 

tanulási alkalmak teremtése, melyek lekötik érdeklődését, aktív szellemi energiáját. 

 A gyerekek már meglévő tapasztalatainak rendszerezése, célirányos bővítése oly módon, 

hogy ezen keresztül fejlődjenek kognitív képességei. 

 Sokszínű, változatos, ösztönző élmények biztosítása a kiemelt figyelmet igénylő, 

gyermekeinknek. 

 A kiemelten tehetséges gyermek számára olyan megnyilvánulási lehetőségek biztosítása, 

melyben sokszínűsödhet kifejezéskultúrája. 

 A gyermekek segítése a bibliai szófordulatok megértésében, a biblia nyelvezetének 

közelebb vitele a gyermekek életkori sajátosságaihoz. 

 

 

3.4.3.  Az anyanyelvi és értelmi nevelést elősegítő tényezők 

  

Minden nemzet fő kincse az anyanyelve. A magyar nyelv rendkívül gazdag. A gyermek a 

felnőttek beszédmódján keresztül ismerkedik az anyanyelvünk szépségével, árnyaltságával, a 

helyes mondatszerkesztéssel. Eközben fejlődik beszédértése, szókincse, kifejezőkészsége. 

Anyanyelvi kultúránk megismertetésében, átörökítésében fontos szerepet játszanak az 

igényesen, gonddal összeválogatott mesék, mondókák, versek, énekek, szólások, 

csujjogatók. 

A mese olyan élmény adta tudással ajándékozza meg gyermekeinket, ami semmivel sem 

pótolható. 

Mese közben ugyanis, a gyermek az óvodapedagógus szájmozgását nézi, megfigyeli a 

hangképzéshez kapcsolódó ajakmozgást, fülével hallja a beszédhangok tiszta ejtését, a 

beszéd dallamát, aminek következtében egyszerre több érzékszervén keresztül van módja 

„tanulni” a szép, tiszta beszédet. 

Mesehallgatás közben a gyermek képzeletében megindul a hallott történet képi 

megformálása.  

A gyermek is „leképezi” agyában a mese cselekményét, ami által aztán azt kreatív 

gondolkodásra készteti. 
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A gyermek a beszéd révén szerzi ismereteinek nagy részét, segítségével fejezi ki magát, lép 

érintkezésbe környezetével. Az óvodáskor a beszédfejlődés legszenzitívebb időszaka, 

egybeesik az ugrásszerű mentális és pszichés fejlődéssel. 

Az anyanyelvi nevelés során különböző funkciókat fejlesztünk: a hangok, hangzók tiszta 

ejtését, összefüggő beszédet, aktív és passzív szókincset, beszédészlelést és értést. 

Ezek elengedhetetlen feltételei a majdani írás és olvasás elsajátításának. 

Az óvónő beszéde szemléletes, a gyermek számára érthető, tagolt, érzelmeket kifejező, 

gazdag szókincsű. A gyermek minél több beszédet hall, annál több ösztönzést kap az önálló 

beszédre. 

Beszélgetések során fejlődnek a társas kapcsolataik. 

 

Az óvodába lépéstől kezdve építünk a gyermek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére. 

Emellett segítjük a tanulási vágyának kialakulását olyan élményszerzési lehetőségek 

felkínálásával, amelyben a gyermekek: látással, tapintással, hallással, érzelmekkel és 

fordulatokkal, verbális és nonverbális módon, első kézből szerezhetnek tapasztalatokat, s így 

válik a tanulás élménnyé, teljes személyiséget aktivizáló folyamattá. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének területei: a beszédszervek, a 

beszédhallás az auditív ritmus, az auditív emlékezet. Mivel az anyanyelv használata a nevelés 

egész folyamatában jelen van, ezért a különböző tevékenységformákhoz kapcsolódva, 

komplex formában, már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciálásával, egyénre 

szabott fejlesztéssel valósítható meg. 

 

 

A komplexitás jelenléte programunkban: 

 

 Egyrészt az ismeretszerzés folyamatában: többoldalú megtapasztalás (látás, tapintás, 

hallás, ízlelés…). Az adott tárgy, lény, jelenség, esemény stb. többféle ismeret hordozója. 

Például egy katicabogár megtalálásánál, együtt lehet megláttatni az Isteni gondviselést, a 

környezetvédelem fontosságát, a pettyek, lábak, számolásával a számosságot, a színek, 

formák szépségét és egy odaillő dal, mondóka, vers a helyzet természetes velejárója. 

 Másrészt hatásmechanizmusában: az óvodai tevékenységkörök komplexen hatnak a 

gyermek értelmi képességeire is. A tematikus terv, azaz a tevékenységek tartalma egy-

egy témakört, évszakhoz kötődő ismeretanyagot, ünnepre hangolódást minden 

foglalkozási ágra tervezve jár körül. 

            

 

3.4.4. A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

  

 Formailag tiszta hangképzés, érthető hangok, gazdag szókincs, tartalmilag megfelelő 

kifejezőkészség jellemzi. 
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 Eléri a beszédfejlettség az életkornak megfelelő szintet; azaz a gyermek értelmesen 

kifejezi gondolatait, élményeit, el tudja mondani a vele vagy mással történteket, s jól 

megérti azt, amit a felnőttek neki mondanak. 

 Van önálló gondolata és tud dönteni különböző helyzetekben; 

 Felismeri a problémákat, azokat kreatív módon oldja meg; 

 Aktívan, alkotó módon, tudásvággyal vesz részt a különböző tevékenységekben; 

 A szerzett ismereteket képes megfelelő formában rendszerezni, gyakorlatban alkalmazni 

és közölni azokat; 

 A hibákat észreveszi, rávezetéssel vagy önállóan ki tudja azokat javítani; 

 Ismer Bibliai történeteket, azok tanulságait, tudja azokat megkülönböztetni a mesétől. 

 

 

 4. Az óvodai élet tevékenységi formái 

 

 4.1. Játék 

 

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

nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyermek elemi, pszichikus szükséglete, mindennapos, 

      önkéntes,  önmagáért  való,  szabad,  élményeken  alapuló,  személyiségét fejlesztő      

      örömforrás.                  

 A gyermek a játékban megéli a döntés szabadságát, mivel ő választja ki, milyen eszközzel, 

milyen műveletet végez, ill. milyen szerepet vállal, kikkel és milyen szabályok szerint. 

 A szabadságnak az együttélés szabályai, a humanisztikus viselkedés szokásai adják meg az 

ésszerű korlátait. Játékában így a keresztyén erkölcs jellemzi gyakorolja a szeretetet, 

megértést, igazságot, alkalmazkodást, rendet, stb. 

 A  gyermek  több  síkon  így  érzékeléssel,  észleléssel,  mozgással,  emocionálisan  és 

intellektuálisan tapasztalja meg az őt körülvevő világot. A benyomásait, személyiségén 

átszűrve, játékban spontán adja vissza.  Eközben formálódik a gyermeki pszichikum 

valamennyi funkciója. 

 Fejlődik a gyermek megismerő képessége,   kézügyessége, motorikuma, mozgása, testi 

erőnléte, képzelőereje, nyelvi kommunikációja. 

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

élet alapformáit, gyakorolja a keresztyén erkölcs jellemzőit. Fejlődik értelme, 

gondolkodása. 

 Bővül  ismerete,  tapasztalata,  érdeklődési  köre,  integrálja  a  külső  és  belső  világot. 

Így válik a játék kiemelt jelentőségű, tájékozódásukat, kreativitásukat fejlesztő és erősítő, 

élményt adó tevékenységgé. 

 Az emlékezetbe vésés és szándékos felidézés játékhelyzetben jelentkezik először a 

kisgyermekeknél. A „mintha” helyzetek gazdagítják fantáziáját, a szituációkban felmerülő 

nehézségek problémamegoldó gondolkodását, találékonyságát. 
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 A szerkesztő- összerakó- építő tevékenységekben fejlődik kreativitása, térlátása, 

„ügyesedik” keze (finommotorikája), mozgása- cselekvése összerendezettebbé, 

célirányosabbá válik. 

 A közös játékban való „együttgondolkodás” serkentő hatással van a beszédre. 

Elképzeléseinek, javaslatoknak a megfogalmazása fejleszti a gyermek kifejező készségét, 

szókincsét.  

 A különféle játéktevékenységekben erősödnek akarati tulajdonságai (kitartása, 

szabályokhoz való alkalmazkodása, kompromisszum készsége, önállósága, feladattartása, 

önfegyelme…), szociális készségei (együttműködés, segítőkészség, empátiakészség, 

konfliktuskezelés…). 

                                                                                                                                                                          

4.1.1.  Az óvodapedagógus feladata    

  

4.1.1.1. Élményszerzési lehetőségek biztosítása  

  

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

alkalmával szerzett tapasztalatokkal. A megváltozott társadalmi viszonyok miatt a 

gyermekek családból hozott élményei erősen különböznek.  Ezek az egyéni tapasztalatok 

az óvodában, a közös játékban megelevenednek, új közös játék forrásává válnak. 

 A szeretetet, megértést, igazságosságot,  alkalmazkodást,  rendet,  az  átélt  pozitív  vagy 

negatív élményeket dolgozza fel a gyermek a játékában.   

 Az agresszió keltette feszültségoldás, a negatív élmények feldolgozása az óvónőtől kellő 

tapintatot igényel. Engedje ezek kijátszását, de úgy, hogy a többi gyermeknek védelmet 

nyújtson velük szemben. 

 Az óvodán kívül és belül közösen átélt élmények: séták, kirándulások, kulturális 

programok 

alkalmával is szerezzenek tapasztalatokat a gyerekek. Ezek majd egyedi módon 

gazdagítják 

a játék tartalmát, kihatnak az óvodán kívüli játékéletre is.  

 A bibliai történetek megismerése során, gyakran azonosulnak a szereplőkkel és átélik 

újra a „szeretet győzelmét”. A keresztyén szellemiség  kialakulásához   szükséges   az 

élményszerű átélés.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára is változatos játéklehetőségeket kell 

biztosítani, amelynek folyamatában lehetőség nyílik a különböző készségek,  képességek  

fejlesztésére, a  társas  kapcsolatok  kialakítására. 

A játékeszközök használatának elsajátítását, a játéktevékenységeket az óvodai nevelés 

során a pedagógusok egyéni helyzetekben segítik. Célunk a fokozatos önállósodás majd a 

társakkal való közös játék. 

            

4.1.1.2. Többfajta játék helyének megfelelő biztosítása  
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 Az óvodai játék színtere: a csoportszoba és az óvoda udvara, alkalmanként külső színtér.  

 Az óvónő minden esetben sajátos körülményeket teremtsen a gyermekek életkorának és 

tevékenységének megfelelően: a gyakorló játékokhoz (pl. mozgásos játék), a szimbolikus 

szerepjátékokhoz (dramatikus játék, bábozás), konstruáló és a   szabályjátékokhoz 

létesítsen állandó, illetve ideiglenes játszóhelyet. Emellett a gyermekek önállóan, akár a 

bútorok mozgatásával is kialakíthassák a nekik   megfelelő körülményeket. Fontos 

szempont, hogy egymást ne zavarják. A gyakorlójátékokhoz bővebb helyre, a 

szerepjátékokhoz több, kisebb zugra van szükség. A mese, a báb, a hangszer, a kellékes 

kosár helye elérhető és tevékenységre ösztönző legyen. 

 A csoportszobákban megépített galériák (fent és lent egyaránt), nyújtsanak lehetőséget a 

félrehúzódáshoz, „nyugodt kuckó”kialakításához. 

 Az óvodapedagógus az udvaron is biztosítsa a nagymozgásos, labda-, énekes- és 

szerepjáték feltételeit, valamint az időjárásnak megfelelően a vizuális tevékenységet, az 

építést és a konstruálást.                         

 Az óvónő segítse a gyermekeket elképzeléseiknek megvalósításában, a komplex játékok 

kibontakozásában és biztosítsa a szükséges feltételeket. 

             

 

4.1.1.3. Elegendő, zavartalan játékidő biztosítása  

   

Az óvoda napirendjében fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A játék 

folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja a direkt és indirekt 

irányítás arányát. Az elkezdett játéktevékenység több napon át tarthat, különösen akkor, 

ha a hozzávaló eszközök barkácsolással készülnek, vagy a játékot még nem „játszották 

ki”. Az óvónő támogassa a törekvéseket, hogy a játék gazdag, tartalmas, sokrétű és 

hosszantartó lehessen, lehetőleg megszakítás nélkül végigjátszhassák.  

 

4.1.1.4. A játék tartalmának megfelelő játékeszköz és játékrendszer biztosítása  

  

 A jó játékeszköz motiválja a cselekvést, kibontakoztatja a fantáziát, a játék során életre 

kel, segíti elgondolásainak megvalósítását. A világ szimbolikus újrateremtésére ösztönöz. 

 Minden gyermek számára az ő adott fejlettségi fokán gondoskodni kell a különféle 

játékokhoz szükséges félkész- kész, cselekvésre inspiráló játékeszközről, játékszerről. 

 Szükség van a környezetünkben és a természetben megtalálható kellékekre, melyek a 

gyermek szimbolizmusát, kreativitását, a környezetből vett élmények megelevenítését, 

érzelmi kötődését teszik lehetővé. 

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

eszközkészlete mellett gondoskodni kell a képességfejlesztő játékokról, bábozás, 

dramatizálás kellékeiről is. 

 A gyermekekkel a játékeszközök megosztását, megszervezésének módját el kell 

sajátíttatni.                    
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Közben átélik milyen nehéz megválni attól, s valóban köszönet jár annak, aki megteszi. 

Mindez, a hálaadás érzését alakítja ki bennük.  

 A modern, sokszor értéktelen játékszereket, egészítsük  ki  természetes  anyagból,  saját  

magunk  és  a  gyermekekkel  együtt készített eszközökkel. 

 

 4.1.1.5. Biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag nevelői légkör biztosítása  

  

 Az óvónő olyan tulajdonságokkal rendelkezzék, ami által utánozható mintát ad a 

játékban a gyermek számára.  Fogadja el és szeresse a gyermeket, mély empátiás 

készséggel, toleranciával, pedagógiai   érzékenységgel,   kritikai   érzékkel, 

következetességgel és játékossággal bírjon.  

 Derűs, szeretetteljes, biztonságot, nyújtó légkört alakítson ki. Kezdeményezze, segítse a 

játékot, ha elakad. Támogassa a gyermekek közötti baráti kapcsolatok alakulását. Építsen 

a  gyermek  képességeire.  Tartsa tiszteletben a gyermeki játékot, s engedje, hogy a 

szabadon  szervezhessék  a  helyét,  eszközét,  társaikat  önállóan  választhassák   meg. 

Nyugodt játék esetén hagyja, hogy a gyermeke  szabadon  tevékenykedjenek, ilyenkor a 

játék szemlélője, követője maradjon. A nyugodt játék feltétele a jól kialakított szokás-,és 

szabályrendszer.  

 Az  óvónő  szituációérzékenységével  figyeljen  fel  és  reagáljon  a  gyermekek  spontán 

szerzett élményeire, tapasztalatait építse be a további nevelési- tanulási feladatai közé. 

             

  

4. 1. 2. A játék és a matematika összefüggése  

  

 A  matematikai  ismeretek  megalapozásában,  megszerettetésében  nagy  szerepe  van  a 

játéknak, a játékba való beépítésnek.   

 A témakörök feldolgozásához társasjátékokat, szabályjátékokat alkalmazhatunk. 

Szükséges a  játék  során  adódó  lehetőségek  kihasználása  pl.:  számlálás,  válogatás, 

csoportosítás, 

halmazképzés, sorakoztatás, párosítás, névutók, relációk gyakorlása,  térfogatmérés,  

ellentétpárok, nyitott- zárt vonalak, stb. 

 Konstrukciós játék, építő játék: válogatás, csoportosítás tulajdonságok szerint, számlálás, 

sorakoztatás, párosítás, névutók, relációk használata.                         

 Szerepjáték: ellentét párok: kisebb-nagyobb, kövérebb-soványabb, stb.  

 Szabályjáték: egyenes, görbe, zárt és nyitott vonalak, kívül - belül, oszlop, sor. 

 Játék a szabadban: térfogatmérés, viszonyfogalmak: alatta, felette, mellette stb.,                

 Mozgásos játékok: sorszámnevek, tőszámnevek, soralkotás, hosszabb-rövidebb, 

magasabb- 

 -alacsonyabb, gyorsabb-lassabb stb. 
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4. 1. 3. A játéktevékenységek során fejlesztendő főbb területek, és fejlesztő játékok 

 

4.1.3.1. Mozgásfejlesztés 

 

A gyermek joga, hogy kedvére mozogjon. Ez a tény arra késztet bennünket, hogy 

felkészüljünk nap, mint nap szervezett mozgáslehetőségek biztosítására az udvaron, az 

épületben egyaránt. A mozgás fejleszti a gyermek állóképességét, a test koordinált 

(összerendezett) mozgását, egyensúlyérzékét, izomrendszerét, testi erejét, egész 

személyiségét. A mozgás révén képessé válik a differenciált mozgásra, a gyors, energikus és a 

lassú mozgásra egyaránt. Az óvodásaink egészséges fejlesztésével eljuthatunk a nem kellően 

koordinált nagymozgásoktól az ugrások, guruló átfordulások, a pontosabb szem-kéz, szem-

láb koordinációt igénylő gyakorlatokon át, akár a kar, a láb apróbb izommunkák végzéséig 

(kislabda hajítás, függésekből átfogások stb.).A gyermekeknek meg kell tanulniuk 

alkalmazkodni a tér adta lehetőségekhez. 

Miután a mozgás ebben a korban belső igényből fakad, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 

gyermekeink sokat tartózkodjanak a szabadban. Számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre 

esztétikus környezetünkben a mozgásra, a természet megszerettetésére, megfigyelésére és 

tapasztalatok gyűjtésére minden évszakban. 

A szabadban kiváló lehetőségünk nyílik arra, hogy jó játékokat szervezzünk, amelyekkel 

biztosítjuk gyermekeink nagy mozgásigényét. Ugyanakkor a játékok csak a szabályok révén 

lesznek igazán érdekesek, a szabályokat önként és szívesen vállalják a játék kedvéért, így a 

mozgást biztosító játékaink kialakítják gyermekeink szabálytudatát. 

Türelemre, kitartásra is nevelnek, mivel ki kell várni az időt, amikor pl. szerephez juthat egy-

egy játékban. Igen kedvesek a különböző futójátékok. Egyszerű fogójáték sokaságát ismerjük, 

kezdeményezzük a testnevelés foglalkozások keretén túl is az udvaron. 

Szükséges olyan mozgásos játék szervezése is, amely szűkebb térben, csoportszobában, 

előtérben kezdeményezhető. Játékaink a nagymozgások (pl. járás, futás, ugrás, csúszás, 

mászás, egyensúlyozás) és finommotoros mozgások fejlesztését szolgálják elsősorban, de 

általuk fejlődik figyelmük, gyors reagáló képességük, szabálytudatuk, kitartásuk, térbeli 

tájékozódásuk. Bátrabbak, figyelmesebbek, fegyelmezettebbek lesznek a játékok sikeressége 

révén. 

 

4. 1. 3. 2. Testséma fejlesztés 

  

Az óvodáskor elején, 3-4 éves korban a testséma fejlesztés fontos feladat. Az összerendezett 

mozgáshoz a gyermeknek jól kell ismernie a testét. 

A testséma fejlesztés során a kisgyermek a testrészek egymáshoz való viszonyáról, a 

testrészek téri elhelyezkedéséről kap ismereteket. Ez már a térbeli tájékozódást segíti elő. 

Fontos eleme a fejlesztésnek a lateralitás (oldaliság) és dominancia (egyik vagy másik oldal 

hangsúlyozottsága) kialakítása. Már óvodába lépéstől tudatosítjuk a jobb és a bal oldalt. Az 

oldaliság fejlesztése hat a térpercepcióra (térérzékelés, térészlelés) fejlődésére. 
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Különböző gyakorlatokkal figyeljük a dominanciát: 

- rúgjon egy labdát; 

- vezessen egy tárgyat lábbal a vonalon; 

- nyúljon egy tárgyért, integessen; 

- dobjon egy labdát! 

A testséma fejlesztő játékaink egy része a testrészek megismerését célozza. A kisgyermek a 

tükör előtt figyeli magát, társait, összehasonlításokat tesz. Ez már az észlelés fejlesztésének 

alapja is. 

A babafürdetés során megnevezi a baba testrészeit, megmutatja azokat magán is. Néhány 

játéktípus a személyi zóna alakítását, az oldaliság (lateralitás) kialakulását segíti elő. Amikor a 

saját testén már jól tájékozódik, akkor figyelhetjük meg a test és a tárgyak viszonyát, 

amelyek játékos mozgásokban fejleszthetők. 

A testfogalom alakítását jól szolgálják azok a játékok, amelyekkel megvizsgálhatjuk az egyes 

testrészek funkcióit. Ezek a játékok a percepciófejlesztést is szolgálják. Az orvos-játékban már 

a pontos megfogalmazásra törekszünk, helyes szavak használatát várjuk. 

E terület szoros kapcsolatban van a verbális fejlesztéssel. A gyermekek a testrészek nevét 

gyakorolják, a mozdulatokat hangutánzó szavakkal, ritmikus versekkel kísérik. Ezek egyben a 

mozgáskoordinációt is segítik. 

 

4.1.3.3. Percepciófejlesztés 

  

Az érzékelést, az észlelést más szóval percepciónak nevezzük. Mielőtt a fejlesztést elkezdjük, 

meg kell győződnünk a gyermek érzékszerveinek épségéről. A fejlesztő feladatainkat aszerint 

csoportosítjuk, melyik érzékszerv működésének fejlesztését állítjuk középpontba. Ezek a 

következők: 

- látási (vizuális), ezen belül alak- és formaállandóság; 

- hallási (auditív); 

- tapintási; 

- térészlelés; 

- mozgásos (kinesztétikus) észlelések. 

Az óvodában a 3-4 évesek percepciófejlesztését elsősorban a testséma és a 

mozgásfejlesztésen 

keresztül valósítjuk meg. 

Az 5-6 éveseket már a konkrét, az észlelésre irányuló játékokkal fejlesztjük. 

 

4.1.3.4. Verbális fejlesztés 

  

Az ember a beszéd segítségével képes kifejezni önmagát, megértetni másokkal érzelmeit, 

gondolatait, elképzeléseit. A gyermeki beszéd fejlődését nagyban befolyásolja környezete. 

Szükséges, hogy a szűkebb, tágabb mozgástérben találkozzon utánozható hangokkal, halljon 

tiszta, értelmesen tagolt beszédet. Fontos, hogy a mások beszédét felfogó és értő gyermek 
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helyes artikulációjú reakcióit, beszédproduktumát a környezete elismeréssel fogadja, 

viszontválaszaik példamutatóak, utánzásra alkalmasak legyenek. 

Az óvodáskorú gyermekek beszédkedve, beszédkészsége megfelelő fejlődésének érdekében 

nagyon sokrétű feladat vár ránk. Az óvodáskorban alakítható beszédhallás figyelem, 

emlékezet fejlesztése, beszédtempó-tartás, megértés sokat segíthet az iskolai tanulás 

előkészítésében. A gyermeki fejlődés során lassan háttérbe szorulhat a mozgás, a cselekvés, 

előtérbe kerülhet a játékos, gondolkodtató játékos tevékenység. Fontos, hogy ne tévesszük 

szem elől a gyermekek egyéni fejlettségét, fejlődési ütemét, szociális érettségét. 

 

Játékaink: 

• a beszédszervek ügyességét célozzák; 

• a hallás, a beszédhallás fejlődését segítik; 

• a hangok felismerését, raktározását, felidézését szolgálják; 

• a helyesen ejtett hangok, tiszta artikulációját gyakorltatják; 

• sajátos anyanyelvi formák felismerését, elsajátítását támogatják; 

• szavak értését, rögzítését, felidézését segítik. 

 

4. 1. 3. 5. Szimbolikus szerepjáték 

  

A játék feszültségoldó hatása megkérdőjelezhetetlen. E tevékenység közben ismeri meg a 

gyermek önmagát és a világot, kérdések vetődnek fel benne, átél, beleél: fejlődik. A 

szimbolikus szerepjátékban megtalálható az a fajta játék, játékirányítási technika, mely a 

nevelés folyamán feltétlenül eredményes lehet. Eszköze minden olyan játék és gyakorlat, 

ami hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megérthessük egymást és magunkat, különböző 

képességek fejlődjenek, tökéletesedjenek. Ide tartoznak többek között a népi 

gyermekjátékok, az improvizatív gyakorlatok, a ritmusjátékok. Ezen játékok célja a 

személyiség alakítása, a társakkal, a környezettel történő kapcsolat felvétele és megtartása, 

önmagunk elfogadása és elfogadtatása. Nagy hangsúlyt kap a gyermekek képzelete, 

fantáziája, kreativitása, szerepjátékra való képessége, empátiája. Ami a legfontosabb, mindez 

cselekvés útján, a gyermek alapvető tevékenysége, vagyis játék közben történik. 

 

A játékkal történő nevelés hatására fejlődik, önállósodik a gyermek gondolkodása, 

munkavégzése pontosabbá, megtervezettebbé válik, konfliktusait megtanulja demokratikus 

úton rendezni: fejlődik humorérzéke, a másság elfogadására való képessége, önismerete, 

mozgás és kommunikációs készségei gazdagodnak, tökéletesednek. 

 

 

4.1.3.6. Barkácsolás 

 

Nagyon fontos szerepet töltenek be a kisgyermekek játékában azok a játékeszközök, 

melyeket akár maguk készítettek, akár a felnőttek alkottak meg számukra. A gyerekek a 
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játékok készítése közben tapasztalatokat szereznek azokról a természetes anyagokról, 

amelyekkel bánnak: a szálak keménységéről vagy puhaságáról, melegségéről, a sár 

képlékenységéről, a különböző növényi részek hajlékonyságáról, száraz vagy nedves 

állapotban történő felhasználhatóságáról stb.  Megpróbáljuk a környezetünkben található 

összes használható anyagot (termények, csuhé, nád, vessző, gyapjú, toll, agyag, rongy) 

gyűjteni, feldolgozni, kipróbálni, a gyermekek mindennapi játéktevékenységeit ezekkel 

kibővíteni, alkotókészségüket kibontakoztatni, és erősíteni. 

 

A barkácsolás elsősorban a nagy-középső csoportosok tevékenysége, de bizonyos 

próbálkozásokat a kiscsoportban is elkezdünk. A kisebbeket bevonjuk a kevésbé 

munkaigényes, kiegészítő játékok készítésébe. A nagyoknak már teljes önállóságot 

biztosítunk. Szeretnénk elérni, hogy a barkácsolás ekkorra természetes alkotórésze legyen a 

szerepjátéknak, a gyermekek maguk kezdeményezzék egy-egy esetben a barkácsolást, a 

maguk választotta módon és eszközökkel, s a létrehozott alkotást használják fel további 

játékuk során. 

 

 

4.1.3.7. Szerepjáték 

 

A szerepjáték az óvodáskor jellemző, nevelési szempontból a leggazdagabb lehetőségeket 

nyújtó játékfajtája. A gyermekek szerepjátéka ismereteiket, tapasztalataikat, elképzeléseiket 

és az ezekhez fűződő érzelmeit tükrözi. A valóságra épül. Benne a felnőtt szerepét, 

tevékenységét és viszonyait újraalkotja a gyermek. Ehhez az újraalkotáshoz szükség van még 

valamire, amivel a gyermek a külső-belső „hiányosságokat” áthidalja. Ez a fantázia. A 

szerepjáték az, amelyben a valóság és a fantázia legszínesebben jelen van. A szerepjáték  

befolyással van az óvodáskor összes játékfajtájára, lényegében keretei között zajlanak le a 

többi játékok is, illetve a szerepjáték elemeit beleviszik a gyermekek más játékukba is. E 

fontos játékfajta továbbfejlesztéséhez szeretnénk biztosítani gyermekeinknek több olyan 

eszközt, mely színesítheti, gazdagíthatja tevékenységeiket (pl. közlekedési játékokhoz KRESZ-

táblákat, boltos-játékokhoz polcot, „árukat”, orvosos játékhoz köpenyt, orvosi 

„műszereket”). 

 

 

4.1.3.8. Dramatizálás és bábozás 

 

A szerepjátékot gazdagítja, ha a gyermekek bibliai történeteket, példázatok kapcsán átélt 

élményeiket, irodalmi élményeiket szabadon választott, kötetlen módon dramatizálják. 

A dramatizálás azért csodálatos, mert amellett, hogy a gyermekek részletesen 

megismerkedhetnek egy gyönyörű bibliai történettel, irodalmi művel, a mesével, fejlődik 

személyiségük is, és a nevelési folyamat teljesebbé tehető segítségével. Közben rengeteg 

motívummal gazdagodik a gyermekek személyisége, fejlődik beszédkészségük, tökéletesedik 
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mondatalkotásuk, a metakommunikatív eszközök használata, együttműködésük a társakkal, 

önmaguk aprólékosabb megismerése, véleményalkotásuk, beszédfegyelmük, türelmük, 

képzeletük, fantáziájuk, konfliktusmegoldó képességük, kifejezőkészségük.  

A dramatizáláshoz és további fejlesztéséhez gondoskodunk különféle eszközökről, 

jelmezekről, a különböző szerepeket jelző szimbolikus kellékekről.  

A bábozást, a bábjátékot  szeretnénk előtérbe helyezni, tovább fejleszteni. 

A báboknak kijelölt helyük van a csoportszobában, a gyermekek kézméretének megfelelőek, 

bármikor játszhatnak velük.  

A gyermekekkel közösen is készítünk bábokat terményből, vagy más anyagból, ezen kívül sík- 

és egyszerű fakanálbábokat is. 

 

4. 1. 4. A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére 

  

 A gyermekek képesek kitartóan több napon keresztül egyazon játéksémában együttesen 

részt venni, hosszabb ideig, kitartóan játszani; 

 betartják a játéktevékenységek alatt kialakított szokásokat; 

 játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték; 

 képesek összetettebb, bonyolultabb építményeket alkotni; 

 a szabályjátékokban képesek elfogadni az alá-, fölé-, mellérendeltségi viszonyt; 

 társas viselkedésükben megjelenik a keresztyén szemléletű viselkedési szabály; 

 interakciójuk gazdag, kulturált, érthető; 

 játék során összefüggéseket fedeznek fel és képesek azokat megfogalmazni; 

 új eszközök, új ötletekkel gazdagítják játékukat; 

 konstruáló játék során változatos építményeket hoznak létre, az építő játék során az 

egymás 

 mellett építő csoportok nem zavarják egymást;  

 báboznak, mesét dramatizálnak, a szükséges eszközök elkészítésében részt vesznek, 

önállóan történeteket találnak ki, báboznak.  

 

 

4. 2. Munka jellegű tevékenységek 

 

“És fogta az Úristen az embert és elhelyezte az Éden kertjében,  

hogy azt művelje és őrizze .”  

(1Móz.2,15) 

 

 

 A munka tevékenysége az óvodáskorú gyermek számára játékos jellegű, mégis a szükség 

motiválja.  

 A  játékkal  és  a  cselekvő  tanulással  egybeeső  munka  és  munkajellegű  tevékenység  a 

személyiségfejlesztés fontos  eszköze. A  környezet  megismerésének,  a munkavégzéshez 
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szükséges  attitűdök,  képességek  és  tulajdonságok  (kitartás,  céltudatosság,  felelősség, 

fegyelem, önállóság) alakításának fontos eszköze.  

 A   csoporttársakkal   együtt   és   értük   végzett   munka   során   alakulnak   a   közösségi  

kapcsolatok,  pozitív  élmények  átélésére  ad  lehetőséget,  melyek  újabb  motivációként 

hatnak. Törekedjünk arra, hogy a gyermek számára önként- örömmel és szívesen végzett, 

aktív  tevékenység  legyen  a  munka.  Nem  zárható  ki  azonban,  hogy  a  gyermek  tettei 

következményeiként,  nevelői  célzattal  munkajellegű  feladatot  kapjon.  Ez  esetben  is 

fontos az óvónői példaadás, a megfelelő segítségnyújtás, irányítás.  

                                                         

A leggyakoribb munkafajták: 

 

 A  játékban  megjelenő,  a  szükségleteiket  kielégítő  munkák,  melyeket  a gyermekek      

önként    vállalnak. 

 Az   óvodai   életet   végigkísérő   önkiszolgáló   munka,   mely   fejleszti   az önállóságot, 

kitartást, feladattudatot. 

 Környezetünk rendszeres ápolása, gondozása, kerti munkák, állatok gondozása 

 Önként vállalt és kisebb csoportokban is végezhető alkalmi megbízások végzése 

 

4. 2. 1. Az óvodapedagógus feladatai   

  

 Az óvónő  

 életkornak megfelelő feladatokat ad;  

 biztosítja a munka feltételeit, eszközeit;  

 rávezeti a gyermekeket a  munka helyes  menetére, felhívja a figyelmet  a  balesetveszély  

elkerülésére,  a munkaeszközök helyes használatára, gyermekekkel való 

együttműködésre; 

 segíti a feladattudat kialakulását;  

 segíti   a   gyermeket   az   önkiszolgálásban (jártasság   kialakulásában,   munkafogások  

      elsajátításában, egyre önállóbb munkavégzésben);  

 buzdítja a gyermeket az alkalomszerű munkák vállalására;  

 neveli  a  gyermeket  a  teremtett  világ  tiszteletére  és  a  hozzá  kapcsolódó  feladatok 

elvégzésére,  saját és mások elismerésére, megbecsülésére; 

 a néphagyományokhoz kötődő ünnepekre való készülődés során megismerteti őket 

olyan munkatevékenységekkel, mint pl. mézeskalácssütés, tojásfestés, termések gyűjtése 

stb. 

                        

Minden munkajellegű tevékenységnél fontos a jó szervezettség. Lényeges azoknak a 

gyermekméretű  eszközöknek a  biztosítása,  amelyekkel  a  gyermekek  önálló munkát 

végezhetnek a testi épségük megóvása mellett. Adódnak feladatok, melyek megosztásával   

az   együttmunkálkodás   öröme   élhető   át. Megbízzuk a gyermekeket kisebb-nagyobb 

alkalmi feladatokkal, élvezik, ha sikeresek, hatékonyak (pl. üzenet továbbítása, stb.). 
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Bevonjuk őket környezetük rendben tartásába, az udvar és a virágok gondozásába.  

Segítséggel szívesen gondozzák   az   állatokat   (madáretetés). 

A feladatok soha nem kényszerítő jellegűek, de öröm, ha munkájuk által gazdagabb lesz az 

“ovis” élet. Mindez a gyermeknek játék is, tanulás is és számunkra hasznos, értékes nevelési 

lehetőség.  

 

 

4. 2. 2. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

  

 A gyermekek végezzék el az önmagukkal kapcsolatos, önkiszolgáló feladatokat;  

 vállaljanak a társuk érdekében is munkatevékenységet, azt örömmel és önként tegyék; 

 teljesítsék a számukra adott feladatokat, ismerjék a munka menetét;  

 becsüljék meg a mások munkáját;  

 érezzék a környezet és az ember kölcsönhatását;  

 ismerjék a munkaeszközök helyes, balesetmentes használatát!  

 

 

4. 3. A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

„ A hit mellé ragasszatok tudományt”   

(2. Péter 1, 5) 

 

A kisgyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabbak az őket érő 

benyomásokra, s nyitva állnak az Isten dolgai iránt. A tanulás a gyermek világképének 

alakulását is befolyásolja, ezt felismerve ki kell használni a tanulásban rejlő összes 

lehetőséget. 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett 

tevékenység, amely a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. 

Nem szűkül le az ismeretszerzésre, jelen van:  

-    az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben,  

-    természetes és teremtett környezetben, 

-    kirándulásokon, sétákon, 

- óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és    

időkeretekben. 

  

 

4. 3. 1.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás célja 

  

 Elsődleges célja az óvodás gyermek képességeinek fejlesztése, tapasztalatainak bővítése, 

rendezése. 
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 Az óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a 

gyermekek elsődleges tevékenységére, a játékra, előzetes ismereteire, tapasztalataira, 

élményeire. 

 

4. 3. 2.  A tevékenységekben megvalósuló tanulás lehetséges formái 

 

 Az utánzásos minta-és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások  

 alakítása. 

 A spontán játékos tapasztalatszerzés. 

 A játékos, cselekvéses tanulás. 

 A gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés. 

 Az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés. 

 Gyakorlati problémamegoldás. 

 

4. 3. 3. A tanulás feltételei: 

 

 A gyermek cselekvő aktivitása;  

 A közvetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás; 

 Felfedezés lehetőségének biztosítása;  

 Kreativitásának erősítése; 

 Személyre szabott, pozitív, előremutató értékelés, mely elősegíti a személyiség 

kibontakozását, tehetség megnyilvánulását. 

 

 

4. 3. 4. Verselés, mesélés 

 

„Bölcsességet beszél az igaznak szája”  

 (Zsoltárok 37,30) 

 

 A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb 

segítője.  

 A mese - képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - 

feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a 

lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.  

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

alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. 

 Az óvodában a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a népi - 

népmesék, népi hagyományokat felelevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság 

történelmét feldolgozó mondavilág elemei, meséi -, a klasszikus és a kortárs irodalmi 

műveknek egyaránt helye van. 
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  A versnek nem a tartalma, mondanivalója, hanem a ritmusa, belső zenéje, ríme ragadja 

meg a gyermeket. A kicsiknél különösen fontos a sok- népi, dajkai hagyományból eredő- 

különféle höcögtető, dúdoló, lovagoltató, mosdató, altató, táncoltató, ringató, arc– 

kézcirógató stb. eljátszása, mert ez magában hordozza a testi kontaktus gyakoriságát, 

amire a gyermeknek ebben az életkorban a biztonságérzet miatt nagyon nagy szüksége 

van.   

 A verset, mondókát alkalomhoz, jelenséghez, szituációhoz kapcsoljuk, annak hangulati,    

érzelmi felerősítőjeként mondogatjuk. (Nem a megtanulás a cél). 

 A gyermekekkel való különös és misztikus beszédkapcsolat egyik nagy lehetősége a 

mesélés, mert az óvodás gondolatvilágába a mesék tökéletesen beleillenek, a mesevilág 

és gyermeki világkép hasonlít egymáshoz (átváltozás, ellentétek, ismétlések, 

vágyteljesülés stb.). A mesében minden lehetséges, a vágy teljesül, a gonosz  és a jó 

elnyeri „jutalmát”, a világban rend uralkodik. 

 A mese a belső képteremtés elősegítője, ami a gyermeki élményfeldolgozás fontos 

formája.A mese olyan emberi kapcsolatokat, viselkedésformákat közvetít a gyermek 

számára, amelyek megértésében ebben az életkorban más eszközökkel még nincs mód. 

A szeretet, a jóság, a gonoszság, a nagyravágyás, szerénység, összefogás, részvét elvont 

fogalmait az emberi érzések tükrében, konkrét belső képi formában ismerik meg a 

gyerekek. A tárgyi világot is megelevenítő, a szigorú ok-okozati kapcsolatokat feloldó 

mágikus világkép, csodákkal és átváltozásokkal ráébreszti a gyermekeket a pszichikus 

realitásra.  

 A gyermek kiélheti vágyait, levezeti indulatait, oldódik szorongása, mert – a játékhoz 

 sérülések nélkül teszi átélhetővé az eseményeket, ezért az érzelmi, erkölcsi fejlődés egyik 

segítője a mese. 

  Az élő mese intim állapotot, érzelmi biztonságot nyújt, ezért nélkülözhetetlen, hogy az 

óvodában rendszeresen, minden nap részesüljön benne, a nap folyamán annyiszor, 

ahányszor igény vagy lehetőség van rá. 

 A népmesék, népköltészeti alkotások, magyar költők versei, elbeszélései által 

megismertetjük a népi kultúra kincseit. A ritmikus és humoros versek, népi mondókák, 

közmondások, nyelvtörők az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszközei. 

 Az irodalmi nevelés szerves része a bábozás és a dramatikus játék. Ezekkel, a játékokkal 

segítjük elő a tér- időérzék, verbális emlékezet, beszédszervek fejlesztését, az összefüggő 

szövegmondást pl. mesefolytatást, saját mese kitalálását. Célunk, hogy újabb 

tapasztalatokra tegyen szert mesék, történetek eljátszásával, színházi élmények 

nyújtásával, dramatikus népszokások megismertetésével.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében a mesék szorongásoldó, én-

erősítő, személyiségformáló hatása fontos elem. Az irodalmi nevelés során bővítjük a 

szókincset, segítjük a sajátos nyelvi formák elsajátítását, az önálló mondókázást, 

verselést, mesemondást, saját történetek elmesélését, a fejlesztjük a beszédemlékezetet. 
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4. 3. 4. 1. Az óvodapedagógus feladatai 

  

 Fejlessze a gyermekek anyanyelvi kultúráját, kifejezőkészségét, szókincsét; 

 beszéde legyen követésre méltó, kifogástalan;   

 törekedjen szemléletességre;  

 kérdéseivel gondolkodásra ösztönözzön;  

 az anyag kiválasztásánál vegye figyelembe csoportja összetételét; végezzen                                                                                

      gyűjtőmunkát népi mondókákból, elbeszélésekből, melyet folyamatosan bővítsen; 

 folyamatosan bővítse az irodalmi anyagot, amelyek az évszakokhoz, ünnepekhez, az                  

      adódó témákhoz kapcsolódnak (versek, mondókák);  

 alakítson ki szokásokat a mese kezdeményezésére, (nyugodt sarok, gyertyafény);  

 fektessen hangsúlyt a meseélmény feldolgozására, (bábjáték, dramatizálás),  

 segítse a fejlődést (anyanyelvi játékok, helyes beszédlégzés).  

 

  

4. 3. 4. 2. Mese, vers, dramatikus játék kapcsolata a matematikával 

  

  Számlálás (3 kívánság, 7 fejű sárkány)  

  Kisebb- nagyobb, középső fogalmának ismerete (legkisebb fiú)  

  Névutók alkalmazása (elbújt a fa mögé)  

  Párosítás (dramatikus játékoknál)  

  Ok-okozati összefüggések megértését segítő kommunikációs játékok 

 

 

4. 3. 4. 3. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére  

 

 Szívesen hallgatják és ismétlik a verseket, rigmusokat;  

 képesek végighallgatni türelmesen a mesét, várják a mesehallgatást;  

 igényük van a hallott mű újrahallgatására;  

 képesek magukat önállóan, összefüggően kifejezni,  

 tudnak mesét, történetet kitalálni, elkezdett történetet befejezni, azt mozgással  

      megjeleníteni, dramatizálni, bábozni, az előadáshoz kreatív módon eszközt készíteni; 

 az élmények hatására kialakul a népköltészeti kötődés;  

 meg tudják különböztetni a bibliai történeteket a meséktől;  

 kialakul a beszédfegyelmük, érdeklődnek a betűk iránt;  

 vigyáznak a mesekönyvekre.  
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4. 3. 5. Külső világ tevékeny megismerése 

 

 A Biblia tanítását alapul véve a Föld és a világ Isten teremtménye: 

 

      „… és látta Isten, hogy amit alkotott igen jó, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte 

             az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” 

                                                                               (Mózes; 2. 15) 

 

Isten lakóhelyül rendezte be a földet számunkra és feladatul adta, hogy őrizzük, gondozzuk 

azt, egész élővilágával együtt. Mi is a teremtett világ részei vagyunk, felelősek vagyunk tehát 

érte.  

Az óvodás korú gyermek az őt körülvevő világba kitágult szemekkel néz, aktív módon keres 

kapcsolatot, mutassuk meg a teremtett világ szépségeit, tapasztaltassuk meg a természet 

által kínált örömöket, hívjuk fel a figyelmet a természetben lévő folyamatos változásokra. 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a 

környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz 

szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és 

néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a 

tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. 

 

 

 4. 3. 5. 1. Tevékenységünk célja  

  

 A közvetlen és tágabb környezet felfedeztetése, melynek során a gyermekek pozitív 

érzelmi viszonya kialakul a természeti, társadalmi, tárgyi világ értékei iránt.  

 A környezet megismerése közben a gyermekek szeressék meg Isten csodálatos 

teremtésének szépségeit. 

 Ismerjék meg a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, a 

keresztyén értékekkel egyező néphagyományok és szokások, a családi-, a tárgyi kultúra 

értékeit, tanulják meg ezek szeretetét, védelmét is.  

 A környezettudatos, környezetbarát életvitel megalapozása, kialakítása annak 

érdekében, hogy a gyermekeink képesek legyenek a közvetlen és tágabb környezetükben 

biztonsággal eligazodni. 

 Olyan tudatformáló és közvetlen tapasztalatszerző tevékenységek biztosítása, mely a 

környezethez kapcsolódó pozitív szokásokon keresztül alakítja a környezetorientált 

magatartást. 

 

 

4. 3. 5. 2. A tevékenységünk tartalma 

 

 A gyermeket körülvevő természeti környezet; 
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 A gyermeket körülvevő társadalmi, emberi környezet; 

 Évszakokhoz kapcsolódó népszokások, néphagyomány, jeles napok; 

 Környezet-, és természetvédelem különböző területei. 

 

 

4. 3. 5. 3. Az óvodapedagógus feladatai 

  

 Segítse elő, hogy a gyermekek felfedezhessék szülőhelyük természeti gazdagságát (mező, 

erdő, vízpart), csodálkozzanak rá a teremtett világ szépségére. 

 Biztosítsa, hogy a közvetlen megtapasztalásban sokoldalú érzékeléssel, pozitív érzelmi 

viszonyban vegyenek részt a gyerekek. 

 A természethez fűződő pozitív kapcsolat kialakításához elengedhetetlen, hogy minél 

többet tartózkodjanak a természetben és a pedagógus minél több természetet vigyen 

nevelési környezetükbe (berendezés, díszítés, használati anyagok, eszközök). 

 Teremtsen minél több lehetőséget a természetben alkalmi és folyamatos megfigyelésre. 

 Biztosítson  minden  eszközt   és   lehetőséget   a   gyermekeknek   a   természetben   való 

folyamatos tevékenykedéshez.  

 A külső, ember alkotta környezetből az emberi munka szépségét érzékeltesse a  

tárgyakban,  építményekben.  

 A környezet megismerésénél is törekedjen a komplexitásra, lehetőség szerint a 

megfigyeléseket kösse össze vizuális, akusztikus és ének-zenei, ábrázolási, irodalmi, ill. 

mozgásos-tapintásos tevékenységekkel. 

 A környezettudatos magatartás    kialakításához, megalapozásához    ismertesse    meg 

gyermekeket a szelektív hulladékgyűjtés szabályaival, szokásaival. 

 

4. 3. 5. 4. A természeti környezet megismertetése 

 

Az élő természet szépségének, esztétikumának, ökológiai összefüggéseinek 

megismertetése során építünk az óvodás gyermek érzelmi dominanciájára. A belülről 

fakadó kíváncsiság, tudásvágy segíti a természetben szerzett élmények, tapasztalatok 

beépülését. 

 A növények, állatok életéről, élőhelyéről, azok legfőbb tulajdonságairól szerezhetnek 

ismereteket. 

 Megemlékezünk a természet ünnepeiről: 

 

      -  Állatok világnapja: október 4.  

      -  Víz világnapja: március 22.  

      -  Föld napja: április 22.  

      -  Madarak és fák napja: május 10.  
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 A kerti munka megkedveltetése is hozzátartozik mindennapi életünkhöz. Ezen 

tevékenységek közben (ásás, gereblyézés, gyomlálás, magvetés, palántázás, locsolás, 

szüretelés stb.) a bőséges tapasztalatszerzés ok-okozati összefüggések megláttatásával 

társul, ezáltal fejlődik a gondolkodás  is. 

 A természetvédelem, környezetvédelem hitünkből fakadó feladatunk. „Globálisan 

gondolkodni - lokálisan cselekedni” alapelv érvényesülését és szokássá alakítását 

óvodáskorban kell megalapozni. 

 Környezetvédelem, természetvédelem: 

 

-  a környezetünk iránti érzékenység alakítása  

-  a környezeti értékek felismertetése   

-  természettisztelő erény kibontakoztatása   

-  a   természet   „építményeinek”, „műemlékeinek”, „élő múzeumainak” fenntartása és 

   megőrzése     

-  a levegő tisztaságának védelme (erdőtelepítés – oxigén)  

-  a víz védelme - szennyezés (tiszta ivóvizet szolgáltató források védelme) 

-  a növényvilág védelme:  erdők, rétek, parkok, arborétumok, emlékfák, botanikus      

kertek, 

   ritka növényfajok védelme                          

      -  növények telepítése, ültetése  

- állatvilág védelme:  ritka rovarok, puhatestűek, halak, kétéltűek, hüllők,  madarak,                                                                                                                    

védelme valamint élő- és táplálkozó helyeik védelme 

- kultúrtörténeti emlékek védelme: történelmi, irodalmi, népmondai emlékhelyek, 

temetők,   

 Műtárgyak, épületek, hidak és természeti környezete, annak védelme  

 Tájképi értékek:  várak, várromok és környéke, műemléki környezetek környéke, 

feltárások védelme 

    

 

4. 3. 5. 5. A társadalmi környezetünk megismertetése 

 

A gyermekhez legközelebb álló, első társadalmi közösség a család. Isten szeretete abban is 

megnyilvánul, hogy nem kell egyedül élnünk, mert szülőket adott nekünk, akik szeretnek 

minket és gondoskodnak rólunk. 

Segítünk a gyermeknek abban, hogy a biztonságos, zárt családi körből az óvodába kerülve, az 

új környezetbe beilleszkedjen. 

Fontosnak tartjuk: 

-  hogy megismerjék és biztonsággal mozogjanak az őket körülvevő  társadalmi 

környezetben; 

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

fűződő viszonya; 
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- hogy ismerjék és kötődjenek az óvoda dolgozóihoz, csoporttársaikhoz; 

- hogy ismerjék a helyes viselkedési szabályokat, a közösségi élet alapvető szokásait; 

- hogy ismerjék a napszakokat, az ahhoz kapcsolódó teendőket, a hét napjait; 

- hogy ismerjék az őket körülvevő környezeti világot, szolgáltatásokat: óvodát, iskolát,    

  templomot, közlekedési járműveket és szabályokat, orvosi rendelőt, üzleteket stb. 

 

 

  

4. 3. 5. 6. A külső világ tevékeny megismerése és a matematika 

 

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

változások megfigyelése, észlelése, továbbgondolása és befolyásolása lehetetlen 

matematikai alapismeretek nélkül. Ezért minden spontán lehetőséget meg kell ragadni a 

gyermek fejlesztésére: 

 megfigyeltetés, csoportosítás, halmazképzés különböző szempontok szerint 

 számlálás, mennyiségi összehasonlítás, összefüggések 

 irányok meghatározása, névutók használata 

 térbeli formák összemérése, tulajdonságainak összevetése 

 

4. 3. 5. 7. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére   

 

 a gyermekek elemi ismeretekkel rendelkeznek: tudják lakcímüket, óvodájuk nevét, 

szüleik 

     pontos nevét, foglalkozását; 

 tudják saját születési helyüket, idejüket; 

 tudnak különbséget tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak annak szépségében; 

érzelmileg vonzódnak az Isten alkotta természethez, és kialakul bennük a természet iránt 

érzett bizonyos felelősség; 

 felismerik a napszakokat, tudják a hét napjait, az év hónapjait; 

 ismerik a környezetükben lévő intézményeket; 

 ismerik a háziállatokat, vadállatokat, bogarakat, madarakat; 

 ismerik környezetük növényeit és azok gondozását; 

 tudja néhány állat nevét, főbb jellemzőit, (házi és vadon élő illetve állatkertben élő 

állatok) 

 gyakorlatuk van az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket, legalapvetőbb közlekedési táblákat; 

 képesek a térben való tájékozódásban a jobbra-balra irányok és állások 

megkülönböztetésére, értik és követik az irányokat; helyesen használják a kifejező 

névutókat (alá, fölé, mellette stb.); 
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  ismerik az óvoda környékén található fontosabb közintézményeket ( posta, rendőrség, 

orvosi rendelő, művelődési ház, könyvtár, polgármesteri hivatal);  

 tudják megnevezni és megmutatni a főbb testrészeket és érzékszerveket; 

 ismerik és megnevezik az alapszíneket és színárnyalatokat; 

 tudatosan védik, óvják közvetlen környezetüket és a természeti értékeket. 

 képesek gondolataikat, cselekvéseiket, elemi következtetéseiket verbalizálni. 

 

 

4. 3. 6.  Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

„Mily számtalanok a te műveid, Uram!   

Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal”   

(Zsolt 104,24) 

 

A gyermekeket körülvevő esztétikai környezeten túl a vizuális nevelés magába foglalja a 

rajzolás – festés – kézimunka, mintázás, építés, képalakítás, a plasztikai munkák és ezen 

technikák elsajátításának folyamatait.  
Ezen tevékenységek az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítik a képi-

plasztikai kifejezőképesség, komponáló-, térbeli tájékozódó- és rendezőképességek 

alakulását, a gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a 

gyermekek tér-forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, 

esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

 

 

4. 3. 6. 1. Az ábrázolási tevékenységek nevelési célja 

 

 A kisgyermekekben rejlő szépség, tenni akarás, az alkotás vágyának felébresztése, 

spontán alkotás örömének megélése vagy újraélésének elősegítése, valamint az 

esztétikai élmény befogadó készségének kialakítása. 

 A gyermekek szabad önkifejezésének biztosítása, élmény és fantáziavilág gazdagítása, tér 

-     forma - színképzetének fejlesztése, igényességük alakítása, gondolkodási műveletek 

fejlesztése a tevékenységek illetve az ehhez kapcsolódó beszélgetések során. 

 Az ábrázolás anyagaival, eszközeivel, azok változatos felhasználási lehetőségeivel a 

gyermekek képességeinek (finommotorikájának, szem-kéz koordinációjának) differenciált 

fejlesztése.  

 

 

4. 3. 6. 2. A vizuális nevelés tartalma  

 

 rajzolás, képalakítás, 

 festés, hengerezés 
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 agyag- gyurma- homok- hó formázása, mintázása 

 papírtépés - vágás - ragasztás - hajtogatás, 

 nyomatok, lenyomatok készítése 

 fűzés, szövés, fonás, 

 bábkészítés (papír, textil, termés, fakanál stb.), 

 a különböző kirakókkal - termésekkel - kaviccsal stb. való manipulálás, 

 építések, konstruálások, térplasztikák, és ezek sokféle kombinálása, 

 az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés, 

 műalkotások, népművészeti elemek, alkotások hagyományok, nemzeti szimbólumok     

     megismerése.  

 

 

4. 3. 6. 3. Az óvodapedagógus feladatai  

 

 

 ébresszen a gyermekekben kedvet az ábrázoláshoz, éljen át velük közös élményeket;  

 a rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka - mint az ábrázolás 

különböző fajtáit- tekintse eszköznek, a gyermeki személyiség fejlesztésére;  

 vegye figyelembe, hogy a gyermeki alkotás a belső képek gazdagítására épül;  

 ismerje jól azt a technikát, amelyet felkínál, a gyermekek munkáiban adjon differenciált 

segítséget;  

 teremtsen nyugodt és elegendő időt egy-egy tevékenységhez;  

 alakítson ki ábrázolási szokásokat, szabályokat, de ne szűkítse le a gyermeki önkifejezés 

lehetőségeit;  

 tartsa tiszteletben a gyermekek alkotásait, gyűjtésükről gondoskodjon;  

 ismerje a gyermekrajz fejlődésének fokozatait;  

 a szabad alkotás örömén kívül esztétikai érzékeiket is fejlessze; 

 vonja be a gyermekeket a terem rendezésébe, természetes és esztétikus megoldásokat 

keressen;  

 ismertesse meg a gyermekeket műalkotásokkal;  

 hívja fel a figyelmet a környezet esztétikumára;  

 az ábrázolást előzze meg élménynyújtás: Isten csodálatos alkotásai, a teremtett világ, 

természeti szépségekre való rácsodálkozás;  

 mindig nagymozgásból indítva, csak fokozatosan juttassa el a gyermeket a 

finommotorikus mozgásig;  

 segítse elő a gyermek aktuális érzelmi állapotának megjelenítését változatos 

színkompozíciók felkínálásával;  

 biztosítson elegendő és megfelelő minőségű eszközt a gyermekek számára; 

 törekedjék változatos, színes és természetes anyagok felkínálására; 

 alakítson ki vizuális sarkot;  
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 segítse a gyermek kíváncsiságából fakadó önálló tevékenységet, hagyja meg a 

gyermeknek a próbálgatás, ismételgetés örömét, 

 vezesse rá a gyermeket, hogy minden anyag, ami csak létezik (és nem ártalmas az 

egészségre) formálható, alakítható, díszíthető; 

 tevékenységeik során ismerkedjenek és használjanak újrahasznosítható anyagokat; 

 a gyermeki alkotásokat az óvoda dekorációjának részeként, vagy egyéb rendezvény 

alkalmából állítsa ki, tegye láthatóvá mások számára is; 

 ismerje fel és támogassa a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek képességeit, törekedjen 

a gyermeki tehetségek bátorítására;  

 tehetségüket használja ki, akár ezirányú pályázati lehetőségekben. 

 

 

4. 3. 6. 4. Vizuális gyermeki tevékenységek 

  

 saját testéhez viszonyítva alakul ki téri tájékozódása, bemozogja a teret, irányokat, 

viszonyításokat ismer meg; 

 állandó tevékenykedése folytán rendez, átrendez spontán, vagy bizonyos szempontok 

szerint; 

 dobozokból, székekből, építőkockákból, textilből kuckókat kerít, tornyokat épít, zárt-

nyitott tereket hoz létre; 

 sorakoztat, ráépít, makettet készít; 

 változatos eszközökkel dolgozik, mindent felhasznál, amiből alkotni tud; 

 képet alakít, nyomot hagy a hóban, homokban, porló anyagban; 

 lenyomatokat készít levéllel, termésekkel, ujjal, krumpli nyomdával, dugóval stb.; 

 plasztikai tevékenységei: agyagból, gyurmából, só-lisztből, tésztából; 

 firkál, rajzol, fest papírra, aszfaltra, táblára, közben ceruzát, krétát, festéket, filctollat 

használ; 

 barkácsol, bábot készít; 

 ollót használ, ragaszt, formáz, hajtogat; 

 festéket használ ujjal, tenyérrel, ecsettel, csepegtet, fúj, fröcsköl, hengerez, karcol; 

 megismerkedik a fűzéssel, varrással; 

 ismerkedik műalkotásokkal, népművészeti elemekkel, hagyományokkal 

 megfigyel építészeti különlegességeket, esztétikus tárgyi alkotásokat. 

 

4. 3. 6. 5. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

  

 Örülnek alkotásaiknak és a közösen elkészített kompozícióknak. 

 Téralakításban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 

 Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 

 Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 
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 Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

 A gyermekek önállóan megtalálják és használják az ábrázolási vágyukhoz szükséges 

eszközöket. 

 Az eszközöket készség szinten, rendeltetésszerűen használják. 

 Tudnak különböző technikákat alkalmazni. 

 Kialakul a biztos és helyes ceruzafogásuk. 

 Tudnak képet alkotni élmény, emlékezet alapján. 

 Tudják alkalmazni mintakövetéssel a technikai eljárásokat. 

 Megbecsülik a másik gyermek és a saját munkájukat. 

 Emberábrázolásukban megjelenik a részforma, esetleg egyszerű mozgások. 

 Megnevezik a színeket, azok sötét és világos árnyalatait. 

 Tárgyakat díszítenek saját elképzeléseik alapján. 

 Részt vesznek a tér rendezésében, ötletesen építenek, figyelembe véve az alapvető téri 

viszonyokat. 

 Rendelkeznek koordinált szem és kézmozgással. 

 

 

 

4. 3. 7.  Ének, zene, énekes játék, gyermektánc  

 

 

„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról-napra az ő 

szabadítását!” 

                                                                                                  ( Zsolt. 96,2.) 

 

A zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekekre. A gyermeket első esztendeiben 

olyan hatások érhetik a zene területén, amelyek későbbi életében meghatározzák a zenéhez 

való viszonyát.  

A zenei együttlét társas örömet jelent és emellett, fejleszti a zene iránti fogékonyságot. 

                                                  

  

4. 3. 7. 1. A zenei nevelés célja 

 

 Célunk a zene megszerettetése, nemzeti, egyházi, népi kultúránk zenei értékének     

      megőrzése.  

 A zenei anyanyelv megalapozása valamint igényesen válogatott művészeti alkotások  

      megismertetése. 

 Célunk az élő zene túlsúlyának megőrzése, népi játékokból, a gyermek számára       

      feldolgozható egyházzenei anyagból, értékes kortársforrásból. 
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4. 3. 7. 2. A zenei nevelés tartalma 

 

 Népi mondókák, rigmusok; 

 Életkornak megfelelő hangterjedelmű dalok, népi dalos játékok; 

 Énekes játékokhoz kötődő mozgás változatos formái: csiga- és hullámvonalban járás,   

      szerepcserés, párválasztós, fogyó-gyarapodó játékok; 

 A gyermek néptáncok alapelemeinek megismertetése; 

 Egyszerű hangszerek használata; 

 Felnőttek néptáncával élménynyújtás (néptáncosok meghívása, óvodai táncház 

      szervezése); 

 Rögtönzött hangszerek készítése, megszólaltatása; 

 Egyszerű dallamok improvizálása; 

 A ritmust, lüktetést érzékeltető, gyakorló tevékenységek. 

 A református zenei anyanyelv énekeinek éneklése, hallgatása; 

 Zenehallgatás (elsősorban élő zene: az óvodapedagógus éneke, hangszeres játéka). 

 

 

4. 3. 7. 3. Az óvodapedagógus feladatai 

 

 Hallásfejlesztés: hangmagasság, hangszín érzékelése, környezet, és egymás hangjának 

felismerése, kifejezése, tonális érzék fejlesztése. 

 Éneklési készség fejlesztése: hangterjedelem bővítése, igényes hangképzés, tiszta 

éneklés. 

 Ritmusérzék fejlesztése: egyenletes lüktetés, dalok, mondókák ritmusa, tempóérzék, 

ütemérzék, mozgáskultúra, a ritmus mozgásos kifejezése. 

 Komplex zenei képességek fejlesztése: formaérzék, zenei emlékező képesség, 

kreativitás, belső hallás. 

 Ízlésfejlesztés, esztétikai fogékonyság formálása. 

 A felhasznált zenei anyagokat igényesen, életkornak és képességszintnek megfelelően állítsa   

      össze. 

 Használja ki a spontán helyzetekben az éneklés, mondókázás megnyugtató ölbeli játékok 

erejét (már a befogadás idején is), gazdagítsa a spontán játékot körjátékokkal, éljen a 

spontán helyzetekkel. 

 Zenei műveltsége, zenéhez való viszonya legyen igényes. 

 Szeressen és tudjon tisztán énekelni, rendelkezzék hangszeres tudással. Nyújtson zenei 

élményeket! 

 Módszertani kultúráját folyamatosan fejlessze. 

 Gyakran énekeljen, használjon hangszert. 

 Teremtsen lehetőséget a gyerekek zenei önkifejezésére. 
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 Ismerje és használja a református zenei anyanyelvet (énekeskönyvünk, igényes gyermek-

dalgyűjtemények) 

 Tartsa szem előtt a zenei tevékenységek zökkenőmentes megtervezését, 

megszervezését, eszközök biztosítását. 

 Vegye észre és támogassa a tehetséges gyermekeket. 

 

  

4. 3. 7. 4. A zenei tevékenységek megvalósítása 

 

A gyermekkel való ismerkedés során, a személyes kontaktus létrehozásában, az óvodai 

környezet elfogadtatásában, segítséget nyújt az éneklés. 

Az ölbeli játékok a testközelség, az érintés, pozitív érzelmeket ébresztenek, szerepet 

játszanak az érzelmi kötődés kialakulásában. 

 

Az óvodai zenei nevelés befolyásolja a gyermek zenéhez fűződő viszonyát. A személyes 

játékhelyzetben fejlődik ki a gyerekek éneklési kedve. 

Az éneklési készség alakulása óvodában a gyermek utánzási vágyán alapszik. 

Az óvónő gyakori énekléssel kelti fel a gyermekek érdeklődését, akik fogékonyságuk, kedvük 

szerint kapcsolódnak be az éneklésbe.  

 

Az énekes játékok, népdalok, népi mondókák, táncok megismertetésével nemzeti 

hagyományaink fennmaradását, továbbélését, a nemzeti identitás kialakulását segítjük elő. 

A közös éneklés, ritmikus mozgás, felszabadult játék összetartó erő. Mindezek és a zenei 

képességek (éneklés, készség, zenei hallás, ritmusérzék, zenei formaérzék, improvizációs 

képességek) fejlesztése a zenei anyanyelv megalapozását szolgálják, ezért a mindennapok 

során a különböző tevékenységekhez minél gyakrabban kapcsolunk zenehallgatási élményt. 

 

Az éneklés, a dallam elsősorban a gyermek érzelmeire hat, illetve annak egy kifejezésmódja. 

A zene belső lüktetése, a szabályosan ismétlődő mozdulatok, fejleszti a koordinációs 

képességeket, a fegyelmezettséget, segíti a mozgásvezéreltség kialakulását. 

Az énekes játékok változatos alakzatai fejlesztik a térlátást, téri tájékozódó képességet. 

Alakul a gyermek harmonikus, ritmikus mozgása, ami a néptánc alapja. 

 

A dalok, mondókák, játékszabályok emlékezetbe vésése és szándékos felidézése erősíti a 

kognitív képességeket. 

A kreativitás feltétele az előzetes zenei élmény, amely a zenei emlékezetben elraktározódik 

vagy a zenei alkotó fantázia, amely a dallamok újszerű összeállítására, kitalálására is képes. 

 

Óvodánkban arra törekszünk, hogy a legértékesebbet nyújtsuk gyermekeink számára. A 

különböző énekes játékok, dalok, zenék gazdag tárházából ízlésesen, gonddal válogatunk.  A 

néphagyományt közvetítjük, a hozzá kapcsolódó mágikus hitet nem. A néphagyomány 
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értékei: emberré formáló erő, közösségformáló erő, nemzeti identitást erősítő, s a nemzeti 

kultúra része. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára a zenei befogadóképesség szándékos 

fejlesztését, megfontoltan válogatott zeneművek rendszeres hallgatásával valósítjuk meg. 

A zenei alapképességek elsajátításának feladatai közül legfontosabb az éneklés, de a 

hangszeres előadásra (csörgőket, dobokat és más ritmushangszereket mi is készítünk) is 

figyelmet fordítunk. Az óvodában a mozgással és játékkal kísért előadás és az éneklés mellett 

a ritmusalkotással, tempóbeli és dinamikai ellentétek, illetve azok fokozatos átmenetének 

kivitelezésével is foglalkozunk. 

Főbb területei a hallás (magasabb-mélyebb), a ritmusérzék, éneklési készség fejlesztése, a 

hangszerhasználat bevezetése. 

 

4. 3. 7. 5. Az ének-zene és a matematika összefüggése 

  

-    térformák (nyitott-zárt vonalak, csigavonal, köralakítás) 

-    tőszámnevek, sorszámnevek (mondókák, kiszámolók) 

            -    párosítás, párba rendezés (párválasztó játékok) 

            -    halmazalkotás (népi játékok) 

            -    változások felismerése 

            -    névutók használata 

            -    térbeli tájékozódás (magas-mély jelzése) 

            -    számosság változása (fogyó-gyarapodó játékok) 

            -    becslés 

 

4. 3. 7. 6. A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

 

 Képessé válnak az igényes zenei élmények befogadására, ízlésük az igényesség felé mutat. 

 Kialakul belső motivációjuk az éneklésre, zenélésre. 

 Kedves dalaikból, mondókáikból repertoárjuk van (min. 10-15 dal). 

 Igénylik a zenehallgatást. 

 Képességeikhez mérten tisztán, megfelelő hangmagasságban, tempótartással énekelnek. 

 Ismernek hangszereket, felismerik azokat hangjukról. 

 Ritmusérzékük kialakul, az egyenletes lüktetés automatizálttá válik, amelyet tapssal, 

járással, ritmushangszerekkel ki tudnak fejezni, megkülönböztetik a dal ritmusától. 

 Ismernek egyszerű ritmusokat, képesek azokat visszaadni. 

 Ismernek egyszerű ritmushangszereket, képesek azokat használni. 

 Zenére történő mozgásuk összerendezett, esztétikus (egyöntetűen járnak körbe, vagy 

különböző térformákba, szép testtartással). 
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 Fölismerik a magas és mély éneklés, zenélés közötti különbséget, a dallam magasságbeli 

mozgását, képesek térben kézmozgással mutatni. 

 Zenei emlékezetük, belső hallásuk működik (képesek dallammotívumok visszaéneklésére, 

ismert dalok dúdolásról való fölismerésére, dallambújtatásra, dalok ritmusának belső 

hallás alapján való eltapsolására). 

 Felismerik, reprodukálják a hangerő változásait (halkabb-hangosabb). 

 Képesek érzékelni és érzékeltetni a tempóváltást (gyorsabb-lassabb). 

 

 

4. 3. 8. Mozgás 

  

        „… a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma…” 

                                                              (Pál levele a Korinthusiakhoz 6, 19) 

 

A kisgyermek érésének, fejlődésének, képességeinek, személyiségének alakulásában 

kiemelkedő szerepe van a mozgásnak. 

Hatása komplex, mert elengedhetetlen feltétele mind a testi, mind a pszichés-, értelmi-, 

szociális képességek zavartalan működésének. 

A mozgáskapcsolatokban is alakulnak, erősödnek olyan fontos személyiségtulajdonságok, 

mint az együttműködés, segítségadás, tolerancia a társsal szemben, kitartás, önfegyelem, 

önértékelés, alkalmazkodó képesség, én határok megtapasztalása, a helyzetfelismerés-, 

döntés képessége, szabálytudat stb. 

 

 

4. 3. 8. 1. Mozgás, testi nevelés célja 

 

 A mozgás által fejleszteni a gyermek testi képességeit, mely kedvezően befolyásolja a 

gyermeki szervezet növekedését, teherbíró és ellenálló képességét, erősíti az izom- és 

csontrendszerét, a légző- és keringési rendszer kapacitását. 

 A rendszeres mozgás járuljon hozzá az 

egészségük megőrzéséhez, a szervezetük biológiai egyensúlyának fenntartásához. 

 A mozgás - a gyermekek aktuális mozgásigényéhez igazodva- töltse be örömforrás, 

feszültség-levezető, belső szükséglet kielégítő szerepét a gyermek életrendjében.  

 

4. 3. 8. 2. Mozgás, testi nevelés tartalma  
 

A testi nevelés színterei  

 

A gyermekek mozgását két nagy csoportba kell besorolnunk:  

 Szabad, spontán mozgás  
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 Szervezett mozgások (mozgásfejlesztő játékok, testnevelés foglalkozások, mindennapos       

     testnevelés) 
 

A szabad, spontán mozgás  

 

 Lehetőséget kell biztosítanunk a mondókák, énekek ritmusára történő testgyakorlatok 

végzésére, körjátékok, dalos népi játékok játszására, melyek fejlesztik a gyermekek 

figyelmét, s formálják zenei ízlésüket is.  

 Az udvaron elhelyezett fából készült mászókák az egyensúlyérzék fejlesztésére kiválóan 

alkalmasak. A csüngők, illetve a kifeszített kötelek melyeken függhetnek, fel-le 

mászhatnak a gyerekek, többek között a vállöv erősítését szolgálják.  

 Az aszfaltos területet kihasználjuk a biciklizésre, rollerezésre, motorozásra, mely fejleszti 

az ügyességet, egyensúlyérzéket, szem-kéz-láb koordinációt és a társakra való 

odafigyelés képességét. 

 Lehetőséget kell adni a gyermekeknek az állóképesség fejlesztésére. Erre alkalmasak a 

futások, a kúszó-mászó gyakorlatok, szökdelések, ugrások.  

 A mozgásos népi játékok beiktatása jól kiegészíti a tanult mozgásformák készségszintű 

fejlesztését (szembekötősdi, labdajátékok, bújócska, célba dobás kavicsokkal, labdával 

ugróiskola, kötélhúzás).  

 

Szervezett mozgások  

 

 A sport, a testnevelés foglalkozások és a mindennapos testnevelés nemcsak a testi 

fejlődés, az erőnlét és a mozgásos teljesítmények továbbfejlesztésének az eszközei, 

hanem célszerű és tudatos pedagógiai munkával a sokoldalú személyiségformálás és az 

egészséges életmód megalapozásának eszköze is.  

 A testnevelés foglalkozások feladata az egészség megszilárdítása, a jártasságok alakítása, 

elért mozgáskészség megszilárdítása, a gyermekek mozgásigényének kielégítése és a 

rendszeres testgyakorlás szokásának kialakítása. Mindezt az időjárás függvényében a 

tornaszobában vagy a szabadban valósítjuk meg.  

 A testnevelés foglalkozásokon jelen vannak a játékok (szerep, szabály, futó, fogó, labda, 

utánzó stb.) 

 A törzsizomzat fejlesztését segítik a gimnasztika, szabadgyakorlatok, kézi-eszköz 

gyakorlatok, járás, futás, ugrás, csúszás, mászás, dobás, támasz,- függő,- és egyensúlyozó 

gyakorlatok.  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében is a mozgás komplex hatását 

használjuk ki. A kognitív funkciók közül a mozgásos játékok felidézésével fejlesztjük a vizuális 

memóriát, a testrészek és a téri irányok megismerésével, megnevezésével a térészlelést. 

Gyarapodik szókincsük; a megnevezett, látott és elvégzett cselekvések, mozgások elősegítik a 

különböző észlelési területek integrációját és a fogalomalkotás fejlődését. A szociális 
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képességeket fejleszti a saját testmozgásos képességeinek megismerése azáltal, hogy alakul, 

fejlődik az én-kép, én-tudat. 

 

4. 3. 8. 3. Az óvodapedagógus feladatai  

  

 az óvónő használja ki a gyermekek életkorából adódó mozgáskedvét, mozgásszeretetét és 

biztosítsa a spontán mozgáslehetőségeket;  

 rendszeres mozgással segítse elő erőnlétét, fizikai állóképességének növekedését; 

 vegye figyelembe a gyerekek egyéni szükségleteit és képességeit;  

 a fejlesztésre szánt anyagot játékos formában építse be a fejlesztő foglalkozásokba és a 

szabad tevékenységekbe;  

 motiválja a gyermekeket a feladatok bemutatásával, személyes példamutatásával;  

 használja ki az udvar adta lehetőségeket;  

 építsen a gyermekek kitartására, bátorságára a differenciált feladatvégzésnél;  

 a testnevelési foglalkozás megtervezésénél, korcsoportjánál vegye figyelembe:  

- minden izomcsoport részesüljön erősítő, nyújtó hatásban,  

            - váltogassák egymást a könnyebb és a nehezebb gyakorlatok,  

            - ne maradjon el a megfelelő bemelegítés,  

            - biztosítsa a játékosságot a mozgástevékenység során, 

            - a gyakorlatok ismétlésével segítse elő a motoros képességek fejlesztését; 

 az óvónő vegye figyelembe a szenzitív időszak területeit (koordinációs gyakorlatok), 

rendszeresen kerítsen sort a testtartást képző- javító, lábboltozat erősítő gyakorlatok és 

sok-sok játék beiktatására; 

                        

 a balesetek megelőzésére, az esetleges mozgásgátlás elkerülése érdekében a nevelő 

ismertesse meg a gyermekeket a biztonságos fogásmóddal (szerhasználat), 

balesetvédelmi szabályokkal; 

 legyen segítségükre a nehezebb mozgásgyakorlatok eredményes kivitelezésében; 

 teremtse meg a lehetőségét a szabad szerhasználatnak, hogy a gyermekek maguk alkotta 

variációs mozgásformákat is kipróbálhassanak; 

 szervezzen minél több kiegészítő mozgástevékenységet (tánc, mozgásimprovizálás és 

gimnasztikai gyakorlatok zenére; változatos térérzékelő-küzdő játékok; szánkózás, hóban 

futás, csúszkálás, kerékpározás…). 

 

 

4. 3. 8. 4.  Mozgás és a matematika összefüggése  

  

      Sorversenyek alkalmával:  

 számlálunk,  

 mennyiséget hasonlítunk (több-kevesebb-ugyanannyi, kisebb-nagyobb, hosszabb-

rövidebb, alacsonyabb- magasabb, könnyebb-nehezebb) , 
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 meghatározunk irányokat (jobb-bal, előre-hátra, elé-mögé, alatta-felette), 

 téri alakzatokat alakítunk (sort, oszlopot, kört). 

 
 

4. 3. 8. 5. A fejlődés várható jellemzői 
 

 

 A gyermekek örömmel vesznek részt a mozgásos tevékenységekben; 

 testi képességeik (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség) erőteljesen fejlődnek; 

 harmonikus, összerendezett, fegyelmezett kis és nagymozgások jellemzik; 

 a mozgáskoordináció, motoros képességek fejlődése jellemző; 

 képesek a tornaszerekkel különböző mozgásformákat végrehajtani (bot, karika, labda); 

 tudnak helyben labdát vezetni; 

 megértik az egyszerű vezényszavakat; 

 betartják a különböző játékok szabályait; 

 kialakul téri tájékozódó képességük, testsémájuk;  

 képesek mozgásukat különböző helyzetekben irányítani;  

 önfegyelmük, kudarctűrő képességük megerősödik; 

 kialakul a társakkal való kooperáció képessége;  

 tudatosul a gyermekekben, hogy az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás. 

 

 

 5. Az óvodai élet megszervezése 

 

 5.1. Az óvodai csoportok szervezése 

 

 Az óvodai csoportokat, lehetőség és életkor szerint, osztott és részben osztott formában   

szervezzük.  

 Törekszünk arra, hogy a gyermekcsoportok létszáma, a nemek aránya és a várható 

iskolakazdés időpontja harmonikus összhangban legyen.  

 Óvodai életünk mindennapjai, illetve ünnepek, rendezvények, egyéb tevékenységek 

szervezése és lebonyolítása során alkalmat teremtünk arra, hogy a három csoport 

gyermekei jól ismerjék egymást, éljenek át közös élményeket. 

 Módot teremtünk a nagyobbaknak a kicsik segítésére, mintaadásra. 

 A felnőttek az óvoda minden gyermekét szeretettel veszik körül és egyenlő mértékű 

felelősséget vállalnak egészséges, harmonkius fejlődésükért. 
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5. 2. Az óvoda munkarendje  

 

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.  

A nevelési év szorgalmi időszaka: szeptember 1-május 31-között. 

A nyári ügyeleti időszak: június 1-augusztus 31. 

Az óvoda a fenntartó Kunhegyesi Református Egyházközséggel és a Kunhegyesi Református 

Általános Iskolával, Bölcsődével egyeztetett időpontokban tart zárva, melyről a szülők időben 

értesítést kapnak.  

 

5. 3. Az óvoda nyitva tartása 

    
Hétfőtől-péntekig:  7:00 -17: 00-ig (Szülői igény esetén rugalmasan bővíthető.) 

                                   7:00 -  7: 30-ig (összevont csoportban reggeli ügyelet az ügyeletes óvónővel)  

                                   16:00 -17: 00-ig (összevont csoportban ügyelet az ügyeletes óvónővel)  

Az óvónők és a dajkák váltott műszakban végzik el feladataikat.  

 

 

5. 4. Az óvoda szervezeti keretei, napi- és hetirend  
 

A folyamatosság, a ciklikusság, a megfelelő időkeretek, megfelelő tartalmak biztosítása 

fontos a tevékenységekhez. A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a 

napirend, a hetirend megteremti a lehetőségeket, a megfelelő időtartamú párhuzamosan 

végezhető differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. A napirend igazodik a 

különböző tevékenységekhez, és a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel 

van a helyi szokásokra, igényekre. A rendszeresség, az ismétlődések érzelmi biztonságot 

teremtenek a gyermeknek. A jó napirendet a folyamatosság, és rugalmasság jellemzi. Fontos 

a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakítása, szem előtt tartva a szabad játék 

kitüntetett szerepét. A csoport napirendjét és heti rendjét az óvodapedagógus alakítja ki úgy, 

hogy a gyermek fejlettségi szintjének megismerése után a fokozatosság és tervszerűség 

elveit tartja szem előtt. 

Programunk ajánlása szerint, azokat a tevékenységeket szervezzük kötött tevékenységként, 

ami más módon nem kivitelezhető, így: a mesét, mozgást, esetenként énekes körjátékokat, 

hittan foglalkozást. 

Heti- és napirendünk módosul a nyári nyitva tartás alatt. (Csoportösszevonás, kötetlenebb 

életszervezés). 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek pozitív szociális szokásainak kialakítása, gazdagítása: 

a napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, ami a további önálló 

cselekvéséhez szükséges. A napirend megfelelő kialakítása a gyermekek egyéni 

szükségleteinek figyelembe vételével, a gyermekek biztonságérzetének alapjául szolgál 

egyértelmű, következetes magatartási szabályokkal a nevelés egész ideje alatt. 
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NAPIREND 

Időtartam 

 

7:00 - 7:30 

 

 

7:30 – 11:45 

 

 

 

 

 Tevékenységek 

 

- Gyülekezés, játék összevont csoportban; 

- Személyes percek;  

 

- Szabad játék, szabadon választott tevékenységek; 

- Folyamatos tízórai (előtte, utána imádság); 

- Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez 

   igazodó műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben 

   megvalósuló tanulás: 

              - vers, mese, mondókázás; 

              - ének, énekes játék, gyermektánc; 

              - rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; 

              - mozgás; 

              - a külső világ tevékeny megismerése, matematikai 

                tapasztalatok szerzése; 

- Áhítat, imádság, hitre nevelés, az elcsendesedések     

  feltételeinek megteremtése; 

- Ismerkedés a teremtett világgal, élményszerző séták,    

  megfigyelések végzése spontán és szervezett formában; 

- Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad 

  levegőn; 

- Mindennapi frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás 

  (szabad és szervezett mozgások, mozgásos játékok); 

 

 

11:45 – 14:45  - Testápolási teendők  

   Ebéd 

   Testápolási teendők, készülődés a pihenéshez 

   Pihenés, alvás mesével, altatódallal, imával 

   

14:45 – 15:30  - Folyamatos ébredés, ágyazás, testápolási teendők  

  Uzsonna 

    

15:30 – 17:00  - Szabad játék, szabadon választott     

   tevékenységek; 

   Egyéni fejlesztések, tehetséggondozás; 

   Folyamatos hazabocsátás.  
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HETIREND 

 

 

HÉTFŐ 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tapasztalatokkal 

Logopédiai fejlesztések 

 

 

 

Verselés, mesélés 

 

 

KEDD 

 

 

 

 

 

Rajzolás, festés, mintázás, 

kézi munka 

Bibliai történet 

 

  

 

 

Verselés, mesélés 

 

 

SZERDA 

 

 

 

Egyéni fejlesztések 

Mozgás 

 

 

Verselés, mesélés 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

 

 

 

 

 

Ének, zene, énekes játékok, 

gyerkektánc, néptánc 

 

 

 

Verselés, mesélés 

 

 

PÉNTEK 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése matematikai 

tartalmakkal  

Bibliai történet 

 

 

 

Verselés, mesélés 

 

 

 

5. 5. A befogadás elvei, beszoktatási rendszerünk  

 

 

  Óvodánk sajátos beszoktatási programja szerint, a beszoktatást olyan folyamatnak 

tekintjük, melyben egy működő rendszer (óvoda) más rendszerekkel kapcsolatba kerülve 

(szülők, család) megújulva és kibővülve folytatja tevékenységét.  
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  A beszoktatási idő alatt a rendszer minden résztvevőjének együtt kell működnie a 

sikerhez. Az óvodába kerülés az első komolyabb szeparáció (elszakadás) a családtól. Az 

elválás egyaránt megviseli a szülőket, testvéreket és az óvodába kerülő gyermeket. A 

gyermek általában a következőt érezheti: félelem, bizonytalanság, magány, szorongás.  

 Beszoktatásunk alapelve: a fokozatosság elve.  

 

 Az első benyomások meghatározóak a további együttműködés alakulása szempontjából. 

A kisgyermek környezetéhez való viszonya érzelmektől vezérelt, alapszükséglete az 

érzelmi biztonság. Ezért olyan fontos, hogy már az óvodába lépéskor kedvező hatások 

érjék, s mielőbb megtalálja azt a biztonságszemélyt, aki mellett az elszakadás okozta 

szorongásai folyamatosan oldódnak. (Ez lehet kezdetben nem kizárólagosan az óvónő, 

hanem testvér, rokon, dajka, lakókörnyezeti-, családi ismerős, akihez a gyermeknek 

bizalma van.) 

 

 Intézményünk nyitott, megadja a lehetőségét annak, hogy már a beíratás (döntés) előtt a 

kisgyermekkel együtt, igény szerinti időt eltölthessenek az óvodában. (Az anyának az 

elválás éppen olyan nehéz, mint a gyermeknek. Ha meggyőződik arról, hogy gyermeke jó 

helyre kerül, könnyebbé válik ennek elviselése.) Segítjük a szülőket abban, hogy hogyan 

viselkedjenek ebben a számukra is nehéz időszakban. (Pl. Soha ne szökjenek el búcsú 

nélkül. Ha „délben jön”, akkor tényleg jöjjön, ígéretét tartsa be, belső vívódásával ne 

nehezítse az elválást.) 

 

 A befogadás ideje alatt együtt maradnak az óvodában. Az anya, apa, (nagymama) részt 

vesz a tevékenységekben, segít a gyermeknek. Ez a folyamat addig tart, míg a gyermeknél 

látszanak az elfogadás jelei, mikor már képes kapcsolatteremtésre. Akkor fokozatosan, 

egyre több időt tölt szülő nélkül is a csoportban. 

 

 Az „egész naposság” szintén fokozatosan valósul meg, a délelőtt örömei alapozzák, 

amikor már a kisgyermek is szeretné. Óvodánkban a testvéri, rokoni kapcsolatok 

megkönnyítik a gyermek beilleszkedését. (Otthoni ágynemű, kedvenc tárgyak 

jelentősége.) 

 

 A csoportok gyermekeinek rugalmas átjárást biztosítunk a másik csoportba, így a kisebb 

testvérrel, rokonnal, együtt játszhat a nagyobb gyermek, míg igényli, s a nehéz napokon 

átjutnak. 
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6. Az óvoda sajátos feladatai  

 

6. 1. Egészségnevelési és környezeti nevelési alapelvek, feladatok 

 

"Én vagyok a szőlőtő, s Atyám a szőlőműves.  

Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam,  

azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen." 

(János.11,1-2) 

 

Az   embert  körülvevő   környezet  jelentősen  befolyásolja  annak  egészségi  állapotát   és  

életkilátásait.  Ugyanakkor az emberi tevékenység is megváltoztatja a környezetet  és  ez  a 

kölcsönhatás mind az emberi egészségre, mind a környezetre komoly hatással van.  

A hatékony  környezet-egészségügyi  nevelés,  hosszú  távon  érvényesülő  prevenciós 

eszköz. 

A nevelés minden szintjén-az óvodától kezdve, igen fontos.  

Környezetünk megismerésének és óvásának igényét, óvodai hagyományait tudatosan 

alakítjuk  

a gyermekekben a foglalkozásokon és a rendszeres környezetvédelmi tevékenykedtetés 

során  

is.  

A papír- és szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, a külső-belső környezetünk 

alakításának hagyományai (faültetés, virágos környezet,  élősarok) a Szeretet-híd , Víz, Föld,  

Madarak, Fák, Állatok - Világnapja  programokba  való  bekapcsolódás  egész  éves  

tevékenykedtetés  jelent  a  gyermekek számára.  

Óvodásaink testi-lelki fejlődésének  megalapozására  a  családdal  szorosan  együttműködve 

szervezzük az egészségnevelő és prevenciós munkánkat.  

Egészség- és Vitamin- napokat, sportversenyeket szervezünk a gyermekek élettani 

sajátosságaihoz igazodva.    

Éves tervünkben konkrét feladatokat és időpontokat rendelünk a kitűzött célokhoz.  

 

 

6. 1. 1. A környezeti és egészségnevelési alapelveink  

 

 Rendszerszemléletre nevelés elve  

     

Tegyük képessé a gyermeket arra, hogy a megszerzett ismereteiket össze tudják kapcsolni az  

életben tapasztalt valós dolgokkal, lássák meg a problémákat és az azok közötti 

összefüggéseket, keressenek választ, megoldást azokra. 

 

 Természet és társadalom harmóniájának elve  
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 Alapozzuk meg gyermekeinkben a természet, az épített és társadalmi környezet- benne az 

ember- harmóniájának megőrzését szolgáló szokásrendszert (értelmileg, érzelmileg, 

erkölcsileg, esztétikailag).  

Felelős, elkötelezett, környezettudatos és kulturált magatartással működjenek közre a 

szülőföld, a lakóhely, az óvoda esztétikus környezetének kialakításában, megőrzésében.  

  

 Fenntarthatóság elve  

    

Alakítsuk ki gyermekeinkben a szűkebb és tágabb környezetért felelős, aktív, 

együttműködésre alapozott magatartásformákat, életvitelt, a jövőre és a fenntarthatóságra 

irányuló személyes attitűdöket. 

 

 Testi- lelki egészség elve  

  

 A tagintézmény minden dolgozója törekedjen a komplex testi- lelki- szociális értékek 

védelmére, az ökológiailag fenntartható, egészséges élő és élettelen környezet kialakítására.  

Tudatosítsuk gyermekeinkben, hogy az egészség érték- tenni kell érte.  

Alakítsuk gyermekeinkben az egészséges életmód iránti igényt, hangsúlyozzuk az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságát. 

  

 Társas készségek fejlesztésének elve  

  

Ismertessük meg gyermekeinkkel   a   konfliktuskezelés, együttműködési   készség,   döntési 

képesség,  érzelmi,  indulati állapot,  kapcsolati  zavarok  kezelésének,   fejlesztésének 

módszereit a foglalkozások, és szabadidős-tevékenységek nyújtotta  lehetőségek  maximális 

kihasználásával.  

Alakítsuk gyermekeinkben a társas környezetükre és önmagukra irányuló  helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmeket. 

  

 Foglalkozásközi integráció elve  

  

Legyünk  képesek  a  különböző  ismeretek  anyagát  összekapcsoló,  harmonizáló  pedagógiai  

módszerek  alkalmazására,  a  környezeti  és  egészségnevelés  kapcsán  a  pedagógusok  

közti  

együttműködés új formáinak, módszereinek alkalmazására.   

 

 

6. 1. 2. Megvalósítandó feladatok 

  

 A gyerekek egészséges fejlődéséhez szükséges biztonságos környezet kialakítása; 
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 A környezet (levegő, víz, eszközök) tisztasága, a balesetvédelem szempontjából a 

biztonságos  eszközök  és  térberendezés,  a zajmentesség, megfelelő fényviszonyok  

biztosítása; 

 A gyerekek testi szükségleteinek nyugodt, egyéni igények szerinti kielégítése; 

 A gyerekek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése érdekében a mindennapos 

testmozgás lehetősége; 

 A mozgás és sport személyiség- és közösségfejlesztő hatásának érvényesítése; az eltérő 

adottságú gyerekek számára is jelentsen sikerélményt a testmozgás; 

 A gyerekek érdekében a víz, a levegő és a napfény edző hatásának kihasználása, a 

fokozatosság betartásával és az egyéni érzékenység figyelembevételével; 

 Betegségmegelőzés:  az   ellenálló   képesség   erősítésével, edzéssel   és   a fertőzések 

megakadályozásával;  

 A tágabb és szűkebb környezet közvetlen, tapasztalati úton történő megismertetésével 

(kirándulások, séták) elérni, hogy a gyermek tisztelje a környezetét, alakítsa azt anélkül, 

hogy kárt okozna benne;  

 Környezettudatos magatartásformák alakítása személyes példamutatással.  

 

(Az ezzel kapcsolatos mindennapi nevelési feladataink bővebben: Az egészséges 

életmódra nevelés és a Környezet tevékeny megismerése c. fejezetekben.) 

 

 

6. 2. Integrált nevelés, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló feladatok  

 

„Mi erősek tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,  

és ne a magunk kedvére éljünk.” 

                                                                                                                               (Rm 15:1-2) 

 

6. 2. 1. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek  

  

 sajátos nevelési igényű gyermek,  

- a  fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozás zavarral) küzdő gyermek, (a sajátos nevelési igényű gyerekek 

e csoportját a különböző súlyosságú és komplexitású – az ismeretelsajátítást, a 

tanulást, az önirányítás képességeinek fejlődését nehezítő – részképesség-zavarok, 

vagy azok halmozott előfordulása jellemzi) 

- beszédfogyatékos gyermek (a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi 

képességrendszer szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az 

anyanyelv elsajátítás folyamata akadályozott, a gyermek életkorától eltérő)  

 kiemelten tehetséges gyermek,  

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
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6. 2. 2. Az integrált nevelésünk célja  

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára biztosítani az egyéni és csoportban való 

tudatos, a fejlettségének és állapotának megfelelő fejlesztést.  

Célunk a diszkrimináció  mentesség, szegregációmentesség, a halmozottan hátrányos 

helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési – oktatási, és társadalmi 

integrációjának támogatása. 

Az esélyteremtés biztosítása, egyenlő bánásmód elvének teljesülése, támogató lépések  

kitűzése  olyan  programok  megvalósításához, amely hozzájárul a hátrányok 

kompenzálásához és az esélyegyenlőség előmozdításához.  

 

6. 2. 3. Az integrált nevelés tartalma 

 

 A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, 

pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az 

együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus által – 

szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, individuális módszerek, technikák 

alkalmazása. 

 A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatok beépítése, az adott 

szükséglethez igazodó módszerek megválasztása, egy-egy nevelési helyzet, probléma 

megoldásához alternatívák keresése.  

 Alkalmazkodás az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez.  

 Együttműködés a különböző szakemberekkel, azok iránymutatásainak, javaslatainak 

beépítése a pedagógiai folyamatokba.  

 Az óvodai nevelés, fejlesztés egész időtartama alatt, az aktív nyelvhasználat és 

kommunikáció kialakítása, az értelmi fejlesztés, a mozgás és észlelési funkciók, valamint a 

vizuomotoros koordinációs készség javítása, az érzelmi élet fejlesztése, speciális eszközök 

és módszerek alkalmazásával egyéni és kiscsoportos fejlesztési formában.  

 Az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az aktív nyelvhasználatot segítő, speciális 

terápiákat alkalmazó fejlesztési környezet biztosítása.  

 A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros problémájának 

(expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos beszéd 

zavarai, logofóbia, centrális eredetû szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd), illetve a 

beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedés zavarok miatti eltérő 

fejlődésének kooperatív kezelése. 

 Sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása cselekvésbe ágyazott játékos módszerekkel, 

amely segíti a társas kapcsolatok alakulását és a személyiség fejlődését is. 

 A speciális nevelés keretében olyan fejlesztési közeg biztosítása, mely  lehetőség szerint,  

segít megelőzni a teljesítménykudarcokra épülő másodlagos zavarok, inadaptív 
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viselkedés kialakulását, és megalapozza az eredményes iskolai előmenetelhez szükséges 

készültséget.  

 A szülők folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlődéséről, a gyermek fejlesztése a 

szülőkkel való együttműködés keretében, egyéni fejlesztési terv alapján. 

 

 6. 2. 4. Szervezési feladatok 

 

 Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis), kötelező 

szűrések elvégzése. 

 Komplex anyanyelvi nevelés (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd 

észlelés fejlődésének elősegítése). 

 Érzelmi nevelés, szocializáció (az intézményes nevelésbe illeszkedés elősegítése, 

bizalom, elfogadás, együttműködés). 

 Egészséges életmódra nevelés (egészségtudat kialakítása, táplálkozás, tisztálkodás, 

higiéniás szokások). 

 Tehetségígéretek feltérképezése, tehetségfejlesztő tevékenységek szervezése. 

 Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése. 

 Korszerű óvodapedagógiai módszerek (a gyermek kezdeményezéseire támaszkodó 

módszerek, differenciálás, kooperatív technikák, mozgás, zene felhasználása, szülőkkel 

való partneri együttműködés módszerei) változatos alkalmazása. 

 Azoknál gyermekeknél, akiknél több beszédprobléma együttesen fordul elő, vagy a 

beszédfogyatékossághoz a testi, érzékszervi- vagy pszichés fejlődés zavara társul,  a 

logopédia és a társuló fogyatékosság fejlesztő módszereinek kombinációs megvalósítása. 

 

6. 2. 5 . A kiemelt figyelmet igénylő gyermek-szülő-pedagógus együttműködése 

 

6. 2. 5. 1. Az együttműködés elve 

  

 Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki.  

 A gyermek nevelése, fejlesztése érdekében fontos a tartalmas együttműködés, szükséges 

a napi kapcsolat. 

 A szülők igényüket jelezve, bármikor betekinthetnek az óvoda életébe, őket egyenrangú 

félnek tekintjük. 

 Ne legyenek túlzott elvárásaink, bízzuk a szülőre, miben tud segíteni.  

 Az együttműködésbe az egész családot, apákat, nagyszülőket is megpróbáljuk bevonni. 

 Értékeljük szándékukat, bármilyen csekély mértékű is- és juttassuk kifejezésre 

elismerésünket. 
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 Egyházi ünnepségeinken való részvételük módot és lehetőséget ad keresztyén 

szellemiségünk megismerésére, hitünk elmélyítésére. 

 Összejöveteleinket a szülőknek is megfelelő időpontra tervezzük, a kapcsolat 

kezdeményezésében az óvoda járjon elől. 

 Az írásos üzenet, a hirdetőtáblák sok információval szolgálhatnak, de a személyes 

kontaktust nem pótolhatják. 

 A szülőknek nehéz elfogadniuk gyermekük különbözőségének tényét és az ebből adódó 

többlet terheket, ami rájuk hárul. Feladatunk a szülők segítése ebben türelmes, elfogadó 

magatartással. 

 A jó kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom, amelynek létrejöttét a pedagógus megfelelő 

viszonyulása segítheti. 

 A kiemelkedő képességű gyermekeknek és szüleinek lehetőséget biztosítunk az 

érdeklődésüknek megfelelő foglalkozásokba, tevékenységekbe való bekapcsolódásra. 

 

6. 2. 5. 2. A kapcsolatkeresés és kapcsolattartás formái: 

 

 Szülői értekezletek 

 Családok látogatása  

 Fogadóórák, esetmegbeszélések  

 Közös programok szervezése 

 Ünnepek, rendezvények  

 Felnőtt bibliaóra 

 Családi Istentiszteletek 

 Intézményi hirdetőtáblák 

 Internetes kapcsolatok (honlap, e-mail) 

 

 

6. 3.  Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység  

 

 

„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.”  

 (1Jn. 3,18) 

  

6. 3. 1. Gyermekvédelmi tevékenység célja 

  

Minden gyermekre kiterjedő preventív tevékenység megszervezése, a gyermeki jogok 

érvényesülésének biztosítása, a gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. a veszélyeztetettség megszüntetésében 

segítségnyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel.  
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6. 3. 2. Gyermekvédelmi tevékenység tartalma 

 

 Az óvodai gyermekvédelem magába foglalja a gyermekközösség egészére kiterjedő, ezen 

belül minden egyes gyermek harmonikus személyiségfejlesztéséért kifejtett pedagógiai 

tevékenységet.  

 Intézményünk ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat: felderíti 

a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros 

hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. 

 Szükség esetén, a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását végző Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, valamint a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya felé.  

 

 

6. 3. 3. Gyermekvédelmi feladatok 

 

 A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése az óvodai nevelés egész 

folyamatában; 

 Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésén túl, 

ügyelünk a gyermekbalesetek megelőzésére; 

 Rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósításának elősegítése: fogászati, 

szemészeti, fülészeti, ortopédiai szűrések kezdeményezése, biztosítása, (szülői 

beleegyezéssel); 

 A fejlődést hátráltató tényezők feltárása a családban, kiemelten a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beóvodáztatása terén; 

 A szociális helyzete miatt hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett gyermekek segítése 

adományokkal, szociális juttatások lehetőségének megismertetésével; 

 Aktív együttműködés szociális ellátó rendszerrel (gyermekszegénység, elhanyagoló 

nevelés hátrányainak kompenzálása); 

 Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása, 

segítségnyújtás ezen gyermekek családjának (szakszolgálat, szakmai szolgáltatás); 

 Nevelési módszerek segítése (tanácsadás, azonos nevelési elvek az óvodával); 

 A gyermekekkel kapcsolatos adatvédelmi, titoktartási kötelezettség betartása; 

 A szülők segítése ügyintézési tanácsokkal, gyermekorvosi, védőnői tanácsadás a 

számukra; 

 Szükség esetén rendkívüli fogadóórát biztosítunk; 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett gyermekek 

folyamatos regisztrálása, fejlesztése (szükség esetén szakember bevonásával); 

  Az egyszülős családban nevelkedők létszámának megállapítása; 

  Családlátogatás a csoportos óvodapedagógussal, gyermekvédelmi felelőssel közösen; 

  Kapcsolattartás külső szakmai intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel; 
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  Szakmai felkészülés, önképzés, továbbképzés, törvényi aktualitások figyelemmel 

kísérése. 

 

  

6. 3. 4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése 

terén legfőbb célunk, hogy az óvoda nyugodt – érzelem gazdag - derűs légköre segítse 

hátrányaik, esetleges sérüléseik kompenzálását. Az óvoda valamennyi dolgozója részéről 

elengedhetetlen a türelmes – elfogadó attitűd, a fokozott törődés, az egyénhez igazított 

elvárások; amelyek mintául szolgálnak a gyermekek számára. Különösen fontos 

integrálódásuk (kapcsolatteremtés, beilleszkedés a csoportba, tevékenységekbe) segítése. 

Feladatunk olyan társadalmi szervezetekkel, csoportokkal való kapcsolat keresése, amelyek 

ezt a hátrányt csökkenteni segítenek. 

Minden gyermek „ügyes” valamiben. Sokoldalú, önkifejezésre lehetőséget adó 

tevékenységek által segítjük az önbizalom fokozását, esetleges figyelemzavar feloldását, az 

önkontroll, önismeret erősítését, a folyamatos egyéni motiváció fenntartását.  

 

7.  Az óvoda kapcsolatai 

  

7.1. Belső kapcsolatok 

  

7. 1. 1. Az óvoda és a család együttműködése 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés alapelvei 

 

 Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel; 

 A gyermekek egyénre szabott beszoktatásának biztosítása; 

 Rendszeres tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, az egyéni fejlesztési napló 

bejegyzéseinek megbeszélése, a gyerekek alkotásainak bemutatása, elemzése;  

 Szülők részvételi lehetőségének biztosítása nyílt napokon; 

 Egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése;  

 A család szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak 

feltárása; 

 Szülői közösségek alakítása, partnerközpontú együttműködés. 

 

 

Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki. A gyermek nevelése, fejlesztése érdekében 

fontos a tartalmas együttműködés, szükséges a napi kapcsolat. Világosítsuk fel őket arról, 

hogy bármikor betekinthetnek az óvoda életébe, tekintsük őket egyenrangú félnek. Ne 
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legyenek túzott elvárásaink, bízzuk a szülőkre, miben tud segíteni, értékeljük szándékukat 

bármilyen csekély mértékű is- és juttassuk kifejezésre elismerésünket. 

Egyházi ünnepségeinken való részvételük módot és lehetőséget ad keresztyén 

szellemiségünk megismerésére, hitünk elmélyítésére. 

Próbáljuk bevonni a nevelésbe és az együttműködésbe az egész családot, apákat, 

nagyszülőket is. 

A kapcsolat kezdeményezésében az óvoda járjon elől. Összejöveteleinket a szülőknek 

megfelelő időpontra tervezzük.  

Az írásos üzenet, a hirdetőtáblák sok információval szolgálhatnak, de a személyes kontaktust 

nem pótolhatják. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szüleivel való kapcsolattartás nélkülözhetetlen a 

sikeres beilleszkedéshez. A szülőknek nehéz elfogadniuk gyermekük különbözőségének 

tényét és az ebből adódó többlet terheket, ami rájuk hárul. A pedagógus feladata a szülők 

segítése ebben a helyzetben türelmes, elfogadó magatartással. A kapcsolat alapja a 

kölcsönös bizalom, amelynek létrejöttét a pedagógus megfelelő viszonyulása segítheti. 

 

A kapcsolattartás során kiemelt célcsoportok 

 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, a családok nevelési szokásainak 

megismerése, közelítése az óvodai nevelési szokásokhoz. Nevelési cél a családokkal való 

együttműködés, a családok segítése, erősítése.  

Az óvoda sajátos feladata a gyermekvédelem, ennek érdekében intenzív kapcsolatot 

alakítunk ki a védőnővel és az együttműködési tapasztalatokat, felhasználjuk a szülőkkel való 

kapcsolatteremtésben. 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációs folyamatában meghatározó a szülők 

szerepe. Feladatunk a rendszeres információcsere a szülőkkel. A kapcsolattartás során 

lényeges hogy a segítségnyújtás a családhoz illeszkedjék. 

 

A kapcsolatkeresés és kapcsolattartás formái 

 

 Szülői értekezletek, amelyeknek helyéül az óvodát választhatjuk. 

 Családok látogatása, amely a kölcsönös megismerkedést, tájékozódást szolgálja. 

Családlátogatásra a szülővel egyeztetve, előre megbeszélt időpontban menjünk! 

      Amennyiben a látogatás alkalmával a gyermek is otthon van, őt is próbáljuk meg       

      bevonni a beszélgetésbe.  

 Az előre egyeztetett időpontban megtartott fogadóórák, esetmegbeszélések során 

alkalmunk adódhat a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélésére. 

 Szülők látogatása az óvodában, bármikor betekinthetnek óvodánk mindennapi    

tevékenységébe, ill. a hittanfoglalkozások menetébe. 
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 Közös programok szervezése, amelyben a szülő nem csupán megfigyelőként vesz részt, 

hanem aktív közreműködőként (pl. séták, kirándulások, munkadélutánok, ajándékkészítő 

alkalmak, közösségi rendezvéynek). 

 Részvétel az óvodai, intézményi, gyülekezeti ünnepek, rendezvények örömeiben. 

(Jótékonysági bál, Református bál, Refi- gála, Gyülekezeti nap stb.) 

 Felnőtt bibliaóra, bibliatanulmányozó, ismeretterjesztő előadások szervezése 

 Családi istentiszteletek 

 Intézményi hirdetőtáblák 

 Internetes kapcsolatok (honlap, e-mail) 

 

 

 7. 1. 2.    Az óvodánk és a bölcsődénk együttműködése 

 

Intézményünk bölcsődéjével a jó partnerkapcsolat alakítására törekszünk. Keressük a 

tartalmas együttműködés lehetőségeit, hogy már az óvodai beszoktatást megelőző 

időszakban ismerkedhessünk leendő óvodásainkkal, ők pedig óvodánkkal.  Beszoktatás előtt 

megszervezésre kerül, hogy a  kicsinyek gondozónőikkel együtt ellátogassanak hozzánk közös 

játék, ismerkedés céljából, valamint az óvónők is betekinthetnek a bölcsődei 

mindennapokba.  

Az együttműködés területei: 

 különböző kapcsolattartási formák (megbeszélések, szakmai konzultáció, értekezlet ) 

 nyílt nap bölcsődések számára 

 közös tartalmak, programok, a tagintézmények között    

 kölcsönös tájékoztatás változatos formáinak alkalmazása 

 részvétel óvodaköteles gyermekek szüleinek szervezett szülői értekezleten 

 információ csere az átadott gyermekekről 

 a gyermekek nyomon követésének lehetősége, az óvoda kezdő szakaszában a 

gondozónők részére.  

 

7. 1. 3. Az óvodánk és iskolánk együttműködése 

 

Gyermekeink többsége iskolánkban kezdi meg tanulmányait. 

Az integráltság lehetőséget biztosít a gyermek korai megismerésére, egyéni előmenetelének, 

életútjának nyomon követésére.  

A leendő elsős nevelő gyakori látogatásával közösségben ismerkedik a gyermekekkel, 

fejlettségükről, szokásaikról, sajátosságaikról, egyéni igényeikről szertágazó tapasztalatot 

szerez. A közös tevékenységekben a gyermekek hozzá való kötődése is erősödik.      

 

 Gyermekeinknek ismerős az iskola épülete, környezete, hiszen sokszor igénybe vesszük  

udvarát, 
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 Találkozunk régi óvodásainkkal, ismerőseinkkel, intézményi összejöveteleinken, 

templomi alkalmakkor együtt vagyunk (közös alkalmaink pl.: Refi-gála, Mikulásváró, 

Gyermekek karácsonya, részvétel a színjátszó-kör iskolai csoportjának meseelőadásain, 

családi nap, sport nap, Gyülekezeti-nap  stb.) 

 Az iskolát kezdők nyílt napon- szülővel, óvónővel- órát látogathatnak az első osztályban. 

 A leendő elsősök „szöszmötölő” foglalkozásokon vehetnek részt a leendő tanító nénivel. 

A leendő elsős nevelőt meghívjuk ünnepeinkre, rendezvényeinkre. 

 A tanító és óvónő folyamatos kapcsolatot tart a gyermek előmeneteléről, figyelemmel 

kíséri egyénifejlődési életútját.  

 Konzultáció az iskolakészültség elérését támogató pedagógiai munkáról (a tanulási 

képességek megalapozása, a tanulási és egyéb részképesség zavarok kialakulásának 

megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, figyelemkoncentráció, az alkotásvágy 

szükséges szintjének kialakítása).  

 Az érintett iskolával közös óvoda - iskola átmenetet segítő program kidolgozása, 

együttműködés a tanítónőkkel. 

 Iskolánk a kiemelt figyelmet igénylő  gyermekek integrációját megvalósító programot 

működtet: a szoros kapcsolat a pedagógusokkal, az ismerős környezet lehetővé teszi az 

érintett gyermekek számára is a zökkenőmentes iskolakezdést.  

 A gyerekek fejlődésének utánkövetése legalább az általános iskola első évében. 

 

 

7. 1. 4. A gyülekezet és az óvoda kapcsolata 

 

A gyülekezetben - mely a hívő emberek közössége -, a gyermeknek is helye van. A 

gyermeknek személyes példát kell adnunk Isten iránti szeretetünkből, bizodalmunkról. 

A gyermekben örömet és megerősítést eredményez, ha ismerős bibliai történetet hall. 

A gyülekezet tagjaiban is tudatosodik: a gyermekekről gondoskodni kell. A gyermek 

tapasztalatot szerez arról, hogy a felnőttek éppen olyan bizalommal, szeretettel fordulnak 

Istenhez, mint azt az óvodai közösségben átélte. Örömmel hallja az óvodában megismert 

bibliai történeteket, énekeket, s ezek megerősítést jelentenek számára. A gyülekezet tagjai 

megismerik a református óvoda nevelőmunkáját, áldásait, s felismerve e szolgálat 

fontosságát, segítik azt. Legyünk itt is kezdeményezőek, hívjuk meg őket ünnepségeinkre, 

hétköznapjainkra. Szeretetvendégségeinken a gyülekezet tagjai is jelen vannak, részt vesznek 

a szervezésben. Ünnepi alkalmakra a gyülekezet tagjai, lelkipásztora is invitálják nemcsak a 

szülőket, hanem a nagyszülőket, testvéreket is. 

(Gyülekezettel közös rendezvényeink: szeretetvendégség, családi istentiszteletek, adventi 

programok, anyák napi istentisztelet, gyülekezeti-nap) 

A kiemelt figyelmet igénylő  gyermekek családjának segíthet az elfogadó keresztyén 

közösség életében való részvétel. 
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7. 2. Kapcsolattartás külső intézményekkel 

 

 Református Pedagógiai Intézet – Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet 

 

Feladata: 

 Segítségnyújtás a gyermek testi- mentális- pszichés- kognitív zavarainak 

megszüntetésében. (pszichológus, logopédus, gyógytornász, fejlesztőpedagógus) 

 Javaslat az iskolakezdés optimális állapotának megítéléséhez (a szülő beleegyezésével!) 

 Szakmai konferenciákon való részvétel 

 Segítségnyújtás a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 

kötelezettségek teljesítéséhez 

 

     Kapcsolattartás folyamatos. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – Kunhegyesi Tagintézmény 

 

Feladata: 

 Segítségnyújtás a gyermekek testi- mentális- pszichés- kognitív zavarainak szűrésében, 

szükséges terápia felállításában 

 Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatainak lefolytatása, 

kontrollvizsgálatok szervezése 

 Szakmai konferenciákon való információ, és eszmecsere 

 

Kapcsolattartás folyamatos. 

 

Egészségügyi Szakszolgálat, gyermekorvos, védőnő, fogászat 

 

Feladata: 

 Egészségügyi szűrések elvégzése, tanácsadás 

 Szükség esetén járványügyi ellenőrzések 

            Felelős: óvodapedagógus 

 

            Kapcsolattartás folyamatos. 

 

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

 

Feladata: 

 A járványügyi-, élelmezésügyi-, egészségügyi-, balesetvédelmi előírások betartásának 

ellenőrzése, az óvoda általános állagának figyelemmel kisérése. 

            Felelős: intézményvezetés 
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Ilosvai Varga István Művelődési Központ és Könyvtár 

 

Gyermekkönyvtár 

 

Feladat: 

 Könyvtári foglalkozások szervezése 

 Könyvtári előadások látogatása 

 Könyvkölcsönzés 

            Felelős: óvodapedagógus 

 

A szülők által igényelt, nem kötelező egyéb szolgáltatások 

 

Feladat: 

 Gyermekelőadásokon, rendezvényeken való részvétel 

             Felelős: óvodapedagógus 

 

 

Kapcsolattartás a magyarországi és a Kárpát-medence magyar nyelvű református, 

evangélikus óvodáival 

 

Feladata: 

 Tapasztalatcsere, szakmai konzultáció 

 Jó gyakorlatok tapasztalatainak átadása 

 

            Felelős: intézményvezetés 

  
 

 

8. A gyermek fejlődésének általános jellemzői óvodáskor végére  
  

A gyermek belső érése, a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a 

kisgyermekek többsége az óvodás kor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.   

 

Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben  az  óvodásból  iskolássá érik. 

A beiskolázási törvény az életkor figyelembe vétele mellett, lehetőséget ad a fejlettségi szint 

vizsgálatára és az eredmény szerinti iskolakezdésre. A sikeres iskolai munkához három 

feltétel szükséges: testi, lelki, szociális érettség. 
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8. 1. A testileg fejlett gyermek 

  

 Az óvodáskor végére eljut első alakváltozásához, testarányai megváltoznak, fogváltása 

megkezdődik;  

 teste arányosan fejlett, teherbíró; 

 mozgása összerendezettebb, harmonikusabb, erőteljesen fejlődik mozgáskoordinációja, 

finommotorikája;  

 mozgását, viselkedését, testi szükségleteinek kielégítését szándékosan irányítani képes. 

 

  

8. 2. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek  

  

 Az óvodáskor végére belsőleg motivált. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan 

fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik (térészlelés, vizuális-, és 

akusztikus differenciáció, téri tájékozódás, térbeli mozgásfejlettség, testséma).   

  

 Az önkéntelen és közvetlen emlékezet-bevésés és felidézés mellett megjelenik a 

szándékos bevésés  és  felidézés,  megnő  a  megőrzés  időtartama;  a  felismerés  mellett  

egyre nagyobb szerepet kap a felidézés. 

   

 Megjelenik a tanulás alapját képző szándékos figyelem, fokozatosan növekszik 

figyelmének tartama, terjedelme, megosztottsága.   

 

 Cselekvő-szemléletes és képi gondolkodása mellett fogalmi gondolkodása is kialakulóban 

van, fokozatosan csökken gondolkozásának érzelmi telítettsége, előtérbe kerül az 

ismeretszerzés igénye.  

 

 

8. 3. Az egészségesen fejlődő gyermek 

  

 Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára 

érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; 

minden szófajt használ. 

 Különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot;  tisztán  ejti  a  magán-  és 

mássalhangzókat (a  fogváltással  is  összefüggő  nagy  egyéni  eltérések lehetségesek).  

 Végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét.  

 Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét,  szülei 

foglalkozását; felismeri a napszakokat; ismeri, és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő 
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növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az 

időjárás összefüggéseit. 

 Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet  megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak.  

 

 

 8. 4 . A szociálisan érett gyermek   

  

A szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a tanító elfogadására, 

képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel és 

gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. 

 

A szociálisan érett gyermek:  

 egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését;  

 feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

              

A sajátos nevelési igényű gyermekek  esetében  folyamatos,  speciális  szakemberek  

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 

szint. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a 

befogadó intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 

  

9. A gyermek fejlődésének nyomonkövetése 

 

Nevelési programunknak a bevezetőben megfogalmazott célja a gyermek sokoldalú 

harmonikus fejlődésének, személyisége kibontakoztatásának elősegítése, testi- szociális- és 

értelmi képességeinek életkor specifikus alakítása, fejlesztése. A célok eléréséhez szükséges 

a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követése, elemzése,  a részterületeken belüli 

hiányosságok, zavarok feltárása és a korrigáló pedagógiai ráhatások megtervezése. Ehhez az 

óvodapedagógusnak minden gyermeket egyénileg kell ismernie: képességei erős és gyenge 

pontjait, adottságait, családi hátterét, eddigi élettörténetét, érdeklődési körét, 

élményvilágát, fejlődési ütemét. A gyermek fejlődését, - amelyet az óvodapedagógus a 

gyermek óvodába kerülésétől az elhagyásáig vezet,- félévente értékeli, hogy az érési 

folyamathoz igazított támasznyújtás módozatait, eljárásait megtervezhesse. 
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9. 1. Megfigyelendő területek 

 

1. Értelmi fejlettség 

 

 Pszichés funkciók: 

 

           · Ismeretszerzési igény (megismerés, kíváncsiság) 

           · Hallás 

           · Látás 

           · Érdeklődés 

           · Figyelem 

           · Emlékezet 

           · Gondolkodás 

           · Képzelet 

 

2. Anyanyelvi fejlettség 

 

2. 1.  A beszéd tartalma, technikája: 

 

           · Beszédészlelés 

           · Beszédértés 

           · Beszédfegyelem 

           · Szókincs 

           · Beszélő kedv 

 

2. 2. Beszédhiba, beszédzavarok 

 

2. 3. Nonverbális kommunikáció 

 
 

3. Testi fejlettség 

 

Fizikai jellemzők 

 

            . Gyorsaság  

            · Erőnlét 

            · Teherbírás 

            · Állóképesség 

            · Ügyesség 

            · Edzettség 

 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

77 

 

4. Mozgásfejlettség 

 

            · Nagymozgások 

            · Finommotorika 

 

5. Mozgáskoordináció 

 

6. Tájékozódás testen, térben, síkban 

 

7. Szociális fejlettség: 

  

7.1.  Perszonalitás (ÉN) 

 

· Jellemfejlődés 

           · Pozitív énkép 

           · Érzelmek 

           · Egészséges életmód szokásai 

           . Önállóság 

           · Motiváltság az iskolára 

 

7.2.  Kudarctűrő képesség 

 

7.3.  Szociális képesség 

 

           · Kapcsolatteremtő képesség 

           · Együttműködő képesség 

           · Feladattudat, feladattartás, szabálytudat 

           . Munkavégzés, munkához való viszony 

 

 

9. 2. Fejlesztendő területek és a fejlesztés módjának megjelölése 

 

A célozott területek megfigyelése a gyermek természetes élethelyzeteiben, napi 

tevékenységeiben történik és hosszabb időszak tapasztalatainak leszűrésén alapszik, 

kiindulópontja az egyénre szabott, differenciált tervezésnek. Ha szükséges, igényeljük a 

szakemberek segítségét. Munkánkat intézményi logopédus, pszichológus és gyógypedagógus 

segíti. 

A gyermek nevelése, fejlesztése a szülővel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés 

összhatásában eredményes. A neveltségi-fejlettségi állapot nyomon követése támpontot 

szolgáltat a rugalmas iskolakezdéshez. 
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A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről egyéni fejlődési naplót vezetünk, egyéni 

fejlesztési tervet készítünk az adott gyermekre a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményét alapul véve. A gyermek megismerését szolgálja a 

szülőktől származó információ, az óvodapedagógus megfigyelései, a gyermek produktumai. 

A fejlesztési terv az iskolaérettség feltételeit, meghatározó területeket öleli fel, (testi 

fejlettség, mozgásfejlettség, kognitív képességek, gondolkodás, szocializáció, beszédkészség). 

 

 

 
„Neveld a gyermeket a megfelelő módon, még ha megöregszik, 

akkor sem tér el attól.” 

(Példab.22,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

79 

 

Legitimációs záradék 

 

 

A szülői képviselet, a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és 

Családi Bölcsőde Hálózat Óvodai Tagintézményének Pedagógiai Programjának 

elfogadásához, a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta.   

 

A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  

  

Kelt: Kunhegyes, 2020. 02. 25.     

 

                          ----------------------------------------------  

                                    szülői képviselet nevében  

  

 

 

 

A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat 

Óvodai Tagintézményének nevelőtestülete, 2020. 03. 05-én tartott 

határozatképes ülésén, a módosított Pedagógiai Programot elfogadta.   

Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban, hitelesítő 

aláírásukkal tanúsítják. 

 

Kelt: Kunhegyes, 2020. 03. 05. 

 

 

----------------------------------------         ph.             ------------------------------------- 

         óvodapedagógus                                                     óvodapedagógus 
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III. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 

 

 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 
 

1.1. Célok 

 

A „Közös rész”-ben taglalt alapelvekből az alábbi célok következnek: 

- A Biblia alapértékeinek hangsúlyozása, elfogadtatása. 

- A közös jövőkép eléréséért való együttmunkálkodás. 

- Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját meghatározó, az intézményvezetés és a 

nevelőtestület által közösen meghozott, elfogadott és betartott normák, szabályok 

megléte.  

- Az általunk fontosnak tartott célok elérésében megnyilvánuló következetesség.  

- A hazaszeretet érzésének kialakítása. 

- A szóbeli és írásbeli kifejezőkészség alakítása. 

- Az anyanyelv megszerettetése. 

- Idegen nyelv ismeretének megalapozása. 

- Informatikai kultúra közvetítése. 

- A fejlődő világ új ismereteihez és követelményeihez való megfelelő viszony 

kialakítása. 

- A logikus gondolkodás fejlesztése. 

- Kompetenciaterületek fejlesztése, gyakorlatban is használható tudás elérése. 

- A tudás iránti igény kialakítása. 

- A tanulók képességek szerinti fejlesztése. 

- A testi-lelki-szellemi harmónia iránti igény alakítása.  

- Egészségnevelés. 

- A környezetünk iránti felelősség tudatosítása.  

- Tájékozódás a művészet értékeinek világában. 

- Differenciált és individualizált készség-, kiemelt képesség- és kulcskompetencia-

fejlesztés. 

- Értékálló és a kor elvárásainak megfelelő, életutat megalapozó tudás. 

- Személyre szóló segítség tanulási és egyéni problémákra. 

- Reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélő képesség. 

- Az empátia megjelenése viselkedésben, társas kapcsolatokban. 

- Saját felelősség felismerése az értékteremtő munka területén  

- Pályaválasztás segítése képességük, érdeklődésük figyelembe vételével. 
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1. 2. Feladataink 

 

- Az intézmény oktatási céljaihoz kapcsolódó mérések kidolgozása és az eredmények 

mutatóinak pontos meghatározása.  

- Készítsük fel tanulóinkat az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsünk választ találni a 

erkölcsi és életvezetési problémáikra. Nyújtsunk lehetőséget az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására.  

- Ismertessük meg tanulóinkkal a helyi, nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és 

népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése.  

- A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. 

határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar 

kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és 

nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából 

fundamentális jelentőségű érték, kiteljesítése kiemelt felelősség. Ennek jegyében 

részvétel a Lázár Ervin Programban. 

- A közéletiség, a cselekvő magatartás közvetítése: a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság.  

- Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése területén elősegítjük a tanulók kedvező 

szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak 

kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni 

gyermekeinket, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra.  

- A családi életre nevelés területén a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek megbe-csülése. Ismeretek közvetítése a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Foglalkozunk a 

szexuális kultúra kérdéseivel. Ehhez külső partnereket vonunk be.  

- A testi és lelki egészségre nevelés területén az iskola feladata, hogy a családdal 

együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a helyes táplálkozásban, a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.  

- Tanulóinkat arra neveljük, hogy vállaljanak felelősséget önmagukért, másokért, önkéntes 

munkájukkal járuljanak hozzá az iskola és a település fejlődéséhez.  

- A fenntarthatóság, környezettudatosság területén feladatunk, hogy tanulóink 

megtanulják, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használják. Megismerjék azokat a gazdasági és 
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társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

- Tanulóink felnőtté válásában, a felnőtt lét szerepeire való felkészülésében kiemelt 

jelentőségű az életpályatervezés, a pályaorientáció. Általános céljaink között szerepel, 

hogy segítsük, támogassuk a diákokat a továbbtanulásban: a középiskola-, a pálya-, és a 

szakmaválasztásban, valamint a munkavállalói kompetenciák megismerésben és 

fejlesztésben. Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük:  

o Önismeret-, öndefiníció fejlesztése  

o A legfontosabb pályák-, foglalkozások-, foglalkozási ágak tartalmának és 

követelményeinek megismertetése  

o Támogatás nyújtása a továbbtanulási döntés, majd a munkavállalás 

szempontjából reális célkitűzések, döntések meghozatalában; a lehetőségek 

és a valóság ismeretében: a vágyak és realitások összehangolásában.  

 

Ma már azt is szükséges tudatosítanunk a tanulóinkban, hogy életpályájuk során többször is 

pályamódosításra kényszerülhetnek. Intézményünk – a tanulók életkorának figyelembe 

vételével, valamint a fennálló lehetőségekhez képest – átfogó képet nyújt a munka világáról. 

Olyan tevékenységeket biztosítunk, ahol a tanulók definiálhatják a saját érdeklődésüket, 

értékeiket, kipróbálhatják a képességeiket, fejleszthetik a kulcsképességeiket. 

 

Mind az egyes tantárgyak, mind pedig órai és iskolán kívüli tevékenységek összehangolása 

révén, a szociális-, társas kompetenciák tudatos fejlesztésével elő kívánjuk segíteni a 

pályaorientáció-, és életpályatervezés eredményes folyamatát.  

A gazdasági és pénzügyi nevelés területén az iskola közvetíti a pénzügyi alapismereteket, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismereteket és a fogyasztóvédelmi jogok 

tanítását.  

A médiatudatosságra nevelés területén a tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.  

A tanulás tanítása területén minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az 

iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek.  

A tanulók képesek legyenek digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való 

használatára, akár az iskolában, akár otthon is. A digitális készségek fejlesztésének 

tevékenységeit úgy kell megtervezni, hogy az igazodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

valamint a folyton változó IKT eszközzel támogatott tanórák kereteihez.  



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

83 

 

A digitális eszközök használatával növelhető az esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag 

hátrányos helyzetű tanulók, vagy a sajátos nevelési igényű tanulók számára is.  

 

1.3. Eszközök 
 

- Kihasználjuk a hitéleti nevelésre szánt, kapott kereteket óratervezés tekintetében; részt 

veszünk egyházközségünk alkalmain, meghirdetett versenyein, pályázataiban, illetve 

bekapcsolódunk a szervezés, megvalósítás munkálataiba. 

- Tanulóinknak rendszeres színház- és mozi látogatást biztosítunk, kirándulásokat 

szervezünk. 

- Részt veszünk (akár mint meghívott vendég, akár mint kivitelért felelős közösség) a város 

kulturális rendezvényein, ünnepségein. 

- Folyamatos infrastruktúrális fejlesztésekkel, a személyi feltételek koordinálásával 

biztosítjuk a mindennapos testnevelés megvalósíthatóságát. 

- Biztosítjuk tanulóink számára a különböző tanulmányi és sportversenyeken való 

részvételt. 

 

 

1.4. Eljárások 
 

- Következetes tanári magatartással, személyes példamutatással és egységes 

követelményrendszerrel dolgozunk tanítványaink nevelése és formálása érdekében.  

- Folyamatos és kitartó munkára, tanulásra késztetjük diákjainkat.  

- Rendszeres értékeléssel és osztályozással adunk visszajelzéseket tanulmányaikról.  

- Az eredményekről az értékelés megszületését követően azonnal tájékoztatjuk a tanulót 

és a szülőt.  

- Következetesen alkalmazzuk a meggyőzést, a felvilágosítást, a tudatosítást.  

- Minden diákot egyéniségként kezelünk, és megkeressük fejlesztésének optimális 

lehetőségét.  

- Osztályfőnöki munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk minden tanítványunkkal és 

családjával való folyamatos kapcsolattartásra, nevelési folyamatuk irányítására.  

- A fentiek érdekében folyamatosan együttműködünk a tanulót nevelő családdal, 

jelzéseket adunk és veszünk tanítványunk fejlesztésének biztosítása érdekében.  

- Fontosnak tartjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden 

tanítványában tehetséget lát, megindítja őt tehetségének felismerése és kiteljesítése 

irányába megtalálva az ehhez szükséges kapcsolódási pontokat, pedagógusokat, 

szervezeteket és lehetőségeket.  
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2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

2.1. Erkölcsi, érzelmi nevelés 

 

Az alapvető erkölcsi értékeket tanulóinkkal meg kell ismertetni, majd tudatosítani és 

meggyőződéssé alakítani bennük. 

 

 

„De a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, mértékletesség; az ilyenek ellen nincs törvény.”      (Gal 5:22-23) 

 

Hitünk szerint a Biblia valódi irányadó. A mutatott úton való járás alkalmassá tesz 

mindannyiunkat arra, hogy a különféle társadalmi rendszerek erkölcsi elvárásainak is 

megfelelhessünk.  

 

A nevelési feladat végrehajtásához, vagyis annak elősegítéséhez, hogy tanítványaink valóban 

teremhessék a Lélek gyümölcseit, a következő fontosabb lehetőségeink, módszereink 

vannak: 

- Istentiszteleten, reggeli áhítaton példák adása a Bibliából 

- Irodalmi és történelmi példák 

- Az ünnepi rendezvények mondanivalójának megbeszélése, gondolva az egyházi, 

nemzeti, vagy akár családi ünnepekre is 

- Az osztályfőnöki órákon alkalmazott szituációs játékok 

- A pedagógusok személyes példaadása a tanórákon és azokon kívül is 

- Iskolai kirándulások, múzeumlátogatások alkalmával a szülőföld és a haza múltjának, 

hagyományainak keresése 

- A házirend megbeszélése és a diákönkormányzati alkalmak lehetőséget kínálnak a 

demokratikus rendszer megismertetése, a jogok és kötelességek kapcsolat 

megértésére. 

- Kiemelt szerep jut a következő tantárgyaknak: történelem, irodalom, hit- és 

erkölcstan. 

 

Reménységünk szerint mindennek következménye lesz, hogy tanítványaink megfelelő 

viszonyt tudnak kialakítani és ápolni a családdal, az iskolával, a szülőfölddel, a hazával, a 

keresztyénséggel, minden embertársukkal. Ez a folyamat a felnőtté válás során teljesedhet ki 

igazán. 
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2.2. Értelmi nevelés 

 

Feladatok 

- A tanulás iránti igény kialakítása és megőrzése 

- A kreatív gondolkodás fejlesztése 

- Közvetlen tapasztalatokra épülő gyakorlati ismereteket tartalmazó tudás átadása 

- A tanulók képességek szerinti fejlesztése 

- A tanulók megfigyelő, kifejező és emlékező képességeinek erősítése 

- A tanulói önellenőrzés fejlesztése 

 

A feladatok teljesítéséhez a következő eszközök, eljárások szükségesek: 

 

- Életkornak és képességnek megfelelő óravezetés 

- Rendszeres könyvtárba járás 

- Lexikonok, szótárak használata 

- Tevékenységcentrikus órák alkalmazása 

- Tanulmányi versenyeken való részvétel 

- Folyamatos ellenőrző és értékelő tevékenység 

- Kiselőadások, könyvbemutatók tartása 

 

 

2.3. Önismeret 

 

Az iskola feladata 

 

A jó közösségben a tanuló megismerheti a szuverén, autonóm választás és döntés 

szabadságát, de egyúttal a felelősségét is, a többiekhez való viszonyában pedig önmagát. 

Nekünk, pedagógusoknak fontos figyelemmel kísérnünk, hogy a tanulóink hol tartanak 

önismeretben, önkontrollban, felelősségérzetben, belülről motivált közösségi 

magatartásban. 

Az önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés képességének alakítása tantárgyakhoz nem 

köthető. Így az iskolának a feladata, hogy olyan hatékony pedagógiai kultúrát hozzon létre, 

amely a tanulók értékelését, az ellentétek, konfliktusok kezelését folyamatosan felhasználja 

az önértékelés, önmegismerés, önfejlesztés működtetésére. 

Gyermekkorban az időszerű eseményekhez kötődő megbeszélések formájában, 

serdülőkorban egyre inkább a pszichológiai értelmezésre is kitérve. 
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A feladat végrehajtását segítő jellemző tevékenységek 

 

- Irodalmi, történelmi, bibliai példák adása 

- A sportban rejlő lehetőségek kihasználása az akaraterő, fegyelmezettség, küzdeni 

tudás fejlesztésére 

- Erőfeszítést igénylő, de sikert ígérő feladatok adása 

- Csoportismereti játékok 

- Az önálló feladatvállalás erősítése 

- A viselkedéskultúra hangsúlyozása, gyakorlása a mindennapokban 

- Az önjellemzés és mások véleményének összehasonlítása 

- Kommunikációs gyakorlatok 

 

 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Bevezető gondolatok 

 

 A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében óriási felelősség és számos 

feladat hárul az iskolákra, s különösen e tantárgyat vagy modult oktató pedagógusokra. 

Az egészségügyi kultúra az általános műveltség szerves részét képezi, az egészségtan 

oktatása pedig az általános emberi műveltség megszerzésének alapvető tényezője. 

Iskolánk össztevékenységében kiemelt szerepet szánunk az egészséges életmódra 

nevelésnek, hiszen partnereink is elvárják ennek előtérbe helyezését. 

 

 Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy 

megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett annak 

érdekében, hogy egészségük jobb legyen. 

 

Az egészségfejlesztés a következő kulcsterületeken valósul meg: 

 

- Család- és gyermekvédelem. 

- Lelki egészség. 

- Szexuális magatartás és egészség. 

- Szájhigiéné. 

- Szív- és érrendszeri betegségek. 

- Daganatos betegségek. 

- Balesetek.  
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3.1. Kapcsolatok 

 

- Legfontosabb a családokkal való kapcsolatok keresése, hiszen a gyerekek főleg otthon 

kaphatják meg az egészség megőrzéséhez elengedhetetlen lelki kötődéseket. 

 

- Református iskolánk természetes módon kell, hogy kötődjék gyülekezetünkhöz e téren is. 

A Sarepta Református Idősek Otthona dolgozói rendszeresen bemutatókat, ismertetőket 

tartanak.  

 

- Az iskolaorvossal, fogorvossal, a védőnői hálózattal évek óta működő, jó kapcsolatunk 

van. 

 

- Rendszeresen használt lehetőségként beszélhetünk a városi területén működő sport 

szakosztályokról, mozgásos szabadidős tevékenységekről (futball, röplabda, kyokushinkai 

karate, jóga, aerobik) 

 

- Igénybe vesszük a Siloám Gyógyászati Központ adta lehetőségeket, mint az egészségre 

pozitívan ható természetes környezetet, állatsimogatót, közösségi tereket. 

 

- A Városi Rendőrkapitányság előadói évi rendszerességgel 2-3 előadást tartanak az 

internet, a közlekedés, a kábítószer veszélyeiről, az egészségre gyakorolt esetleges káros 

hatásairól. 

 

- További lehetőségként említjük meg a Gyermekjóléti Szolgálatot, a Nevelési Tanácsadót 

vagy egyéb szakmai fórumokat és programokat. 

 

 

3.2. Intézményi példaadás 

 

Fontos, hogy a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működjenek 

az egészségfejlesztési elvek. Így: 

- egészséges táplálkozás: tanulóink térítésmentesen jutnak minden tanítási napon 

tízóraihoz, a tanulók számára szervezett közétkeztetést olyan intézmény biztosítja, akik 

igazoltan betartják a táplálkozás-egészségügyi előírásokban foglaltakat, a tiszti főorvos 

utasításait. Az almaprogram keretében friss gyümölcshöz, állami támogatás mellett 

iskolatejhez, 

- a mindennapos testnevelés tanórai keretben valósul meg minden évfolyamon, 

- a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzéséért folytatott 

munka óratervi keretek között zajlik, 

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, kivédése hit-és erkölcstan óráink 

tananyagából, hitéletünkből fakad. Esetleges előfordulása esetén következetesen 
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alkalmazzuk a Nkt.-ben leírt szankcionálási lehetőségeket. Intézményi gyakorlatunk 

példákkal igazolja ezt, 

- baleset-megelőzés tekintetében szigorúan követjük a tűz-és balesetvédelem 

intézményünkre vonatkozó előírásait. Tűzriadót szervezünk, a balesetvédelem a tanévet 

kezdő órák hivatalos anyaga. Az intézmény pedagógusai, technikai dolgozói általában 

nagy gondot fordítanak arra, hogy a nyilvánvalóan veszélyes helyzeteket számolják fel, 

- intézményünkben a személyi higiéné megteremtésének feltételei adottak (mosdók, 

öltözői zuhanyzók, tisztasági kellékek az osztálytermekben, osztályfőnöki órák, 

fogadóórák felvilágosító tevékenysége), 

- más szervezet által tartott prevenciós programokat támogatunk részvételünkkel. 

 

 

3.3. Bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése, közlekedés 

 

A bűnözés visszaszorítása, az áldozattá válás elkerülése és a kábítószer-fogyasztás 

megelőzése olyan komplex tevékenység, ami minden olyan intézmény kötelessége, mely a 

fiatalok oktatásával és nevelésével foglalkozik. 

 

A bűnmegelőzésre nevelés a családban kell, hogy elkezdődjön. A szülők pozitív példája 

modellt kell, hogy jelentsen. A jellemes, erkölcsös életvitelre nevelés eleve a bűnmegelőzést 

szolgálja. 

A bűn elkövetésének megelőzése feladata a szülőknek, pedagógusoknak, bűnüldöző 

szerveknek, de egész társadalmunk felelőssége is egyben. Legbiztosabb eszköze a nevelés 

tökéletesítése. 

 

Tartalmak kisiskolás korban 

 

- Írott és íratlan szabályok, normák és hagyományok. A szabályok típusai 

- A veszély és a kockázat fogalmának megismerése 

- A döntés és a következmény fogalmának megismerése 

- Helyes magatartási minták. A nemet mondás technikái 

- Biztonságos életre nevelés otthon, a közterületen, a közlekedésben. Az érvényben 

lévő szabályok megismerése. Annak megértése, hogy a szabályok mindannyiunk 

biztonságát szolgálják. Saját felelősség 

- A gyógynövények felhasználási módjai 

- Emberi jogok és kötelezettségek. Gyermekeink jogai, kötelességei 

- Ismerős és ismeretlen személyek iránti bizalom 

- Erőszak és agresszió 

- Az érzelmek kifejezésének módjai. A családi szeretet jelentősége 

- A csínytevés és a bűncselekmény közötti különbségek 
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Témák a felső tagozaton: 

 

- Az önismeret komplex fejlesztése 

- Szenvedélybetegségek. Az alkohol, dohányzás és a hagyományosan jelen lévő 

veszélyek mellett megjelentek új problémák is, mint a televízió, a videó, a nyerő 

automaták, a számítógép. 

- A média hatásai. Reklámok. Erőszak a filmeken, mesefilmeken 

- A barátválasztás szempontjai 

- A korcsoport erős befolyásoló szerepe. A bandák nyomást gyakorló tevékenysége. A 

nemet mondás lehetőségei, módszerei 

- Döntési helyzet és felelősség. Felelősség önmagunkért, barátainkért, családunkért 

- A drogokkal való összefüggések 

- Jog és büntetőjog. Ifjúkori bűnözés 

- Konfliktustűrő-képesség és problémamegoldás 

 

A módszereket, tevékenységeket lehetőleg minél komplexebb összefüggésben kell keresni. 

Fontos, hogy megragadjuk a tanórák által kínált lehetőségeket. Az osztályfőnöki órák, a 

szituációs játékok gyakorlása, a drámapedagógia kiváló alkalmakat nyújtanak. Rendkívül 

fontos azonban a különféle kapcsolatok keresése, főleg a családokkal, de a rendőrséggel és 

más szakmai szervezetekkel, szakmai programokkal is. 

 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

  

A közösség az egyén által megélt élmény. Olyan helyzeteket kell teremteni, hogy 

létrejöhessen ez az élmény, az értéképítés folyamata. 

Az egyén, ha a közösség érdekében cselekszik, akkor önmagáért is, és fordítva. 

Szükség van állandó célkitűzésekre, e nélkül nem működik a közösség. Minden tagnak 

lehetőséget kell kapnia pozitív oldalának kibontakoztatására, egyéniségének kiteljesítésére, 

ugyanakkor ösztönzést is a hibáinak kijavítására. 

Nekünk, pedagógusoknak olyan légkör kialakítására kell törekedni, amely feloldja a 

tanulóinkban lévő gátlásokat, segíti őket abban, hogy őszintén nyilatkozzanak meg. 

Olyan színtereket biztosítunk a tanórán és a tanórán kívül is, ahol mindenki szabadon 

megnyilvánulhat. 

Legfontosabb, hogy "együtt éljünk" a gyerekekkel; mintát adjunk. 

Az iskolának három tekintetben kell közösségi nevelést végeznie: családi, társasági és 

közéletre kell nevelnünk. 

Mindezek mellett itt a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainknál teszünk említést azon 

témák feldolgozásáról, melyek új kihívásként jelentkeznek a társadalmi élet 

mindennapjaiban. Foglalkozunk fogyasztóvédelemmel, közlekedésre neveléssel, 
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esélyegyenlőséggel, az áldozattá válás elkerülésének és a társadalmi bűnmegelőzésnek a 

lehetőségeivel.      

  

 

4.1. Családi életre nevelés 

 

Feladataink 

 

- Aktívan vegyen részt a család feladatainak végzésében! 

- Ismerje a szülők munkáját! 

- Alakuljon ki benne a szereteten alapuló nagyszülők iránti szolidáris viselkedés! 

- Ismerje fel a családhoz tartozás fontosságát, fogadtassuk el azt, hogy a gyereknek 

jogai és kötelességei vannak, és szükség van a kölcsönös alkalmazkodásra! 

- Fel kell készíteni a tanulókat a boldog házasságra és az egészséges nemi életre! 

- Törekednünk kell a testi-lelki egészség gondozására! 

 

Tevékenységeink 

 

- Állandó feladatvállalás a családban 

- Beszélgetések, szituációs játékok, olvasmányok 

- A megfelelő biológiai, anatómiai, pszichológiai ismeretek átadása 

- Pozitív családképek vázolása 

- A konfliktuskezelés lehetőségeinek megismertetése 

 

A problémák rendezése során két fontos dolgot kell szem előtt tartanunk. A személyes 

céljainkat el tudjuk-e érni, valamint a jó kapcsolatot meg tudjuk-e tartani. Lényeges, hogy 

keressük a kompromisszumot, együttműködők legyünk, rendelkezzünk empatikus 

készségekkel. Kereshetünk külső segítséget. Nem téveszthetjük szem elől a megbocsátás 

lehetőségét, mint keresztyén erényt. Tudjunk különbséget tenni lényeges és lényegtelen 

között. Látnunk kell az egyéni és a közösségi érdekek közötti kapcsolatokat, 

ellentmondásokat is. Segítségül hívható a humorérzék és akár az önjutalmazás eszköze is. 

Fejleszteni kell a döntési, cselekvési és kommunikációs készségeket, valamint alakítanunk 

kell a vitakultúrát, melyhez a drámapedagógia kiváló lehetőséget adhat. 
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4.2. Társasági életre nevelés 

 

A társadalomba való beilleszkedéshez alapvető normák, szabályok elsajátítása szükséges. 

 

Feladataink 

 

- A tanulók alkalmazkodjanak az adott környezethez! 

- A gyerekek közvetlen környezetük problémáira érdeklődéssel és érzelemmel    

tudjanak reagálni! 

- Tanulóinkat a társak iránti érdeklődésre, empátiára, toleranciára kell nevelnünk! 

- Ki kell bontakoztatnunk tanítványaink kapcsolatteremtő és kommunikációs   

képességeit! 

 

Tevékenységeink 

 

        - A konkrét élethelyzetek által nyújtott lehetőségek megragadása 

        - Klubdélutánok, színházlátogatások, kirándulások, táborozások alkalmával a helyes        

          öltözködés, beszédkultúra illemszabályainak tudatosítása 

 

 

4.3. Közéletre nevelés 

 

Feladataink 

 

-     A környezetünkért érzett felelősségtudat fejlesztése 

-     Az egyén és közösség megfelelő kapcsolatának formálása 

-     A társadalmi problémák iránti nyitottság fejlesztése, az életkornak megfelelően. 

 

Tevékenységeink 

 

- Részvétel a lakóhely, környezet javát szolgáló munkában (Pl. városszépítő munka, 

néptánc, hagyományőrző csoportban való tagság) 

- Az iskola szokásainak, hagyományainak megismertetése, ápolása, a diákönkormányzat 

munkájában való részvétel 

- Megemlékezéseken, ünnepségeken, vetélkedőkön, városi rendezvényeken való részvétel 

- Tanulóink ismerjék iskolánk, városunk, hazánk vezetőit! 

Céljaink egy demokratikusan szervezett és működő közösségben valósíthatók meg. 

Az egyénben így kialakulnak azok a vonások, amelyek fejlesztik benne a másokkal való 

együttműködés készségét. Megízlelhetik a másokkal való tisztességes, becsületes 

együttműködés örömét. 
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4.4. Fogyasztóvédelem 

 

Célunk a fogyasztói kultúra fejlesztése és a kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és 

fejlesztése a tanulókban. 

A cél elérését a fenntarthatóság, a fenntartható fogyasztás fogalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való 

képviselete jelenti. 

 

Feladataink 

 

- Jogaikat érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése 

- A fogyasztói javak és szolgáltatások megismerése 

- A piaci viszonyok között való viselkedésformák megismertetése 

- A döntő minták és hatások révén a családok bevonása 

- Annak tudatosítása, hogy az iskolák által közvetített értékrendből mi következik a 

fogyasztási szokásokra nézve 

- Sokoldalú tájékoztatás (minőség, akciók, kultúra, sport, megtakarítások) 

- A kívánság és a szükséglet fogalmának tisztázása 

- Az egyéni és a társadalmi jogok tiszteletben tartása 

- Természeti értékeink védelme. Ökológiai fogyasztóvédelem, környezettudatos fogyasztás 

- A reklám pszichológiai alapjainak megismertetése  

- Megelőző fogyasztóvédelem 

 

Lehetőségeink, eszközeink, módszereink 

 

- A tanórai foglalkozások alkalmával szót ejthetünk az említett tartalmakról. Példaként: 

technika (áruismeret, gyártás és minőség), matematika (banki számítások), fizika 

(mértékegységek, mérőeszközök), földrajz (különféle fogyasztási struktúrák, 

nyersanyagok, környezetvédelmi szempontok), biológia (egészséges táplálkozás), kémia 

(vegyszermaradványok, kozmetikumok), magyar nyelv és irodalom (reklámnyelv, 

kommunikációs csapdák), informatika (elektronikus kereskedelem), médiaismeret (a 

média szerepe) 

- Tanórán kívül vetélkedők, bemutatók, egyéb események szervezhetők 

- Üzletek, bankok, üzemek látogatása 

- Különféle cégekkel, más iskolákkal való kapcsolatok 

- Interjúk, riportok készítése 

- Médiafigyelés, reklámkritika 

- Jogi szabályozások tanulmányozása 

- Projektmunkák (környezetvédelem, adatfeldolgozás) 
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- A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- Szituációs játékok 

 

 

5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök helyi feladatai 

 

Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli a tanulóit. Munkája során szem előtt 

tartja a tanulók életkori sajátosságait és sajátos nevelési igényeit. A pedagógusok 

feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai 

- A tanítási órák megtartása 

- A tanítási órákra való felkészülés 

- A tanulók dolgozatainak javítása 

- A tanulók munkájának rendszeres értékelése 

- A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése 

- Különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása 

- A tanulmányi versenyek lebonyolítása 

- Kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

- Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

- Felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken 

- Iskolai, kulturális és sportprogramok szervezése 

- Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása 

- Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

- Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása 

- Részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken 

- Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken 

- A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor 

- Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése 

- Iskolai ünnepségeken, rendezvényeken való részvétel 

- Részvétel a munkaközösségi értekezleteken 

- Tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés 

- Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés 

- Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása 

- Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 
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Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

- Munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés állomásaira. 

- Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát; minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti. 

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év vég statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással, hiányzással kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanuló jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 

6.1. Kiemelt bánásmódot igénylő tanuló 

6.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulók segítése 

Iskolánk Alapító okiratában feladatai között említi a többi tanulóval együtt oktatható SNI 

tanulók iskolai nevelését, oktatását. 

Az ellátott SNI tanulók körét az Nkt. 47.§ és reális lehetőségeink alapján a következőképpen 

határoztuk meg: Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. A többi tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható iskolai ellátása, rehabilitációs célú foglalkoztatása, különösen a 

beszédfogyatékosakra vagy pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,  figyelem-vagy 

magatartásszabályozási zavar) küzdőkre tekintettel.  

 

A fejlesztő tevékenység közös célja és feladatai:  

 a hiányzó vagy dysfunkciók helyreállítása, újak kialakítása,  

 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében,  

 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása,  

 a szükséges speciális fejlesztő eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása,  
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 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok kialakítása.  

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege:  

 órai differenciált foglalkozás,  

 komplex képességfejlesztés,  

 logopédiai, pszichológiai terápia,  

 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési program szerint a megyei 

illetve az ERPSZ (lásd: alább) szakértői bizottság szakértői véleménye, illetve a 

nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján.  

Személyi feltételek 

Iskolánk közoktatási megállapodást kötött az Egységes Református Pedagógiai 

Szakszolgálattal. Ennek keretében  

 tanulóink fejlesztését az általuk mentorált pedagógus végzi, 

 konkrét szükség esetén speciális szakembert biztosítanak, 

 minden tanév elején soros felmérést végeznek, 

 tanácsadói szerepet töltenek be szakmai és adminisztratív területen. 

 

 

Követelmények és értékelés  

A helyi tantervben az SNI és a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarokkal/nehézséggel 

küzdő diákok egyéni sajátosságainak megfelelően  vesszük figyelembe az egyes tantárgyak 

témaköreire, tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlásokat. A 

tanulmányi követelmények megegyeznek a nem SNI-s, illetve a tanulási, beilleszkedési és 

magatartási nehézséggel nem küzdő tanulók követelményeivel. Ehhez azonban a 

tananyagban mennyiségi, minőségi szelektálásra, a tanítási-tanulási folyamat módszerében, 

eszközeiben, időkeretében differenciált, rugalmas kezelésre van szükség.  

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye, 

valamint a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye, javaslata alapján az igazgató egyes 

tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alól felmentést ad, eltérő haladási 

tempót, vagy a számonkéréseknél hosszabb időtényezőt engedélyez a rászoruló tanulóknál. 

 

6.1.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők segítése 

 

6.1.2.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdők 

 

Beilleszkedési, magatartási nehézség bármely életkorban, bármilyen körülmények között élő, 

bármilyen képességű gyermeknél jelentkezhet. Ezek a gondok leggyakrabban az iskola 

kezdésekor, iskolaváltásnál, felső tagozatba lépéskor vagy a családi háttérben bekövetkezett 

változáskor léphetnek fel, így az első év folyamán különleges figyelmet igényel. Iskolánk 
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fontosnak tartja, hogy valamennyi tanulója számára lehetővé tegye a nevelési és oktatási 

céljainkban megfogalmazottak elsajátítását. A felmerülő problémákkal kapcsolatban a 

feladataink szintjei: a felderítés, a megelőzés, az okfeltárás és a korrekció. 

 

Felderítés 

Az első osztályba érkező gyerekekről előzetesen tájékozódunk, az iskolaérettségi 

vizsgálatokat ill. az óvodai szakvéleményt figyelembe vesszük. Az óvodákkal való 

kapcsolattartásért felelősök az igazgatóhelyettes és az alsó tagozatos munkaközösség 

vezetője. 

Tagozatváltáskor a régi és az új osztályfőnökök megosztják ismereteiket, tájékoztatják 

egymást az esetleges problémákról. 

             

Megelőzés 

A halmozottan hátrányos helyzetű veszélyeztetett, vagy szociálisan hátrányos helyzetű 

gyerekeket fokozottabban figyelemmel kísérjük,  a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 

osztályfőnök , és egészségügyi veszélyeztetettség  esetén az iskolaorvos segítségével. 

A prevenció célja a veszélyeztető tényezők kialakulásának vagy hatásának megakadályozása, 

illetve visszaszorítása. Feladata annak elérése, hogy a személyiség minél integráltabban, 

minél nagyobb teherbíró képességgel működjön. 

 

A prevenció szempontjából az iskola alakító, befolyásoló, fejlesztő lehetőségei 

 

- Az értelmi képességek fejlődési elmaradásának, a tanulási kudarc következményeinek    

  megelőzése, enyhítése 

 

Pedagógiai tevékenység: A bemeneti, diagnosztizáló mérések értelmezése, mivel irányt 

mutatnak a tanulók képességeinek megfelelő fejlesztésére, a lemaradások észlelésére, a 

felzárkóztató munkára. 

 

- Az iskolai értékek, normák és magatartásmódok interiorizálása, és az ezt bizonyító        

  viselkedés tanúsítása 

 

Pedagógiai tevékenység: Az iskolai házirend megismertetése, betartatása, a szankciók 

végrehajtása. Az egységes nevelő hatások alkalmazása az egész szervezet feladata. 

 

- Pozitív értékeket hordozó közösségekkel és egyénekkel való együttműködés, a negatív   

  szerepviselkedés kialakulásának megelőzése 

 

Pedagógiai tevékenység: A szereptanulás, amely az egész iskolai életet áthatja. 

A közvetlen tanítás során a pedagógus utasításai alapján cselekszik a tanuló. 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

97 

 

A diák viselkedése szerint megerősítésként alkalmazzuk a megfelelő jutalmazási és büntetési 

formákat. A megfigyelés alapján való tanulás során a diákok viselkedés-modelleket 

utánoznak. Fontos a közösségekkel való együttműködés formáinak ismerete, a "mi" érzés 

kialakítása.  

 

- A reális énkép és önértékelés kialakítása 

 

Pedagógiai tevékenység: Az önismeret és önkontroll kialakítása az iskolai élet minden 

területén jelen kell, hogy legyen. A tanórákon az önellenőrzés alkalmával a tanuló önmaga 

győződik meg tanulásának eredményességéről. Az önismeret fejlesztésének fontos színterei 

az osztályfőnöki órák, melyek tematikájában kiemelt szerepet kap az emberismeret, magunk 

és mások értékeinek ismerete, elfogadása. 

 

Okfeltárás 

A beilleszkedési, magatartási zavarok jelei és okai sokfélék lehetnek. A tünetek 

jelentkezésekor ki kell deríteni, hogy a háttérben idegrendszeri, fiziológiai vagy környezeti 

problémák vannak-e. Ehhez szükséges valamennyi pedagógus érzékeny, lelkiismeretes 

munkája. Az osztályfőnök, a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az iskolaorvos 

együttműködése szükséges ahhoz, hogy a további feladatokat meghatározhassák. 

 

Korrekció 

A magatartási zavarok kezelésének célja: beavatkozás a már veszélyeztetett, negatív 

jelzéseket adó esetekben. A magatartási zavarokat igyekszünk intézményen belül kezelni, az 

integrált nevelés legújabb eredményeit szem előtt tartva. Az intézmény gyermek- és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainál szólunk a gyermekvédelmi felelősök 

tevékenységéről. 

Tevékenységünk gyermekvédelmi szűrőként működik, s mint ilyen, a külön figyelmet igénylő 

gyerekek felismerésével igyekszik időben gondoskodni a szükséges segítségről. 

Amennyiben a viselkedési zavarok hátterében anyagi nehézségek állnak, a család szociális 

helyzetének javításával javulásra számíthatunk. Az iskolai kereteken túl, folyamatos 

tájékoztatást kell nyújtani az igénybe vehető segélyekről, támogatási lehetőségekről, ennek 

igénylésében konkrét segítséget nyújtunk. 

 

 Segítség lehet: 

 A Nevelési Tanácsadó Szakszolgálat a beilleszkedési zavarokkal,  magatartási 

rendellenességgel küzdő gyermekek problémáinak  feltárásában, majd a 

gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatásában van a szülők és a pedagógusok 

segítségére. 

 A Családsegítő Központ pszichológusa foglalkozik a gyermekvédelmi felelősök által 

jelzett családok, gyermekek problémáival. 
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A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak - nagy hangsúlyt fektetve a korai felismerésre - 

minél előbb és minél eredményesebben segítséget kell nyújtani. Ebbe a feladatba, a 

szaktanárokon kívül a kortárs csoportok is bevonhatók, valamint a szülőkkel való 

együttműködésnek is nagy szerepe van. 

A nehézségekkel küzdő tanulók számára valamennyi pedagógus nagy segítséget nyújt a 

pozitív tulajdonságok erősítésével, sikerélmény nyújtásával. 

Ha az ok idegrendszeri, fiziológiai, és az iskola saját eszközeivel már nem érhet el célt, külső 

segítséghez fordul: nevelési tanácsadó, egészségügyi-, vagy nevelési intézmények. A 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az illetékes igazgatóhelyettessel együtt megteszi a 

szükséges lépéseket, a szülő egyidejű bevonásával. 

 

 

6.1.2.2. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése 

A program motivációja  

Célunk a lassúbb tempóban haladó, gyengébb képességű, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermekek számára a hiányos vagy fejletlen részképességek kialakítása, működtetése, 

továbbá a szocializálódási folyamat segítése, a beilleszkedéshez szükséges motivációk, 

értékek, normák és gyakorlati készségek elsajátításának segítése. 

 

A pedagógiai tevékenységet meghatározó vizsgálatok 

 Igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó Szakszolgálat szolgáltatásait: a tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálata, szakvélemény készítés, terápia. 

 

A program színterei 

 A tanórákon a tanulók készségeinek, képességeinek ismeretében egyénre szabott 

felzárkóztató program alapján történik a fejlesztés. 

 Egyéni megsegítést igénylő terápia. 

      Nyelvi nehézségek kezelése, részképesség fejlesztés a logopédus által. 

      Hiányos vagy fejletlen készségek, képességek fejlesztése a tanítók, a tanárok, és a 

fejlesztő pedagógus segítségével. 

 Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások kiscsoportos formában.                                                                                                    

    Területei:  

         - részképesség gyengeségek korrekciója, 

         - anyanyelvi készségek fejlesztése (beszédértés, beszéd- és íráskészség, helyesírás,    

           olvasás), 

         - személyiségfejlesztés, 

         - a tanulási kudarcok mellett jelentkező másodlagos tünetek csökkentése. 

 Az eredményességi mutatók vizsgálata: 

   - Képes-e önálló ismeretszerzésre, az ismeretek kreatív feldolgozására, alkalmazására? 

         - Rendelkezik-e reális önértékeléssel, konfliktustűrő és megoldó képességgel? 
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6.1.3. A kiemelten tehetséges tanulók segítése 

 

Célunk a sokoldalú képességfejlesztés mellett a gyermek öröklött adottságainak, hajlamainak 

felismerése és azok céltudatos gyakoroltatása, fejlesztése. 

 

      A tehetség legfontosabb összetevői - a fejlesztés feladatai 

 

Képesség: 

 Intellektuális képességek (mentális és specifikus képesség). 

 Művészeti képességek (rajz, zene, tánc). 

 Pszichomotorikus képességek (testi ügyesség, kézügyesség). 

 Szociális tehetség (kommunikatív, szervező, vezetői képességek). 

 Kreativitás. 

 Elkötelezettség a feladat iránt, belső késztetés. 

 

A tehetség ismertetőjegyei 

 

 Magas intellektus. 

 Aktivitás, érdeklődés. 

 Kreativitás. 

 

A tehetségfejlesztés színterei 

 

                  Tanórán 

 

- Osztályainkban a tehetséggondozás a gazdagítás, módszerével történik: a tanítás 

anyaga bővebb, mélyebb, az ismeretek, készségek magasabb szintűek. 

- Szükség esetén csoportbontás keretében tanítjuk a számítástechnikai és a 

könyvtárhasználati ismereteket, nyelvi órákat. 

- A frontális osztályfoglalkoztatás mellett egyre nagyobb szerepet kap - az életkor 

figyelembevételével – az egyénre szabott felfedeztető munka. 

- Az idegen nyelvnél élünk a bontás lehetőségével. 

- Minden tantárgy tanításánál az oktatás tartalmában, feladataiban, 

követelményeiben alkalmazzuk a differenciált képességfejlesztést. 

 

                  Tanórán kívül 

 

- Szakkörök, fejlesztő foglalkozások. 

- Tanulmányi versenyek. 

- Osztálykirándulások. 
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- Nyári táborok, erdei iskola. 

- Hangversenyek és operalátogatások. 

- Kiállítások, tárlatok, múzeumok látogatása. 

- Az iskolai könyvtár használata. 

 

      Iskolán kívül 

 

- Különböző szervezetek által meghirdetett levelezős versenyek. 

- Városi könyvtár, a művelődési ház által szervezett versenyek, programok. 

- Református iskolák közötti versenyek. 

- Önkormányzati iskolák közötti versenyek. 

- Zeneiskola. 

 

Eredményességi mutatók 

 

- Iskolai, városi, megyei, országos versenyek eredményei. 

- Művészeti bemutatókon való részvétel. 

- Városi rendezvényeken való részvétel. 

- Középiskolai felvételek érettségit adó intézményekbe. 

- Pályázatokon való eredményes részvétel. 

 

6.2. Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók segítése, avagy a szociális 

hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Iskolánk feladata 

 

Hátrányos helyzetű tanuló az, akinek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei 

korlátozottak, ezért a család rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Családja, 

szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív eltérést mutat, elsősorban 

szociális, kulturális téren. 

Feladatunk a szociális hátrányok enyhítése, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése. 

 

 Az iskola szociális segítségnyújtó tevékenysége:  

- Biztosítjuk a délutáni foglalkozásokat, a menzai étkeztetést. A rászorulók 

részére a törvény előírása szerint ingyenesen biztosítjuk az étkezést.  

- A tanulók tanulmányi kiránduláson való részvételét segíti - az osztályfőnökök   

            közbenjárásával - a különböző szervezetektől kapott anyagi támogatás. 

- A kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulók részt vehetnek a nyári   

            táborokban a diákönkormányzat és az iskolai alapítvány támogatásának 

 segítségével. 

- Felhívjuk a szülők figyelmét a különböző szervezetek által nyújtott segítségre,   
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             lehetőségekre. 

- Az osztályfőnökök és az ifjúságvédelmi felelős tanácsadással segítik a szülőket 

a felmerülő nevelési problémák megoldásában. 

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

 A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő 

célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. 

Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, 

a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 

 Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, 

hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai 

közé tartozik különösen: 

 

- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről,   

                    intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében    

                    fordulhatnak, 

- családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

- a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

- segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

 megállapítását kezdeményezi,  

- tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős 

 programokról. 

 

 A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

 

- fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

- meg kell keresni a problémák okait, 

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

- jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat  szakembereinek. 

 

 A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 
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- nevelési tanácsadóval, 

- gyermekjóléti szolgálattal, 

- családsegítő szolgálattal, 

- polgármesteri hivatallal, 

- gyermekorvossal, 

- továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,   

                    más egyházakkal, alapítványokkal. 

 

 Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 

- a felzárkóztató foglalkozások, 

- a tehetséggondozó foglalkozások, 

- az indulási hátrányok csökkentése, 

- a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

- a pályaválasztás segítése, 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

- a családi életre történő nevelés, 

- a napközis foglalkozások, 

- az iskolai étkezési lehetőségek, 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások,

 szabadidős tevékenységek, szünidei programok), 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

- a szülőkkel való együttműködés, 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról,

 szolgáltatásokról. 

       

 

  

7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 

A tanuló jogait személyesen, vagy szülője képviselete által, illetve szervezett formában 

gyakorolhatja. 

 

Minden tanulónak joga, hogy 

- irányában az ismeretek közlése, tájékoztatás nyújtása tárgyilagosan és 

többoldalú módon történjék, 

- hozzájuthasson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák 

a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök 
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munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, az őt nevelő pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, 

továbbá tájékoztatást kapjon személyét érintő kérdésekben, javaslatot 

tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, szervezeteihez, azokra érdemi 

választ kapjon, 

- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

- diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, kérje az őt ért 

sérelem orvoslását. 

 

A tanulói jogérvényesítés első lépéseihez fentebb említett esetekben nincs 

hivatalos fórumra szükség. 

 

Szervezett formában (Diákönkormányzat) gyakorolt, döntést érintő jogok 

 

 A tanulók, diákkörök döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük 

tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, 

diákönkormányzat létrehozásában. 

 A diákönkormányzat munkáját pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat 

javaslatára az intézményvezető bíz meg öt évre. 

 A diákönkormányzat véleményezi az SZMSZ-t, a szociális juttatások elosztásának 

elveit, a Házirendet. 

 

A diákönkormányzat jogainak érvényesülését az igazgató kezdeményezi, az ülések 

megtartásához helyszínt biztosít, s támogatja az SZMSZ-ben leírt döntési 

mechanizmusok megvalósulását, egyben mindez ez az ő felelőssége. 

 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

 

Célunk 
 

Célunk a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztése, melynek legfőbb feltétele a család 

és az iskola aktív együttműködése. Az együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös 

nevelési felelősség és az egymás iránti bizalom. 
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Az együttműködés konkrét formái  

  

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

 

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 

 

 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  

 Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

 

-     Szülői értekezlet 

Feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a 

szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a 

helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, 

az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi 

előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi 

munkájáról, neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, 

feladatairól, eredményeiről, problémáiról.  

 

-     Fogadóóra 
 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás). 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Nyílt tanítási nap 

 Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

105 

 

 

- Írásbeli tájékoztató 

  Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.  
 

 A szülői értekezletek, a fogadó órák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 
 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 
 

 A szülőkkel való együttműködést az iskolai szülői szervezet segíti. A tanulók jogai és 

kötelezettségei fölött a diákönkormányzat ill. a diákpresbitérium őrködik. 
 

Egyéb kapcsolatok 
 

A nevelőtestület törekvése, hogy az iskola a kulturális élet részévé váljon, hogy szellemi 

értékeit bekapcsolja a város életébe. 

A kialakított kapcsolatainkat a jövőben is ápolni fogjuk, együttműködésünkben törekszünk a 

kétoldalú fejlesztésre. 
 

 A fenntartó testülettel korrekt együttműködést, jó munkakapcsolatot kezdeményezünk 

a szakmai önállóságunk megtartásával. 

 Az óvodákkal, családi napközivel a beiskolázás előkészítését végezzük el közös 

látogatások, nyílt napok, szülői tájékoztatók tartásával. 

 A főiskolás, egyetemi hallgatóknak gyakorlási lehetőséget biztosítunk iskolánkban igény 

szerint. 

 Tovább ápoljuk és szélesítjük nemzetközi kapcsolatainkat a nyelvtanulás és egymás 

kultúrájának megismerésére. 

 A Rendőrkapitánysággal közlekedési versenyek, bűnmegelőzési előadások terén 

kezdeményezünk együttműködést. 

 A Vöröskereszttel, a Városi Mentőszolgálattal, Védőnői Szolgálattal, a Sarepta 

Református Idősek Otthonával a tanulók egészséges életmódját segítő 

tevékenységformák terén folytatjuk együttműködésünket (elsősegélynyújtás, 

csecsemőgondozás). 

 Tovább építjük a református iskolákkal meglévő jó kapcsolatainkat.  

 Arra törekszünk, hogy a közigazgatási szervekkel – J-N-Sz Megyei Önkormányzat, 

Kormányhivatal, Járási Hivatal, Városi Önkormányzat - , illetve az állami iskolák 

fenntartó szervével – KIK, Tankerület – jó viszonyt tartsunk fenn. 
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Hagyományrendszer 

Az intézményünkre jellemző arculat kialakításában nagy szerepet szánunk a 

hagyományoknak. Évtizednyi működésünk alatt megteremtődni látszanak azokat az elemek, 

amelyek alapján kialakul a tanulók vonzódása az iskolához, terjed az iskola jó híre, 

közkedveltsége. Az iskola hagyományrendszere a nevelési folyamat egyik leghatékonyabb 

eleme. 

 

Hagyományrendszerünk legfontosabb elemei 

 

Ünnepségek, megemlékezések 

- Tanévnyitó istentisztelet a református templomban. 

A 6. osztály szervezésében az 1. osztályosok köszöntése, részükre az iskola egyen-

nyakkendőjének felkötése. A 4. osztályosok ünnepélyes fogadalomtétele, 

jelvénytűzés. 

             -     Az aradi vértanúk napja, október 6. A városi ünnepség szervezését gyakran   

                   iskolánk vállalja, amelyen kegyeleti műsorral részt vesznek az iskola diákjai. 

             -     Október 23., ünnepi istentisztelet, városi ünnepség. 

             -     Reformáció emlékünnepély, istentisztelet a templomban. 

  Kiállítás rendezése a tanulók munkáiból az alsós munkaközösség irányításával. 

Ismertető a reformációról az 5. osztály előadásában. 

- Karácsonyi istentisztelet, műsort ad az irodalmi színpad, mindenki karácsonya 

(ajándékosztás gyerekeknek). 

- Március 15-i ünnepi istentiszteleten műsort ad az iskola színjátszó szakköre, 

városi műsoron részvétel, illetve annak megalkotása, lebonyolítása. 

- Pünkösdi istentisztelet, konfirmáció. Jelen van a beosztás szerint sorra kerülő 

osztály, a 6. osztály, mint a leendő konfirmálók, a 7.-es, konfirmáló osztály, és a 8. 

osztály. 

- Áldozócsütörtöki istentisztelet, 9 órától részt vesz az iskola minden tanulója. 

- Anyák napi ünnepség, édesanyák köszöntése a templomban. 

- Tanévzáró istentisztelet 

Jutalmak kiosztása: Talentum Díj, Alma Mater Díj, jutalomkönyvek. Ballagás a 7. 

osztály szervezésében. 

 

Kulturális rendezvényeink 

 

- Minden év novemberében megrendezzük az Adventi szavaló- és 

dicséreténeklő versenyünket az egyházmegye református iskolái részére. 

- „Refi-gála”: jelenetekkel, különböző műsorszámokkal készülnek az osztályok 

kétévenként. 
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- Osztályok szeretetvendégségei kétévenként. 

- A reformáció napjára kiállítással készülnek az osztályok a tanulók munkáiból. 

- Havonta budapesti színház-, mozi-, cirkuszlátogatás szervezése. 

 

Egyéb rendezvényeink 

 

- Egészségnap 

- Mikulásnap 

- Karácsonyváró 

- Farsang 

- Virágvasárnapon a 8.-osok emlékfa-ültetése 

- Családi nap, gyermeknap 

- Fordított nap 

- Kézműves foglalkozások leendő elsősök részére 

- 3 évenként a z 5;6;7. osztályosok 4 napos erdélyi kirándulása 

- Vidám tanévbúcsúztató, bolond ballagás 

- Évente osztálykirándulások 

- Nyári táborok (országjáró, úszó, napközis, hittanos, egyéb tantárgyi) 

 

Minden hónapban megjelenik az iskolaújság újabb száma, amelyet minden tanulónk 

megkap. Ezeket a könyvtárban gyűjtjük az iskolatörténeti dokumentumok között. 

 

A szülők és az iskola kapcsolatának hagyományai 

 

- Szülői értekezletek - Családi nap 

- Nyílt napok - Szülői szervezet 

- Családlátogatás - Óvodai szülői értekezlet 

- A ref. iskola bálja                                - Kézműves foglalkozás óvodások és szüleik részére 

 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Vizsgák szabályozásának célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. (1) valamint a 65.§ (5) 

bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái 

lebonyolítási rendjének szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a 

tanulmányok alatti vizsga - részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) - és az értékelés rendjét a 

nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza.  
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A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai 

programja szerint nem lehetett meghatározni, 

- a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni.  

 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:  

- osztályozóvizsgákra  

- különbözeti vizsgákra  

- pótló vizsgákra  

- javítóvizsgákra vonatkozik.  

 

Tanulmányok alatti vizsgák értelmezése:  

- Osztályozóvizsga: Az intézményvezető engedélyével a kötelező tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól felmentett tanulók számára valamint - a jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén - a megengedettnél többet hiányzó tanulóknak szervezett 

vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.  

- Különbözeti vizsga fogalma: A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló 

rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. 

- Javítóvizsga fogalma: Azon tanulónak megszervezett vizsga, aki a tanév végére nem teljesíti 

az elégséges szintet egy adott tantárgyból (legfeljebb 3 tantárgy esetén) vagy osztályozó 

vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad vagy a vizsgáról 

engedély nélkül távozik. A tanév vége előtt megszervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb 

évfolyamba lépés feltétele.  

- Pótlóvizsga: a tanuló valamely vizsgaformát (javító-, osztályozó-, különbözeti vizsgát) neki 

fel nem róható okból nem kezdte meg vagy igazolható okból nem tudta befejezni 

megismételheti azt. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai  

-   Javítóvizsga: augusztus végén, kijelölt időpontban. 

-  Osztályozóvizsga: Januárban a félévi osztályzat megszerzésékor, illetve júniusban.  

-  Különbözeti vizsga: az osztályozóvizsga időpontjában.  

- Pótlóvizsga: egyéni elbírálás alapján igazgatói döntéssel tehető le, abban az esetben, 

amennyiben a tanuló fel nem róható okból maradt távol az előző vizsgák valamelyikéről és 

erről két héten belül igazolással szolgál. 
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A vizsgák követelményei  

Az iskola helyi tantervében évfolyamonként meghatározott ismeretanyagot öleli fel és ennek 

tudását követeli meg a tanulóktól.  

 

Értesítés a tanulók felé  

Az iskola előzetes értesítést küld (magántanulóknak írásban, osztályozóvizsgát illetve 

különbözeti vizsgát tevőknek az ellenőrzőn keresztül), amely tartalmazza:  

- A vizsga helyét (szóbeli és írásbeli résznél)  

- A vizsga időpontját (szóbeli és írásbeli résznél)  

- A vizsgatárgyakat és azok vizsgáztatásának módját  

- A szükséges segédeszközöket, amelyeket a vizsgázónak magával kell hoznia  

A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik - akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára 

utasít  

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít  

- akinek az igazgató pótló vizsgát engedélyez.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

A vizsgabizottság  

A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 

vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai különösen:  

- meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, illetőleg teljesítette-e 

a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását,  

- vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit,  

- átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga 

iratait,  

- a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el.  

 

Az elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.  

A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet.  

A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az igazgató készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 

törvényes előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért.  

 

Az igazgató feladata különösen:  

- dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe,  

- ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását,  
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- minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni.  

Az igazgató feladatainak ellátásában közreműködhet - az igazgató megbízása alapján - az 

igazgató helyettese vagy más megbízottja.  

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.  

 

Írásbeli vizsga  

‐ A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék.  

‐ A vizsga kezdetekor a vizsgaelnök a vizsgáztató tanár jelenlétében megállapítja a jelenlévők 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kiosztja az írásbeli vizsga 

feladatait.  

‐ A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.  

‐ Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon 

lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát golyóstollal kell 

elkészíteni. Bizonyos esetekben a feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát.  

‐ Az íróeszközökről és a vizsgához szükséges segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik.  

‐ A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

‐ A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

vizsgatantárgyanként hatvan perc.  

‐ Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló 

időt meg kell növelni.  

‐ Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb két írásbeli vizsgát tehet. A vizsgák között 

pihenőidőt kell a vizsgázók részére biztosítani. 

 ‐ A pótló vizsga harmadik vizsgaként - szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával - is 

megszervezhető.  

‐ Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó 

feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, 

aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató 

pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban jelenti az igazgatónak.  

‐ Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes 

jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató 

pedagógus nyilatkozatát, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, esemény leírását, 

amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a 

vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét 

a jegyzőkönyvre rávezetheti.  

‐ Az igazgató az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat - az 

üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt - a kidolgozási idő lejártával átveszi 
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a vizsgáztató pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával - az időpont feltüntetésével - 

lezárja és a vizsgairatokhoz mellékeli.  

‐ Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné  

 az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott 

vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen,  

 a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat 

értékelni kell.  

‐ Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet az igazgató által 

meghatározott időben.  

‐ A vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására.  

‐ Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus haladéktalanul kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, 

röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat.  

‐ Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a 

vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását 

rávezeti a feladatlapra, és értesíti az igazgatót.  

‐ Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - pedagógusból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja:  

 a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt,  

 az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.  

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

Szóbeli vizsga  

‐ A vizsgázónak legalább tíz perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga 

helyszínén.  

‐ A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.  

‐ Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik.  

‐ A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a vizsgabizottság 

tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget.  

‐ Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási időt kell 

biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet.  
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‐ Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. A 

vizsgabizottság tagjai a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha a vizsgázó a már feltett 

kérdés kifejtését befejezte vagy annak kifejtésében elakadt.  

‐ A következő vizsgatantárgyból történő felelet előtt, legalább tizenöt perc pihenőidőt kell 

számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.  

‐ Ha a vizsgázó befejezte a feleletet, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre.  

‐ A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére az igazgató engedélye alapján  

 a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,  

 engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen vagy  

 engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.  

‐ Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell kifejtenie.  

‐ Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása után külön 

helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát.  

‐ Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 

vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 

ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 

megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga 

jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

‐ A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel 

nem róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az 

igazgató az írásbeli vizsgán leírtak szerint jár el. 

 

Gyakorlati vizsga  

‐ A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött 

a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.  

‐ A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati 

vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi előírásokról.  

‐ A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben meghatározott 

idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít 

bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket.  

‐ Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak 

fel nem róható okból kieső idő.  

‐ A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy érdemjegygyel kell 

értékelni.  
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A vizsgatárgyak követelményrendszere  

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.  

 

Az értékelés rendje  

A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért 

pontszámok összege alapján a következő ponthatárokat javasoljuk:  

0 - 35 %  1  

35 % fölött – 55 %  2  

55 % fölött – 75 %  3  

75 % fölött – 90 %  4  

90 % fölött – 100 %  5  

Az átlagostól eltérő pedagógiai szituációban és tanulói csoportban az iskolavezetéssel 

egyeztetve – indokolt esetben – eltérhetünk a fenti kategorizálástól.  

 

A vizsgatárgyak részei  

 

Magyar nyelv és irodalom szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Történelem szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Idegen nyelv szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Matematika szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Fizika szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Földrajz szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Biológia szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Kémia szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Informatika gyakorlati vizsga  

Technika gyakorlati vizsga  

Testnevelés gyakorlati vizsga  

Ének szóbeli és/vagy írásbeli vizsga  

Rajz gyakorlati vizsga 

 

Záró rendelkezések  

A vizsgázó, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő a vizsga eredményével kapcsolatban 15 

napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be, amennyiben eljárási kifogása van. Azok a 

magántanulók, akik nem tudnak eleget tenni a számonkérés feltételeinek az 

osztályozóvizsgán, évfolyamismétlésre kötelezettek, és azt már nem tehetik meg 

magántanulóként, csak nyomatékos indoklás mellett. Ezen indoknak, vagy indokoknak az 

elbírálását az igazgató végzi. 
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10. A tanulók felvételi, átvételi kérelmeinek teljesítésére és annak sorrendjére 

vonatkozó szabályok 

 

Iskolánknak a Köznevelési törvény 31. § (2) b) alapján nem kell alkalmazni a kötelező 

felvételre vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

igazgatója dönt. 

 

Elsődleges feladatunk, hogy a város gyülekezetéhez tartozó szülők számára jelentsünk 

segítséget abban, hogy hitben neveltethessék gyermekeiket, de fölvesszük, átvesszük más 

felekezetű, illetve felekezethez nem tartozó családok gyermekeit is, amennyiben azonosulni 

tudnak nevelési, oktatási célkitűzéseinkkel, és a helyben kialakított, törvényes keretek között 

érvényesülő szabályainkkal. 

 

A felvétel és átvétel sorrendiségét a jelentkezés sorrendje határozza meg. 

 

Intézményünk beiratkozási körzete a teljes város, ugyanakkor a város környéki települések 

gyermekeit, tanulóit is fogadjuk.  

 

Amennyiben a szülő nem ért egyet az igazgató döntésével, az igazgatótanácshoz 

(fenntartóhoz) fordulhat. 

 

A beiratkozás adminisztratív teendőit az iskolatitkár látja el. A beiratkozással jön létre a 

jelentkező tanköteles gyermek iskolánkkal létesített tanulói jogviszonya. Az elsősök 

beiratkozásának idejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé 

 

 

11. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását több színtéren valósítjuk meg. Az egyik 

ilyen a tanórák kerete, a másik pedig tanórán kívüli, meghívott szakemberek által végzett 

gyakorlati bemutató és oktatás, ezeken kívül alkalmi programok kivitelezésével is számolunk. 

 

Tantárgyak 

 Biológiaóra, ahol a tananyagba beépített, kerettantervi utasítás az elsősegélynyújtás 

oktatása. 

 Testnevelés-óra, ahol a balesetmegelőzés minden témakörhöz hozzákapcsolt 

tananyag. 
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 Technika-és életvitel-óra, ahol a katasztrófa elhárítás, a közlekedési ismeretek 

tananyagként szerepelnek. 

 

Tanórán kívüli alkalmak 

 A minden év novemberében tartott iskolai Egészségnap szerves része a szemléltető 

eszközökkel, cselekedtetéssel végzett elsősegélynyújtási bemutató és oktatás. 

 Más intézmények ilyen tárgyú akcióival való megkeresésükre nyitottak vagyunk. 
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IV. HELYI TANTERV 

 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

 

Tantárgyak alsóban Választott kerettanterv 

 

Központi A var. B var. 

Református Ped. 

Intézet által 

átdolgozott, illetve 

kiadott 

Magyar nyelv és irodalom +    

Idegen nyelvek +    

Matematika +    

Hit-és erkölcstan    + 

Környezetismeret +    

Ének-zene +  +  

Vizuális kultúra +   + 

Életvitel és gyakorlat  +    

Testnevelés és sport +    

 

 

Tantárgyak felsőben Választott kerettanterv 

 

Központi 

 

A 

var. 

B 

var. Református Ped. Intézet által 

átdolgozott, illetve kiadott ha van ilyen 

Magyar nyelv és irodalom +  + + 

Idegen nyelvek +    

Matematika +  +  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
+   + 

Hit-és erkölcstan    + 

Természetismeret +    

Biológia-egészségtan +  +  

Fizika +  +  

Kémia +  +  

Földrajz +    

Ének-zene +  +  

Vizuális kultúra +    

Hon- és népismeret +    

Informatika +    

Technika, életvitel és gyakorlat  +  +  

 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

117 

 

2. Kötelező foglalkozások, kötelező óraszámok  

 

Iskolánkban az oktatás 1-8. osztályig kötelező és választható foglalkozások keretei között 

zajlik. A tantárgyak a Központi Kerettanterv előírásai, ill. a református oktatás igényeinek 

figyelembevételével kerültek kiválasztásra. 

 

Az óraszámokat a Nkt. 6. melléklete, Nat. 8.§-a a Kerettanterv előírásai és a MRE 2005. évi II. 

tv. 31. § (3) szerint szabtuk meg.  

 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év 

április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról. A tájékoztató 

tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát.  

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az  

évtől kezdődően, amelyben a gyermeke tizennegyedik életévét eléri, gyermekével közösen 

gyakorolhatja. A tantárgyválasztás egy tanévre szól. 

 

Alább két, aktuálisan érvényben lévő táblázatrendszert láthatunk, melyek a kerettantervi 

utasítás saját elképzeléseinkre és lehetőségeinkre szabott változatai.  

Kiemelés taglalja a szabadon tervezhető órakeretből felhasznált órákkal megnövelt tantárgyi 

óraszámokat. A döntés illeszkedik iskolánk arculatához, terveihez, és kollektív nevelőtestületi 

szakmai elképzeléseket tükröz. 

Csak a “Rendelkezésre álló órakeret” finanszírozott államilag; ezt sehol nem léptük túl. A 

túllépést egyébként a diákok terhelhetőségének korlátai sem indokolnák. 

 

 

2019/2020. tanévig átfogóan érvényben lévő órahálók 

 

Kötelező tantárgyak és a tanórai foglalkozások heti óraszámai az 1–4. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+0,5 6+0,5 

Angol nyelv +1  +1 +2 2+1 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4 4+0,5 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 
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Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Fentiből szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 26 

Hit-és erkölcstan (többlet óra) 2 2 2 2 

 

 

Kötelező tantárgyak és a tanórai foglalkozások heti óraszámai 5–8. évfolyamon 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1+0,5 1 1 

Vizuális kultúra 1 1+0,5 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika +1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Fentiből szabadon tervezhető 

órakeret 
2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 30 30 

Hit-és erkölcstan (többlet óra) 2 2 2 2 

Egyházi ének (többlet óra) 1 1   

 

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére új választható tantárgyat nem emeltünk be a 

tantárgyi rendszerbe.  

Törekedtünk arra, hogy az emelt óraszámú angoloktatást tartóssá, évfolyamokra nézve minél 

kiterjedtebbé tegyük. 
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Tanítói, tanári meglátások figyelembevételével került sor a többi tantárgy óraszámainak 

megemelésére. A döntés gyébként jórészt egybecseng a jelen társadalmi elvárásaival.  

 

A szabadon tervezhető órakeret terhére szervezett tanórai foglalkozások, tantárgyak 

óraszámok 

 

Évfolyam Tantárgyak és óraszámaik Össz. 

1. Angol – 1  Magyar – 0,5  Matematika – 0,5 2 

2. Angol – 1  Magyar – 0,5  Matematika – 0,5 2 

3. Angol – 2  Magyar – 0,5  Környezetismeret – 0,5 3 

4. Angol – 1  Magyar – 0,5 matematika – 0,5 Környezetismeret – 1  3 

5. Angol – 1  Informatika – 1  2 

6. Angol – 1  Matematika – 1  Ének-zene – 0,5 Vizuális kultúra – 0,5 3 

7. Angol – 1  Magyar – 1  Matematika – 1  3 

8. Angol – 1  Matematika – 1  Technika és életvitel – 1  3 

 

 

2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben érvénybe lépő óraháló 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020/2021. 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb 

oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat látjuk 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7 0.5 7 0.5 5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 0.5 3 0.5 

Matematika 4 0.5 4 0.5 4 

 

4 

 

4 

 

4 1 3 0.5 3 0.5 

Történelem 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Állampolgári ismeretek 
 

1 

 Hon- és népismeret 
 

1 

       Környezetismeret 
    

1 

 

1 1 

 Természettudomány 
 

2 

 

2 

 

0 

 

0 

 Kémia 
 

1.5 

 

1.5 

 Fizika 
 

1.5 

 

1.5 

 Biológia 
 

1.5 

 

1.5 

 Földrajz 
 

1.5 

 

1.5 

 Első élő idegen nyelv 
 

1 

 

1 

 

2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Ének-zene 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 Vizuális kultúra 2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Dráma és színház 
       

1 

 Technika és tervezés 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Digitális kultúra 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Testnevelés 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 Osztályfőnöki 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 Hittan egyházi 

intézményben 2 2 2 2 2 2 2 2 

Egyházi ének 
      

1 

 

1 

    Kötelező alapóraszám 21 21 21 22 27 25 27 28 

Szabadon tervezhető óra 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Összes tervezett óraszám 21 2 21 2 21 2 22 2 27 1 25 2 27 2 28 2 

Összesített óraszám 23 23 23 24 28 27 29 30 

Valós óramennyiség 25 25 25 27 30 30 31 32 

 

 

3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 

3. 1. Tankönyvek 

 

- A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolákhoz történő eljuttatásának 

megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának iskoláktól való beszedése állami 

közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságon (Könyvtárellátó) keresztül lát el.  

- A hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő, szakmailag pontos, az érvényben lévő tantervi 

követelményeknek megfelelő tankönyvekből választunk.  

- A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint 

(ingyenesség) nem biztosítható valamennyi tanulónak. 

- Lehetőség szerint rendeléskor figyelembe vesszük továbbá: 

- az intézmény gazdasági teljesítő képességét, 

- tanévenkénti alkalmi eseteket, helyzeteket,  

- az életkornak megfelelő szemléltetést, 

- a tankönyv taníthatóságát, 

- a munkáltató jellegét, 

- a rendszerezettségét, 

- a tartósságát, 

- a kompetencia alapú oktatáshoz való megfelelőségét. 

 

- Megrendeléskor a szaktanárok, és a szakmai munkaközösségek, a tankönyvfelelős 

javaslatot tesznek, amit az iskola igazgatójának jóvá kell hagyni. 

 

3.2. Tanulmányi segédletek, taneszközök 
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 A tanított tantárgyak tananyagának elsajátításához feltétlenül szükséges taneszközöket 

igényeljük tanulóinktól, illetve a szülőktől. 

 

 Külön kiemeljük a megfelelő felszerelések beszerzése előtt a balesetvédelmi 

szempontokat. 

 

 Az előző tanév befejezése előtt eljuttatjuk a szülőkhöz ezen eszközök jegyzékét. 

 

 A tankönyvrendelés módját a tankönyvrendelési szabályzat tartalmazza. 

 

 

4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 

A Nat különös figyelmet fordít bizonyos nevelési területek kiemelésére, mint a fejlesztés 

megvalósítandó elemeire. Közülük több már iskolánk nevelési programjában említésre 

került, de új tartalmak is megfigyelhetők. Természetesen a mi intézményi nevelésünk is 

azonosul a Nat logikus és célszerű elvárásaival. 

 

4.1. Fejlesztési területek 

 Erkölcsi nevelés 

Ez a terület gyakorlatilag a nevelési, oktatási folyamat, egyáltalán, az iskolai, sőt, 

iskolán kívüli lét minden mozzanatában fellelhető.  

A személyes érintkezések során legfőbb nevelőerő a pedagógus példaadása. 

(Igazságosság, türelem, segítőkészség, kitartás, nyitottság, stb.) A verbális 

megnyilvánulások is lehetnek hatékonyak megfontoltság és mértéktartás mellett. 

Mind a példaadásnak, mind pedig a verbális megnyilvánulásoknak továbbható erejük 

van, mintegy útravalóként hatnak a tanórákon túl, az iskolán kívül. 

Jóval direktebb nevelési eszközünk a református hittanórák anyaga – egyházi 

fenntartású iskola lévén – , melynek alapjául a Biblia szolgál. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Talán már közhelyszámba megy, hogy bármilyen jól ápolt fa csak mélyre nyúló, erős 

gyökerekkel virágozhat és hozhat bő termést. Európa szellemi közege nem arra 

kíváncsi, hogy a nyugati, netán amerikai kultúrát hogyan tudjuk magunkévá tenni és 

azt visszatükrözni, hanem arra, hogy milyen a magyar kultúra, azt hogyan vagyunk 

képesek interpretálni, s mi módon egészíti ki az az egyetemes kultúrát. 

Feladatunk, hogy tanulóink rendezvényeinken (népi játékok, népszokások, 

intézményi kapcsolatok), ünnepeinken (történelmi múlt, történelmi hagyományok), 

tanóráinkon (hon-és népismeret, történelem, stb.) megismerjék nagyjaink 
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munkásságát. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és 

az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. 

Úgy gondoljuk, iskolánkban minden feltétel adott, hogy ezen eszmék a gyermek 

értékrendjében élenjáró szerephez jusson. 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A nevelésnek talán ez az a szelete, amelyet talán a legkevésbé lehet direkt módon 

közvetíteni. 

Eszközeink a következők: 

- A Diákönkormányzat munkáját, működési rendjét megpróbáljuk a lehető 

legkomolyabban venni. Az osztályfőnökök igyekeznek felhívni minden lehetőségre, 

tanulói jogra a képviselők figyelmét.  

- Az osztályokban fellelhető konfliktusokat pedagógusaink kötelességszerűen a 

demokráciák mechanizmusai érvényesülésével igyekeznek megoldani. 

- Tudatosítjuk – és ez hitbeli kérdés is – hogy ember nincs tévedés és bűn nélkül; 

tiszteletben tartjuk és tartatjuk a világ törvényeit, építünk Isten megbocsátásának 

ígéretére. 

- Pedagógusaink kontaktusa nem szorítkozik csupán a tanórákra. Óraközi 

szünetekben, táborokban, kirándulásokon, rendezvényeken a gyerekek között 

élnek, velük közvetlen légkört alakítanak ki. 

- Hétköznapi, fogadó órákon túli lehetőségeket teremtünk a szülő-diák-pedagógus 

hármasának egyeztetések, megbeszélések megtartására. 

- A direkt módszereknek is van létjogosultsága: élünk a tanórák adta lehetőségekkel, 

ahol elhangoznak a cselekvő állampolgárt jellemző ismérvek: az emberi méltóság 

és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság. A kompetencia 

alapú tananyag feldolgoztatás tankönyvi szinten is egyre több lehetőséget teremt a 

cselekvő kreativitás, az önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és 

vitakultúra kibontakoztatására. 

 Az önismeret és társas kultúra fejlesztése  

Énkép: képességeinek, tudásszintjének, saját pozitív és negatív tulajdonságainak, 

személyiségbeli vonásainak ismerete, hiányosságok felismerése, testi-lelki 

egészségi állapot, testkép, testtudat, saját értékek, saját korlátok  

Önértékelés: önbizalom, önkritika, pozitív énkép, önelfogadás  

Érzelmek: érzelmek hiteles kifejezése, érzelmi szabályozás, érzelmi reakciók és 

fegyelmezésük  

Akarat: önkontroll, önszabályozás  

Önállóság/önfejlesztés, felelősség önmagáért: saját/egyéni fejlődés, fejlődésre, 

változásra való hajlam, felelősség a fejlődésért, önállóság, elköteleződés, saját 

magával szembeni elvárások, önálló tanulás képessége, önfejlesztés képessége 

Empátia: elfogadás, beleélés, reflektálás. 
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Kommunikáció: az információs és kommunikációs kultúra, anyanyelvi és 

idegennyelvi kommunikáció, kommunikáció és hálózati együttműködés az 

interneten keresztül, virtuális és valós kapcsolatok megkülönböztetése, 

együttműködés, konfliktuskezelés, technikák elsajátítása, fair play.  

Közösségi lét: emberi kapcsolatok, társas érintkezés, társas viszonyokra érzékeny, 

illem, szociális, értékorientációs, interperszonális, interkulturális együttélés, 

normatudat, viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

ismerete és betartása, közösségi viselkedésformák, közösségi magatartási normák, 

társadalmi és kapcsolati tőke. 

Érdekek képviselete: érdekérvényesítés, közösségi érdekek képviselete, közös 

érdekeket érintő döntéshozatalban való részvétel, közjó iránti elkötelezettség.  

 

 A családi életre nevelés  

Ezen a téren a legfőbb célunknak a házasság és a család védelmét, erősítését 

tekintjük, mivel a család szeretetteljes gondoskodása, biztonságot adó légköre 

nélkülözhetetlen és pótolhatatlan a gyermek egészséges fejlődése szempontjából. 

A családi életre nevelés a rendszerszemléleten keresztül az egészséges családi 

működésre összpontosít elsősorban megelőzési célokkal. Az egészséges 

működéshez szükséges készségek és tudások széles körben ismertek: jó 

kommunikációs készségek, az emberi fejlődés jellegzetességeinek ismerete, jó 

döntéshozatali képesség, pozitív önértékelés és egészséges személyközi 

kapcsolatok. A családi életre nevelés célja ezeknek a készségeknek és ismereteknek 

a tanítása az egyének és családok optimális működése érdekében. További 

társadalmi kérdésköröket is bevonunk, mint a pénzügyek, képzés, család és munka 

egyensúlya, szülői szerep, szexualitás, nemi identitás és más, a család kontextusát 

érintő témák. Abban hiszünk, hogy az olyan társadalmi problémák, mint a 

különböző szerekkel való visszaélés, családon belüli bántalmazás, munkanélküliség, 

eladósodás és gyermekbántalmazás hatékonyabban kezelhető olyan hozzáállással, 

amely az egyént és a családot nagyobb rendszerek részeként tekinti. Az egészséges 

családi működés ismerete alkalmas lehet a felsorolt problémák megelőzésére vagy 

minimalizálására. Ezeket az információkat igyekszünk közvetíteni osztálytermi 

keretekben, vagy más nevelési módokon, eszközökön keresztül. 

 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

- Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az 

iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát 

javítják. 
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- Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára 

tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet 

értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a 

fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak 

iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet - 

elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés - leggyakoribb, egészséget, testi 

épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Mutassanak rá, 

hogy az ember felelős a teremtett világért, hiszen Isten ránk bízta, hogy őrizzük és 

műveljük azt. Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a 

káros függőségekhez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. Segítsék a krízishelyzetbe 

jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális 

kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, 

örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

- Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, 

tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa 

az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is 

jelentős szerepe van. 

 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Célok 

A tanulók vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában. 

Szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdésekről, köztük a 

szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról. 

Szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző 

formáiról, lehetőségeiről. 

Váljanak nyitottá, empatikusá, szociálisan érzékennyé, váljanak felelős 

gondolkodókká. 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Célunk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításának 

elősegítése, az, hogy diákjaink az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességeikre tekintettel használják, tartsák 

tiszteletben az élővilág értékeit, s megpróbálják a lehető legkisebb kárt okozni 

környezetüknek. 

Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idéznek elő, továbbá kapcsolódjanak 

be szűkebb és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába. Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Legyenek képesek társaikkal együttműködve 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

125 

 

tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskolaudvar, az 

osztálytermek környezetét. Fejlődjenek ki bennük a környezetbarát, környezetkímélő 

életvezetéshez szükséges szokások. Váljon erkölcsi alapelvvé a természet tisztelete, a 

környezet megbecsülése, a környezeti értékek megőrzése, a szándékos 

környezetrombolás elutasítása. 

 Pályaorientáció 

Iskolánk – a tanulók életkorához igazodva – igyekszik átfogó képet nyújtani a munka 

világáról. Eszköztárunk nem túl bőséges, hisz a munka világától sok esetben azok a 

felnőttek is távol kerültek, akiknek a „közelség” pedig létfontosságú lenne. Így is van 

egy-két dolog, amivel diákjainknak többet nyújtunk, mint az elégséges minimum. 

- Gyakorlókertet tartunk fenn, ahol a szőlőművelés, szántás-vetés, málnatermesztés, 

öntözés, kertgazdálkodás, kertkialakítás alapjait ismerhetik meg növendékeink. 

- Aktív kapcsolatban vagyunk középiskolákkal, akik bemutatóik során nemcsak 

tájékoztatnak a továbbtanulók lehetőségeiről, hanem hivatásokat, foglalkozásokat 

is ismertetnek. 

- Az egyházközségünk intézményeivel történő együtt működés során tanulóinknak 

lehetőségük van karitatív munkába bekapcsolódni. 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

- Az iskolánkban felnövekvő generációknak alapvető fogalmakkal kell rendelkezniük 

a pénzről, annak becsületes úton való előteremtéséről, beosztásáról, a 

takarékosság lehetőségeiről, pénzügyi intézményekről, a gazdaság szintjeiről. 

Iskolánk maga is gazdasági egységet képez, s ezt a gyermekek a napi tanár-diák 

kapcsolat révén is megértik. Tisztában vannak azzal, hogy a költségtakarékos 

életforma hozadéka az iskola mindennapjainak rugalmasabb szervezése; az anyagi 

javak megbecsülése erős kapcsolatban van a pénzügyi mozgásokkal. Az egyéni 

elméleti tudás elmélyítésének színtere az osztályfőnöki órák, történelemórák, 

életvitelórák. 

 Médiatudatosságra nevelés 

- Vitathatatlan tény, hogy mára a média mindennapjaink nélkülözhetetlen elemévé 

vált: szórakozásunk, szabadidőnk, munkánk, információszerzésünk, és a világgal 

való kapcsolatunk sem képzelhető el nélküle. Szerepét a jövőben várhatóan tovább 

növeli a különféle technológiai lehetőségek összefonódása (mint például a televízió 

képernyőjén futtatható komputeres játékok és CD ROM-ok, a műsorszórás és az 

Internet összekapcsolódása, stb.). Megfigyelhető az a tendencia is, hogy a különféle 

képernyős technológiák konvergenciája miatt elmosódnak az információ, az 

oktatás, a munka és a szórakozás között húzódó határvonalak. 

- Számtalan vizsgálat eredménye igazolja azt is, hogy ma már a mozgó kép – és ezen 

belül a televízió – legalább olyan fontos szerepet játszik a fiatalok kulturális és 

szellemi fejlődésében, mint a nyomtatott tartalmak, azaz a könyvek, az újságok és a 

magazinok. 

- Cél a következő sajátos tanulói képességek kialakítása: 
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Képes a valós tények és a fikció megkülönböztetésére. 

Felismeri a valóság ábrázolásának különböző szintjeit. 

Egyre többet tud a tévéműsorok, a videó- és számítógépes játékok, a filmek, az 

interaktív rendszerek és weboldalalak működési mechanizmusáról, ezek 

gyártásának és terjesztésének módjáról és céljáról. 

Meg tudja különböztetni a valódi riportot a fizetett tartalmaktól. 

Tudatában van annak, hogy kereskedelmi üzenetekkel (pl. termékek célzott 

elhelyezésével) a műsorokon belül is találkozhat, sőt, fel is ismeri ezeket, és a 

reklámokhoz kritikus hozzáállással viszonyul. 

Tudatában van annak, hogy a hírek és hírszerkesztés mögött is húzódnak gazdasági 

és egyéb érdekek. 

Képes tudatosan megindokolni, hogy miért kedveli az általa preferált 

médiatartalmakat. 

 

 A tanulás tanítása 

Indokolhatja: 

A gyermek sikertelensége, a helytelen tanulási szokásokra  

Családi, szociális helyzetükből fakadó hátrányok leküzdése 

A tanulók hasznosítható tudással, tapasztalattal legyenek felvértezve, s önmagukat, 

képességeiket ismerve hagyják el az általános iskolát  

A gyermek sorsa az alapok lerakásánál dől el 

Feladatok: 

A tanuláshoz való viszony formálása 

Helyes tanulási szokások kialakítása  

Konkrét tanulási módszerek és technikák elsajátítása 

Szokások megformálása: törekvések, elhatározások  

Rossz szokások fokozatos átalakítása, jó szokások elsajátítása  

Igényesség kialakítása, belső igény, késztetés  

Iskolai és otthoni tanulási szokások összhangja  

Kötelezettségek önmagunkkal szemben, iskolával szemben, szüleinkkel szemben 

Rendszeresség 

Kitartás 

 

Általában mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, 

lehetőség szerint preferáljuk a tapasztalatszerzést, a deduktív úton való tudás mélyítést; a 

kooperatív, interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési módokat; a koncentráció, 

relaxáció gyakorlatát, gyakorlatait; a kreativitás fejlesztését; az írásbeliség, szóbeliség 

egyensúlyát; különféle nyelvezet használatának elsajátíttatását; a mentális képességek 

célirányos fejlesztését; önálló tanulás képességének, önművelés igényének kialakítását.  
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4.2. Kulcskompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

 

Cél: a tanuló legyen képes hogy különféle kommunikációs helyzetekben szóban és írásban, 

kommunikáljon kommunikációját figyelemmel kísérni és a helyezetnek megfelelően alakítani 

megkülönböztetni és felhasználni a különféle típusú szövegeket megkeresni, összegyűjteni és 

feldolgozni információkat különböző segédeszközöket használni saját szóbeli és írásbeli 

érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.  

 

Céljainkat a szükséges  

- ismeretek, /megfelelő szókincs – alapszókincs a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók 

ismerete - funkcionális nyelvtan és stílusok a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak az irodalmi 

és nem irodalmi szövegek egész sorának a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak 

valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak a nyelvi funkciók biztos ismerete különféle 

helyzetekben/, 

- képességek – különböző üzenetek közlése írásban és szóban illetve azok megértése vagy 

másokkal való megértetése változatos helyzetekben, különböző céllal,  

- attitűdök: a helyes szó – illetve nyelvhasználaton túl törekvés az esztétikus kifejezésmódra.  

 

(A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést az 

esztétikai minőség, tiszteleté, a mások megismerésének igényét. Ehhez ismernünk kell a 

nyelv másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét) 

kialakításával érjük el.  

Módszereink: differenciálás, egyéni fejlesztés, kooperatív technikák, projektmunka, 

csoportmunka, vita, szerepjáték, szövegfeldolgozás, szövegalkotás, játék, dramatizálás  

 

Idegen nyelvi kommunikáció  

 

Cél: a tanuló legyen képes:  

- szóbeli üzenetek megértésére, 

- beszélgetések lefolytatására, 

- olvasott, hallott szövegek megértésére,  

- szövegalkotásra. 

Céljainkat a szükséges ismeretek, képességek, attitűdök kialakításával érjük el.  

Módszereink: differenciálás, egyéni fejlesztés, kooperatív technikák, projektmunka, 

csoportmunka, vita, szerepjáték, szövegfeldolgozás, szövegalkotás, játék, dramatizálás  

 

Matematikai kompetencia  

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A 
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kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai 

gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai 

modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a 

törekvést ezek alkalmazására.  

Főbb területei: - számolás, számlálás, számítás - mennyiségi következtetés, becslés, mérés, 

valószínűségi szemlélet - szöveges feladatok, problémamegoldás - rendszerezés, kombinatív 

gondolkodás - induktív, deduktív következtetés  

Célok:  

- A tanulók sajátítsák el azokat a képességeket, hogy alkalmazni tudják az alapvető 

matematikai elveket és folyamatokat mindennapi életük során, a problémáik megoldásában 

és az ismeretszerzésben egyaránt.  

- Tudjanak érvelni, ill. követni mások érvelését, képesek legyenek indokolni az 

eredményeket, tudjanak a matematika nyelvén is kommunikálni, és tudják használni a 

segédeszközöket. Feladatok: 

 - A számolási képességek fejlesztése  

- A szöveges feladatok során a szövegértési képességek fejlesztése, az átkódolás a 

matematika nyelvére, a feladatok megoldása után a visszakódolás képességének a 

fejlesztése.  

- Tudják a különböző grafikonokat értelmezni.  

Módszerek:projekt munkák, homogén és heterogén csoportmunkák, kreativitást és logikus 

gondolkodást fejlesztő eszközök használata, minél több „gyakorlati probléma, feladat 

elemzése, megoldása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta 

kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban 

magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselevéseinket. E kompetencia 

magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 

kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök A természettudományok esetében 

elengedhetetlen a természeti világ alapelveinek az alapvető tudományos fogalmaknak, 

módszereknek,a technológiai folyamatoknak, valamint a mindezek emberi alkalmazása során 

kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatásának az ismerete. Ezeknek az 

ismereteknek a birtokában az egyén megérti a tudományos elméletek szerepét a társadalmi 

folyamatok formálódásában, az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és 

kockázatait a társadalom egészében (a döntéshozatallal, értékekkel, erkölcsi kérdésekkel, 

kultúrával stb. kapcsolatosan). A természettudományos kompetencia birtokában az egyén 

képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a munkájában és a 
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hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlatias módon tudja a 

tudását alkalmazni új technológiák, berendezések megismerésében és működtetésében, a 

tudományos eredmények alkalmazása során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi 

célok elérésében, valamint a természettudományos és műszaki műveltséget igénylő 

döntések meghozatalában. Kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és 

technikaellenes megnyilvánulásokkal szemben. Képes és akar cselekedni a fenntartható 

fejlődés feltételeinek biztosítása érdekében lokálisan, és globális vonatkozásokban egyaránt. 

A természettudományos kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt, az etikai kérdések iránti 

érdeklődést, valamint a biztonság és a fenntarthatóság tiszteletét egyaránt magában foglalja 

– különösen a tudományos és technológiai fejlődés saját magunkra, családunkra, 

közösségünkre és az egész Földre gyakorolt hatásával kapcsolatban.  

 

Digitális kompetencia  

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom magabiztos és kritikus használatát 

a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Olyan személyiség és értelmi 

képességfejlesztő program, amely lehetővé teszi, hogy a tanulók mindegyike eljusson a 

tantárgyi szakmai követelményben lefektetett kritériumok meghatározott szintjére, a 

megfelelő informatikai kompetenciák elsajátításán keresztül.  

Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá 

kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.  

 

Magában foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, adattáblázatok, 

adatbázisok, információtárolás, -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az 

elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) a szabadidő, az 

információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás és a kutatás terén. Az 

egyénnek értenie kell, miként segíti a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető 

információ hitelessége és megbízhatósága körüli problémákat, valamint interaktív 

használatához kapcsolódó etikai elveket.  

A szükséges képességek felölelik az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 

Céljaink:  

- korszerű alkalmazói készség kialakítása (a számítógépek, az informatikai kultúra 

lehetőségeit kihasználni tudó tanulók képzése);  

- az algoritmus gondolkodás fejlesztése (a matematikához hasonló gondolkodásfejlesztő 

szerep, amely az iskolában, s a hétköznapi életben is alapvető fontosságú);  

- önálló munkára nevelés (a számítógép, mint a tanuló tevékenységére azonnal reagáló 

eszköz, lehetőséget teremt az egyéni ütemű tanulásra, a tehetségekkel való különleges 

foglalkozásra);  
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- együttműködésre nevelés, csoportmunka (nagyobb számítógépes feladatok megoldása 

megköveteli a csoportmunkát, feladatok részekre osztását, a másokkal való 

kapcsolattartást);  

- alkotó munkára nevelés (akár programot írunk a számítógéppel, akár szöveges 

dokumentumot vagy adatbázist, a végeredmény akkor is egy termék lesz, a készítés 

folyamatának, s a „termékségnek” minden egyes következményével együtt);  

- kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra nevelés (az informatika a kommunikáció és a média 

eszközeivel összefonódva minőségi változást okoz az emberek-embercsoportok közötti 

kommunikációban, megszünteti a fizikai távolságokat és lehetővé teszi távoli személyek 

közvetlen kapcsolatát; az információs társadalomban a sikeresség egyik feltétele ezen 

eszközök alkotó használata)  

- az informatika és a társadalom kölcsönhatásának felismerése (az informatika rohamos 

fejlődése az egész társadalmat gyökeresen átalakítja, s ebben az állandóan változó világban 

csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, s azok mozgatóit);  

- közismereti tárgyhoz kapcsolódó témakörben a tanulók önállóan készítsenek el 

számítógépes anyagokat (program, dolgozat, előadás, bemutatás stb.)  

 

Szociális és állampolgári kompetencia  

 

A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, 

az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani.  

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben.  

Célok: 

- A nemzeti és európai azonosságtudat, a humanista és demokratikus értékrend közvetítése. 

(egyenlőség – demokratikus elvek tiszteletben tartása, közösségi összetartás – közös 

értékek) - Az eseménytörténet ismeretek mellett kapjanak kiemelt szerepet a társadalmi, 

gazdasági és kulturális folyamatok is (komplex multikulturális ismeretanyag); sokrétű, gazdag 

ismeretanyag elsajátítása.  

Feladatok:  

- A tanulók ismerjék és tudják alkalmazni a történettudományos vizsgálati eljárások 

legfontosabb elemeit.  

- A kritikai szemléletmódjukat fejlesszük.  

- Ismerjék meg az érvelés, vita, kritika, interpretáció módszereit.  

- Gondolataikat képesek legyenek árnyaltan kifejezni – a különféle területeken hatékonyan 

tudjanak kommunikálni.  

- A nyitottság, problémaérzékenység kialakítása, kritikai szemléletmód fejlesztése, a stressz 

és a frusztráció kezelése a változások iránti fogékonyság kialakítása.  

- A múlt – jelen – jövő hármas dimenziójában való gondolkodás képességeinek kialakítása. 
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi élet 

során abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 

jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. 

Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

 Célok:  

- A tanulók képesek legyenek a kihívások felismerésére, értelmezésére.  

- Tudjanak a pénz világában tájékozódni.  

Feladatok:  

- Osztályfőnöki órák keretében ismerkedjenek meg a vállalkozás pénzügyi és jogi alapvető 

feltételeivel. 

 - Olyan készségek, stratégiák kialakítása, amelyek révén a tanulók képesek lesznek a 

kockázatvállalásra, képesek lesznek tapasztalatok értékelésére; csoportmunkában történő 

munkavégzésre, tervezésre, szervezésre. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

 Célok: 

A tanuló legyen képes:  

- a helyi a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, az egyénnek, 

közösségeinek a világban elfoglalt helyének tudatosítására,  

- a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretére (a népszerű kortárs kultúra és 

kifejezésmódok vonatkozásában is),  

- a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a 

megértésére,  

- legyen igénye Európa (az európai országok, nemzetek és kisebbségek) kulturális és nyelvi 

sokféleségének a megőrzésére.  

Céljaikat a szükséges ismeretek, képességek (művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése saját nézőpont összevetése mások véleményével a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerésére és kiaknázására), attitűdök (a művészeti kifejezés 

sokfélesége iránti nyitottság – az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság) 
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kialakításával érjük el. A pozitív attitűdök alapját a művészi kifejezés sokfélesége iránti 

nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság az 

érdeklődés a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi 

önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagítsuk önismeretünket, emberi 

viszonyainkat, eligazodjunk a világban. 

 

A hatékony, önálló tanulás  

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás 

folyamatát. Ez egyrészt új ismereteket szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme.  

Célok:  

- Az önálló tanulás kifejlesztése. 

- A személyiség fejlesztése aktív tevékenysége során.  

- A sikeres életpálya építéshez, karriercélok megfogalmazásához szükséges készségek 

kialakítása.  

- A hatékony, rendszeres tanulás, ismeretszerzés szükségességének a felismerése. A 

megszerzett ismereteket legyen képes alkalmazni és különböző élethelyzetekben integrálni.  

- A tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és 

gyenge pontjait, képes legyen megtalálni a maga számára elérhető lehetőségeket (oktatás, 

munkahely)  

Feladatok: 

- Felmérni a tanulók tanulási szokásait, tanulási stílusukat. 

 - Informálódni: értékorientációjukról; olvasási, szövegértési készségeikről; szókincsükről, 

logikai képességeikről.  

- Tanulási technikák megtanítása.  

- Egyéni tanulás támogatása, motiválás.  

- Segíteni a különböző tananyagok megtanulásában.  

- Személyre szóló tanulási technikák gyakoroltatása.  

- Tananyagtartalmak összekapcsolása a gyakorlattal. Kapcsolódási pontok felfedeztetése.  

- Tapasztalati tanulás lehetőségeinek a biztosítása.  

- Problémák megfogalmazása és megoldására való motiválásuk.  

- Értelmi képességek fejlesztése: figyelem; gondolkodás; emlékezés; szókincs; képzelet; 

érzékelés; észlelés.  

- Egyéni tanulási stratégiák kialakításának támogatása. 
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4.3. Prioritást élvező pedagógiai feladatok évfolyam párokra lebontva 

 

1-2. Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli pedagógiai különbségek pedagógiai kezelése. Lényeges a használható 

tanulási módszerek, iskolai fegyelem, figyelem, kötelességérzet, szokások kialakulása. 

Tanulás 

A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán 

ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja 

valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola 

alapfeladata. 

A tanulás számos összetevője tanítható. Minden nevelő teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével, 

hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók 

tegyenek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében. Vegyenek részt a kedvező 

körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék 

meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. Az eredményes tanulás módszereinek, 

technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása főleg a következőket foglalja magában: az 

előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, 

eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka; az emlékezet 

erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra művelése; az 

önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az élethosszig tartó tanulás 

eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása; az alapkészségek kialakítása (az értő 

olvasás, az íráskészség, a számfogalom fejlesztése). 

A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A 

hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás 

lehetőségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár 

használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az 

iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit - az 

önálló ismeretszerzés érdekében - a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Váljanak rendszeres 

könyvtárhasználóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos 

könyvtárakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a 

keresést támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban 

betöltött szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, 

forrásfelhasználás technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának 

képessége. 

A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus 

oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a 

kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában. 

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, 

stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, 
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ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés 

tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és ruházza fel azokat életszerű 

tartalommal. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós 

vagy szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a 

problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, 

általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő felhasználására. Olyan 

tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új 

ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy 

hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk 

sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek 

kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a 

konfliktusok kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, 

érzelmi egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése. 

 

3-4. Az alsó tagozat ezen szakaszán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások 

által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a Nat elveiből 

következő motiválási és tanulásszervezési tényező, a tanulói teljesítmények növekedése. 

5-6. A felső tagozaton folyó nevelés, oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, 

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudás 

tartalmak megalapozásának folytatása. Megerősödik az együtt működési készség, s a tudás 

lassan önmagáért való értékké válik. 

7-8. A felső tagozat utolsó két 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 megalapozása, valamint 

az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

 

5. A mindennapos testnevelés megvalósításának módja 

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelést túlnyomó részben a „Testnevelés és sport”, illeve a 

„Testnevelés” tantárgyak tanórai keretei között valósítjuk meg. Első és második évfolyamon 

nyílik lehetőség arra, hogy heti két órában a tanulók alapfokú művészeti iskola 

foglalkozásainak keretében néptánc órákon vegyenek részt. Az említett foglalkozások az 

általános órarend szerves részei, azzal egységben, megtartásuknak helyszínéül pedig az 

iskolai telephely szolgál.  

 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások választásának szabályai 

 

Iskolánkban a tanulói részvétel szempontjából a foglalkozások lehetnek tanítási órák – 

kötelező és kötelezően választandó tanítási órák – és egyéb foglalkozások. A szabadon 
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választható tantárgy felkínálásának lehetőségével nem élünk. A tanuló köteles 16 óráig 

valamely szabadon választott egyéb foglalkozáson részt venni. Felmérjük minden év május 

20-ig, hogy a tanuló (szülői képviselettel) milyen szabadon választott egyéb foglalkozáson 

kíván részt venni. 

Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról és foglalkozásokról, amelyekből a tanulók 

kötelezően, illetve szabadon választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a foglalkozást 

előreláthatólag mely pedagógus fogja tartani. 

A tájékoztatás előtt a Szülői szervezet és a Diákönkormányzat véleményezi a javaslatot.  

 

 

7. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése 

 

Minden pedagógusunk magától értetődő kötelességének érzi, hogy az általa adott 

érdemjegyek, osztályzatok, egyéb írásbeli és szóbeli értékelő formulák az értékelt diák 

tanulmányi előmenetelét, pszichés fejlődését szolgálják, azok objektivitást tükrözzenek. Az 

értékelés szerepétől függ, hogy az abszolút mércéhez igazítva, vagy aktuális viszonyítási 

alapot (kistérség, iskola, osztály, egyén) feltételezve történik. 

 

7.1. A számonkérés fajtáinak szerepe az értékelésben  

 

Az értékelési eljárások három alapvető típusát különböztetjük meg.  

 

Diagnosztikus értékelés  

Célja a helyzetfeltárás, eredményei alapján a pedagógus megtervezi a további fejlesztést, a 

hiányosságok pótlását, és/vagy differenciált fejlesztő csoportba sorol. Érdemjeggyel nem 

értékeljük. A %-os kiértékelés kerül félévente gyűjtő nyilvántartásba. 

Egyéb lehetőségei:  

 Év eleji tudásszintmérések, amelyeket érdemjeggyel nem értékelünk. A %-os kiértékelés 

kerül be a tájékoztató füzetbe a szülők tájékoztatásának céljából.  

 Témakörök előtt előzetes tudás felmérésére szolgáló mérések, amelyeket érdemjeggyel 

nem értékelünk. A %-os kiértékelés kerül be a tájékoztató füzetbe a szülők tájékoztatásának 

céljából.  

 Első osztályban a DIFER mérés, amelyről a szülő kérésre szóbeli tájékoztatást kaphat az 

osztálytanítótól.  

 Országos kompetenciamérések (központilag értékelik, az értékelés eredményét internetes 

felületen teszik elérhetővé).  
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Formatív értékelés  

Célja a tanuló aktuális tudásának visszacsatolása, az arról való tájékoztatás, ösztönzés. 

Érdemjeggyel, szóban, motiváló pontok, csillagok segítségével értékeljük.  

Formái:  

 írásbeli feleletek,  

 szóbeli feleletek,  

 csoportmunkák értékelése,  

 órai beszélgetések értékelése (kérdések-feleletek),  

 kiselőadások értékelése,  

 házi dolgozatok eredményei,  

 IKT munkák: tanulói prezentációk, képgyűjtemények, felhívó plakátok, hírek, képek 

készítése, gyűjteménybe rendezése, képes, mozgófilmes, multimédiás produktum,  

 tanórákon készített produktumok: rajz, vizuális munka, térbeli modell, plakát értékelése.  

 

Szummatív értékelés  

Célja egy hosszabb folyamatot lezáró minősítés. Érdemjeggyel értékeljük.  

Formái:  

 dolgozatok  

 félévi, év végi osztályzat  

 vizsga. 

  

 

7.2. A tanulók teljesítményének értékelése, a minősítés követelményei és 

formái 

  

Az írásbeli és szóbeli teljesítmény egyenlő súllyal szerepel a tanuló minősítésében. A szóbeli 

és írásbeli számonkérés fajtái változatos gazdagságban állnak a pedagógus rendelkezésére. 

Megválasztásuk, az értékelés függ a tanulóközösség összetételétől, a tananyagtól. Mivel 

mindkettőt a pedagógus látja át egészében, a döntés is az ő kezében van. Az érdemjegynek a 

tanuló tudása mellett tükröznie kell a félév / tanév során végzett munka rendszerességét, 

minőségét, a tanuló tananyagban való előrehaladását és a tanár által a tanév elején 

megfogalmazott és közölt követelmények teljesítésének mértékét. Abban az esetben, ha az 

év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott 

érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület az osztályozó értekezleten felkéri az érdekelt 

pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg 

döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek 

indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 

módosítja. 

 

 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

137 

 

7.1. Félévi és év végi minősítés 

 

 Az első évfolyamon félévkor és tanév végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét szövegesen értékeljük. 

 

Fejlődésének üteme félévkor a következők egyike lehet: 

 

- kiválóan halad     

- jól halad     

- megfelelően halad 

- felzárkóztatásra szorul.    

 

Teljesítményének minősítésére tanév végén a következő kifejezések használhatók: 

 

- kiválóan teljesített    

- jól teljesített     

- megfelelően teljesített   

- felzárkóztatásra szorul. 

 

A szöveges értékelés mellett félévkor és tanév végén tantárgyi dicséretet kaphatnak a 

tanulók, illetve a bizonyítvány gyenge rovatába az a tantárgy kerül beírásra, amelyből a 

tanuló gyengén teljesített. 

 

 A második évfolyamon tanév végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamokon 

félévkor és tanév végén a tanulók előmenetelét osztályzattal minősítjük: 

 

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1). 

 

A második évfolyam végétől a nyolcadik évfolyam végéig kapott tantárgyi dicséretek jelölése 

a következő: 

- A félévi értékelésnél „5d” jelölést használunk az értékelő naplóban és a tájékoztató 

füzetben is. 

- Tanév végén az értékelő naplóban „K” betűvel jelöljük, a bizonyítványba pedig „kitűnő” 

minősítést írunk. 

 

 Első-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a legalább hat tantárgyi dicsérettel 

rendelkező tanulók nevelőtestületi dicséretben részesülnek. 
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7.2. Értékelés tanév közben 

 

 Tanév közben első évfolyamon a tanulók teljesítményét nem érdemjeggyel, hanem az 

életkornak megfelelő jelzésekkel értékeljük. 

 

 Második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményének értékelése érdemjegyekkel 

történik: 

 

- jeles (5) 

- jó (4) 

- közepes (3) 

- elégséges (2) 

- elégtelen (1). 

 

 

7.3. Dokumentáció 

 

Első-nyolcadik évfolyamon az évközi és a félévi értékelés az értékelő naplóba és a 

tájékoztató füzetbe kerül. 

Az év végi értékelés az értékelő naplóba, a bizonyítványba és az anyakönyvbe írattatik. 

 

 

7.4. A számonkérésekkel szemben támasztott követelmények 

 

 A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból tanulónként havonta az érdemjegyek száma el kell, hogy érje a heti 

óraszám felét. Ha a heti óraszám egy, akkor is havonta legalább egy érdemjegyet 

kapjon a tanuló. 

 

 A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti 

a tájékoztató füzet útján. A bejegyzéseket az osztályfőnök havonta ellenőrzi, az 

estleges hiányokat pótolja. 

 

 A tanulók tanulmányi munkájának egységes értékelése érdekében az írásbeli munkák 

pontszámainak átváltását a következő arányok alapján végzik a szaktárgyakat tanító 

nevelők. 

 

-  elégtelen (1) :   0  – 33 % 

-  elégséges  (2) : 34 – 50 % 

-  közepes  (3) : 51 – 75 %  
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-  jó  (4) : 76 – 90 % 

-  jeles   (5) : 91 – 100 % 

 

A feladatsorok nehézségétől függően az arányok változtathatók.  

 

Első évfolyamon az értékelés a fenti arányokat figyelembe véve az életkornak megfelelő 

jelzésekkel történik.  

 

 

 A félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban az iskola egyes évfolyamain tanított 

tantárgyak, valamint a kötelező és választható tanórai foglalkozások eredményei 

kerülnek minősítésre. 

 

 

7.5. Belső mérési rendszer 

 

Iskolánk a félévi és év végi felmérések során nagy hangsúlyt fektet néhány alaptantárgy 

eredményeinek feldolgozására. 

 

 

Iskolánkban a következő mérési értékelési rendszert alkalmazzuk: 

1. osztály 

Alapkészségek állapota: - diszlexia előrejelző gyorsteszt 

                                          Difer / azoknál a tanulóknál, ahol az előbbi teszt gyenge eredményt  

                                                    mutatott/ 

1-4. osztály 

Minimum és optimum mérések  

 

2-4. osztály 

Figyelem és koncentráció képesség 

 

3-4. osztály 

Kompetencia típusú mérések 

 

5-8. osztály 

Minimum és optimum mérések  

Kompetencia típusú mérések 

 

A mérések pontos rendszerét, módját, időpontját, felelősöket és ellenőrzést végző 

személyeket a Tanulói mérési-értékelési rendszer (2.sz. melléklet) tartalmazza. 
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A mérés során kapott eredményeket az iskolavezetés táblázatos formában összegyűjti, és 

elemzi. Amennyiben az eredmények elmaradnak a várttól, az iskolavezetés, a 

munkaközösség-vezető és az osztálytanító közösen elemzik az okokat, megvitatják a 

fejlesztés lehetőségeit.  

A kompetencia típusú feladatok eredményeiről a tanítók, és szaktanárok a félévi, ill. év végi 

értekezletek folyamán beszámolnak. Jelzik az osztályban tanító kollégáknak hol, mire kellene 

nagyobb hangsúlyt fektetni, mely feladattípusokat oldják meg könnyen a tanulók, és melyek 

okoznak problémát. 

 

7.6. A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének formája 

és követelménye 

 

7.6.1. Magatartás 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk, 

minden esetben szöveges formában. 

 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben, az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

 Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 
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- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

 Változó (3) az a tanuló, aki: 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

- a reggeli áhítatokról, és kötelező Istentiszteletekről az osztályfőnök engedélye 

nélkül távol marad 

 

 Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

7.6.2. Szorgalom 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk, 

minden esetben szöveges formában. 

 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 
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A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

 Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

 Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

 

 Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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7.6.3. Jutalmazás 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

 

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

 versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

 megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái 

 

Dicséretek 

 

 Az iskolában tanév közben tanulmányi teljesítményért, közösségi munkáért a 

következő dicséretek adhatók: 

 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret. 

 

 Versenyeredmények elismeréseként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret iskolai, városi versenyen történő részvételért, 

- osztályfőnöki dicséret iskolai, városi versenyen elért 3-1. helyezésért, megyei  

      versenyen elért 6-1. helyezésért, országos versenyen elért helyezésért, 

- igazgatói dicséret megyei versenyen elért 3-1. helyezésért, országos versenyen  

      elért 6-1. helyezésért. 

    

 Félévkor és tanév végén példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

nevelőtestületi dicséret adható. 

 

A dicséreteket fel kell tüntetni az osztálynaplóban és a tájékoztató füzetben. A 

nevelőtestületi dicséretet a bizonyítványban és a törzslapon is meg kell jeleníteni. 

 

Oklevelek, jutalomkönyvek 

 

 Az egyes tanévek végén jeles eredményt elért tanulók oklevelet kapnak, melyet az 

osztályfőnök ad át osztálytermükben. 
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 Az egyes tanévek végén kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat 

kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Az egyes tanévek végén oklevelet és könyvjutalmat kapnak azok a tanulók, akik több 

éven át kimagasló közösségi vagy énekkari vagy sport munkát végeztek. 

 

Díjak 

 

 Talentum Díj: azok a több éven át kiváló tanulmányi eredményt elért tanulók 

kaphatják, akik kimagaslót nyújtanak a közösségi munka, versenyzés és hitélet terén is. 

Oklevéllel, arany medállal jár, tanévenkét 2 tanuló részére. 

 Alma Mater Díj: azok a tanulmányi eredményükben példamutató tanulók kaphatják, 

akik valamely egyéb területen is elismerésre méltót nyújtottak. Oklevéllel, plakettel jár, 

tanévenként 2-4 tanuló részére. 

 Madarasi Miklósné Pintér Erzsébet Díj: azok a tanulók kaphatják, akik tanulmányaikat 

kiemelkedő eredménnyel végzik. Az odaítélésben szociális helyzetük is figyelembe 

vehető. Oklevéllel, 10 000 Ft-tal jár, tanévenként 10 tanuló részére. 

 Polgármesteri díj: azon tanulók kaphatják, akik személyes erkölcsi alpja 

megkérdőjelezhetetlen, középfokú tanulmányaikat Kunhegyesen folytatják, szociális 

hátrányokkal élnek. Oklevéllel, 25 000 Ft-tal jár, tanévenként 2 tanuló részére. 

 

 

7.6.4. Büntetés 

 

A figyelmeztetések fokozatai: 

 

 Szaktanári figyelmeztetés: A tanórát gyakorta zavaró magatartásért, a tantárgyra 

vonatkozóan a tanulói kötelezettségek elmulasztásáért, az ellenőrző többszöri otthon 

hagyásáért. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés: Gyakori tanulmányi és magatartási kötelezettségek 

elmulasztásáért, a házirend megsértéséért, igazolatlan hiányzásért. 

 Napközis nevelői figyelmeztetés: A napköziben, ebédlőben több alkalommal 

előforduló rendzavarásért, illetlen viselkedésért. 

 Igazgatói figyelmeztetés: A házirend sorozatos megszegéséért, a többi tanulóra 

veszélyes magatartásért, a nevelőkkel szembeni súlyos tiszteletlenségért. 

 

A jutalmazás és büntetés alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől indokolt 

esetben el lehet térni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A Nkt. 58.§-a szabályozza a tanulók fegyelmi 

és kártérítési felelősségét. 

Ezek alapján a fegyelmi büntetés lehet: 
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- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

 

 

8. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontásokat (osztálybontásokat), egyéb foglalkozások szervezését szakmai és 

munkaerő gazdálkodási szempontok mérlegelésével és az infrastruktúrális adottságok 

figyelembevételével végzünk. A konkrét megvalósulás, illetve a törvényes keretek között 

zajló lebonyolítás minden tanévben újragondolás eredménye.  

Iskolánk vállaltan igyekszik tehetséges diákjainak megfelelő oktatást nyújtani, s egyben 

gondot fordít a lemaradók felzárkóztatására. Törekszünk az egyéni tulajdonságok maximális 

figyelembe vételére. 

 

Lehetséges szakmai okok csoportbontásra: 

- Átlagon felüli osztálylétszám. Elsősorban ebben az esetben fordul elő az, hogy a 

matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása csoportbontásban 

történik. Előfordul, hogy egyéb tantárgyakkal alkotnak párt, hiszen egyetlen 

elfogadható gyakorlat, hogy a csoportok egyidőben dolgozzanak. 

- Egyes tantárgyak magasabb szintű oktatásának szándéka. Az angol nyelvet illetően 

a felsős évfolyamokra kiterjesztett, hosszú távra tervezett osztálybontással élünk. 

- Pedagógus, vagy pedagógus közösség szakmai meglátása és javaslata. 

- Szülői, vagy szülői közösség indítványa. 

 

Lehetséges szakmai okok egyéb foglalkozások szervezésére: 

- Tanulói igény. 

- Tanulói képességek. 

- Szülői elvárások. 

- Fenntartói elvárások. 

- Megfelelés pályázatok megvalósulásához, fenntartásához. 

- Tanári, tanítói ambiciók, képességek. 

- Hagyományok, tárgyi adottságok. 

 

Egyéb foglalkozások 

- Napközi, tanulószoba. 

- Szakkörök (matematika, újságíró, angol nyelv, sakk, énekkar, stb.) 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

146 

 

- Sportkörök (futball, röplabda, stb.) 

- Egyéni vagy csoportos fejlesztés. 

 

 

9. Településünkön élő cigányság kultúrájának megismerésére szolgáló 

tananyag a cigány nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére 
 

1. Kit tekintünk cigánynak? 

Vitaindító: Milyen ismérvek alapján mondjuk valakire, hogy cigány? Hogyan döntjük el, hogy 

az, vagy nem?  

 

A kérdés első hallásra értelmetlennek tűnhet. Természetesen a cigányokat tekintjük 

cigánynak. Igen, de mitől lesz valaki cigány? A rasszjegyek és genetika alapján? Az életmód 

alapján? A hagyományok megtartása alapján? Nyelvtudás alapján? Mindezek együttese 

szükséges hozzá? És mit szólnak ezekhez a kritériumokhoz maguk a romák? Ők kiket tartanak 

cigányoknak?  

Láthatjuk, hogy meglehetősen összetett kérdésről van szó.  

A fejezet címében szereplő kérdésre három egyszerű válasz adható, de mindegyik számos 

további kérdést és válaszokat vet fel.  

 

a. Azt tekinthetjük cigánynak, aki annak vallja magát.  

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993 évi LXXVII. törvény alapján azt a 

személyt tekinthetjük valamely kisebbséghez tartozónak, aki saját magát az adott 

kisebbséghez tartozónak tekinti. A népszámláláson tízévente lehetőség nyílik arra, hogy 

etnikai hovatartozásukról nyilatkozzanak a magyar állampolgárok. Aki ilyenkor bármely 

cigány csoporthoz6 tartozónak vallja magát, arra mondhatjuk, hogy cigány. A 2001-es 

népszámláláson 190.046 fő vallotta magát cigány etnikumhoz tartozónak. Ez egy 

meglehetősen objektív adat, ám a cigányság valós lélekszámát nem tükrözi. Számos oka 

lehet annak, hogy valaki nem vallja magát romának. Lehet, hogy egyszerűen nem tartja 

fontosnak; lehet, hogy elsősorban magyarnak tartja magát, emellett roma is. Lehet az oka a 

félelem: vitathatatlanul feszültségeket gerjeszt Magyarországon a cigányügy, a cigányság 

helyzete, így lehet, hogy sokan jobbnak találják, ha nincs arról dokumentum, hogy ők romák. 

Erre analóg példa, hogy a 2. világháború előtt kb. 300.000 ember vallotta magát német 

kisebbséghez tartozónak hazánkban. A 2. világháború után alig több mint 3000-ren! 

Ekkoriban a németek egy részét kitelepítették, deportálták, de nem ennyire sokat, hanem a 

többiek további megtorlásoktól, kitelepítésektől, deportálásoktól, hátrányoktól félve inkább 

nem vállalták nemzeti identitásukat.  

A magyarországi cigányság csoportjairól később részletesen lesz szó.  

Fontos megjegyezni, hogy Magyarország minden kisebbsége esetében (bolgár, cigány, görög, 

horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) a 
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népszámlálási adatok, tehát az önbevalláson alapuló információk mindig alacsonyabbak, 

mint az adott kisebbség tényleges becsült száma.  

A népszámláláson regisztrált viszonylag alacsony számnak az is lehet a magyarázata, hogy 

elképzelhető, hogy mivel az etnikai és vallási, felekezeti hovatartozásra vonatkozó 

kérdéseket nem kötelező kitölteni a népszámláláskor, a kérdezőbiztos egyszerűen átugrotta 

az ide vonatkozó részeket, fel sem tette a kérdést, amire így nem született válasz; bízom 

benne, hogy a valóságban ilyen eset nem fordult elő, de az elméleti lehetőség fennáll.  Az 

önbevallás módszerével tehát kapunk egy számot a magyarországi cigányság lélekszámáról, 

az ő esetükben nagy valószínűséggel identitás-őrzésről, etnikai büszkeségről is beszélhetünk, 

nemcsak származásbeli genetikai rokonságról, viszont ez a szám lényegesen elmarad a hazai 

cigányság tényleges számától.  

De hogyan állapítsuk meg a cigányság tényleges lélekszámát? Ki a cigány, ha nem az, aki 

annak vallja magát?  

 

b. Azt tekinthetjük cigánynak, akit a környezete annak tart.  

A statisztikai felmérések, cigányösszeírások, szociológiai kutatások módszere, hogy 

valamilyen szempont szerint eldönti, hogy kit tekintsenek cigánynak.  

Ez egy meglehetősen szubjektív módszer: a (többnyire nem roma) kutató önkényesen 

eldönti, hogy szerinte ki cigány és ki nem, vagy segítséget kér a települések 

önkormányzataitól/ családgondozótól/ védőnőtől/ iskolától, stb., hogy nevezzék meg a 

településükön a cigány családokat, itt szintén önkényes besorolásról van szó. 1993-ig az 

iskolákban minden osztályfőnök számon tartotta a cigány tanulókat (szintén saját megítélése 

alapján), de 1993 óta ilyen iskolastatisztikát a személyi jogok tiszteletben tartása miatt tilos 

vezetni. Azóta tehát országos reprezentatív vizsgálatokkal igyekeznek a kutatók feltérképezni 

a magyarországi cigányság létszámát, helyzetét, életkörülményeit, de mivel ahogy 

említettem, a kutató dönti el, hogy kit tekint romának és kit nem, nagyon nagy a szórás a 

különböző kutatási eredmények között. Változó például, hogy a vegyes házasságokból 

származó családokat hova sorolják, mi alapján döntik el, hogy cigány vagy nem cigány 

csoporthoz tartoznak. A hazai cigányság lélekszámát később még részletesen tárgyalni 

fogjuk, itt elöljáróban álljon annyi, hogy 600.000 és 1.000.000 fő közé tehető Magyarország 

legnagyobb kisebbségének lélekszáma.  

 

c. Az a cigány, akit a többi cigány annak tart.  

Ez a meghatározás igyekszik áthidalni az objektív önbevalláson alapuló alacsony létszám és a 

szubjektív megítéléssel kapott reálisabb lélekszám közötti különbségeket, de már a 

megfogalmazásnál problémaként merül fel, hogy mi alapján döntjük el, hogy ki a „többi 

cigány”, aki majd meghatározza, hogy kit tekintsünk romának. Emiatt ezt a definíciót nagyon 

ritkán használjuk, reprezentatív vizsgálatok során nem jellemző, inkább egy-egy településen 

belüli viszonyok feltárására alkalmas.  

A Ki a cigány? kérdésre adható válasz tehát nem is olyan egyszerű. Az önmeghatározás és a 

környezet megítélése mellett létezik egy másik, objektivitásra törekvő meghatározás is, 
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eszerint vagy az indiai eredetet (rassz), vagy a vándorló életmódot (nem feltétlenül rasszhoz 

köthető) kell a cigányság alapvető meghatározó elemének tekintenünk. A cigányság valahol a 

két csoport (indiai és vándorló) metszetén jelenik meg, a 19. században az indiai eredetet 

tekintették meghatározónak, míg a 20. században az életmód vált fontosabbá. A kizárólag 

etnikai alapú meghatározás azért is kétséges, sőt, lehetetlen, mert a romák vándorlásának 

évszázadai alatt, ha kis mértékben is, de keveredtek különböző népekkel, így „genetikailag 

tiszta cigányról” nem lehet beszélni. Az életmód alapú meghatározás pedig azért kétséges, 

mert számos olyan nép él a világon, mely hasonlóan a romákhoz, vándorló életmódot 

folytat, ám genetikailag semmi közük nincs egymáshoz; és számos olyan cigány létezik a 

világban, aki generációk óta letelepült életmódot folytat, mégis cigánynak vallja magát. „A 

letelepült vagy letelepülésre késztetett cigányok gyakran megtartják hagyományos vándor, 

illetve nem-termelő foglalkozásaikat, az életmód egyes elemeit, stb.; és magukat továbbra is 

ezen a rendszeren belül határozzák meg” (Törzsök, 2001: 40).  

Összességében elmondhatjuk, hogy nem lehet egy általános „cigánydefiníciót” alkotni.  

 

2. Cigány identitás  

A cigány identitás – és általában az identitás – alatt egy csoporttal, annak kultúrájával való 

azonosság-vállalást értünk. Ilyen értelemben mindig is létezett cigány identitás, ugyanis a 

romák mindig saját maguktól eltérő kultúrájú, más hagyományokkal rendelkező emberek 

között éltek. A vándorlás, állandó lakás hiánya, a szabadság és a természettel való szoros 

kapcsolat mind a cigány, mind a velük érintkező népek számára nyilvánvaló 

megkülönböztetésül szolgáló kulturális különbség.  

Egységes nemzeti öntudatról, kollektív cigány tudatra való ébredésről azonban csak a 20. 

századtól beszélhetünk. Ez nem meglepő, hiszen a nemzeti ébredés időszaka, a különböző 

népek, így a magyarok esetében is csak a 19. századi felvilágosodás eredménye. A 20. század 

második felében kezdett el kitermelődni a romák első generációs értelmisége, akik 

felismerték népük elveszőben lévő kultúráját, hagyományait, azt megőrzendő kezdtek el 

foglalkozni a cigány kultúra ápolásával. Hazánkban már 1957-ben megalakult a 

Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, de a szocialista ideológia nem támogatta, így 

a szervezet rövid életű volt. A cigányság kultúrájának ápolása érdekében létrejött 

mozgalomnak az első nagy, nemzetközi lépése az 1971-ben Londonban megrendezett Első 

Roma Világkongresszus. Ezen a fontos eseményen fogalmazódott meg az egységes cigány 

nyelv szükségessége (mely addig számos nyelvjárásban élt, de nem rendelkezett egy 

„hivatalos” nyelvjárással), itt alkották meg a cigány zászlót, melynek alsó zöld sávja a földet, 

természetet, erdőket és mezőket, felső kék sávja pedig az eget, a szabadságot, Isten 

gondviselését szimbolizálja. Ezen a háttéren egy piros kerék látható, mely a vándorlás, a 

cigányszekér szimbóluma, ugyanakkor utal a lenyugvó napra is.  
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Cigány zászló 

 

Szintén az Első Roma Világkongresszuson fogadták el a cigány himnuszt, melynek címe: 

Gelem, gelem (Mentem, mentem), magyar fordítása így hangzik:  

Mentem, mentem végtelen utakra,  

találkoztam boldog cigányokkal,  

Hej, cigányok, honnan, merről jöttök,  

mely országból, milyen szerencsével.  

/:Hej, cigányok! Hej testvérek!:/  

Volt nekem is rég egy nagy családom,  

legyilkolták fekete légiók.  

Menjünk együtt világ cigányai,  

nyissuk meg a cigányok útjait.  

Ébredjetek, keljetek testvérek,  

együtt leszünk és együtt lesz erőnk.  

/:Hej, cigányok! Hej testvérek!:/  

Magyarországon van egy másik dal is, mely cigány himnuszként ismert, ez a dal kevésbé a 

nemzetköziséget és az egységes cigányságot helyezi középpontba, sokkal inkább a 

„cigánynak lenni” állapot belső megélését érezheti át a dal hallgatója.  

Zöld az erdő, zöld a hegy is,  

a szerencse jön is, megy is.  

Gondok kése húsunkba vág,  

képmutató lett a világ.  

Egész világ ellenségünk,  

űzött tolvajokként élünk.  

Nem loptunk mi, csak egy szeget,  

Jézus vérző tenyeréből.  

Isten könyörülj meg nékünk,  

ne szenvedjen tovább népünk.  

Megátkoztál, meg is vertél.  

örök csavargóvá tettél.  
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Ehhez az eredeti szöveghez, hogy Isten szeretetét a cigányok iránt kifejezze, újabban egy 

negyedik versszakot is írtak:  

Isten könyörülj meg nékünk,  

ne szenvedjen tovább népünk.  

Megáldottál, megváltottál,  

Országodba befogadtál.  

 

A 20. század végén, 21. század elején egyre több olyan értelmiségi és művész van, aki vállalja 

cigányságát, saját kultúrájából kiindulva alkot, ezzel is ismertebbé téve a cigányságot, 

harcolva a cigány kultúra létjogosultságáért. Cigány költők, írók, festőművészek, és már 

divattervezők is alkotnak maradandót a cigányságról, mindenkinek.  

A világban történő szétszóródás, kis csoportokban élés, írott történelem, egységes 

törekvések hiányában a cigányság rengeteg külső elemmel gazdagodott a nyelv, kultúra, 

vallás, stb. területén. Ezért, noha a cigány identitás erős, ez a gádzsóktól való 

megkülönböztetésen alapul, és ugyan az alaprétegek hasonlóak, de rendkívül változatos a 

cigány kultúra, mely mindenhol más.  

Romani (cigány) nyelven a gádzsó vagy gázsó a nem cigány embereket jelenti.  

 

3. Népelnevezések, a romák csoportjai, nyelvhasználatuk  

Vitaindító: Mennyire egységes a cigányság?  

Milyen elnevezéseket ismertek? Mondjatok szinonimákat a cigány szóra!  

Milyen típusokba, csoportokba sorolnátok a cigányokat?  

 

3.1. A cigányság népelnevezései  

Leggyakrabban használt megnevezések a roma és a cigány szavak. Mint azt a bevezetésben is 

említettem, mindkét megnevezés helytálló, az elmúlt évtizedekben a hivatalos 

kommunikációban a roma vált elfogadottá, mert a cigány szóhoz gyakran pejoratív értelmet 

társítunk. Ennek ellenére gyakori, hogy egy cigány ember kikéri magának, ha őt leromázzák, 

és cigánynak tartja magát, ennek a fordítottja is előfordulhat.  

Honnan erednek az elnevezések?  

 

BELSŐ NÉPELNEVEZÉSEK 

(Belső népelnevezés az egyes népek saját magura vonatkoztatott elnevezését jelenti. Mi 

magyarok magunkat magyarnak nevezzük, ez a belső népelnevezésünk.)  

 

A roma szó cigány nyelven (romani/lovari – lásd később) a férfi többes száma, ami egyben 

népelnevezésként is szolgál. Rom=férfi, férj; romnyi=nő; roma=emberek, természetesen 

mindhárom alaknál a cigány származást hozzá kell érteni, vagyis pl. a rom nem minden férfit, 

hanem cigány férfit jelent. A nem roma emberekre a hétköznapi szóhasználatban is ismert 

gádzsó/gázsó szót használják, mely (szintén cigány nyelven) a nem roma embert jelenti. A 

világ különböző országaiban a cigányok más-más belső elnevezést alkalmaznak saját 
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magukra, ez nem a befogadó ország nyelvétől függ, hanem attól, hogy az adott cigány 

csoport, melynek tagjairól szó van, mikor és milyen úton érkeztek a különböző országokba. 

Közép- és Kelet-Európában elterjedt a roma elnevezés, ezt az úgynevezett oláh cigányok 

képviselői és leszármazottai használják saját megnevezésükre, az ő nyelvükben jelentős 

román hatás mutatható ki. Németországban Sinto, Spanyolországban és Dél-

Franciaországban calé, azaz feketék néven nevezik magukat az ott élő cigányok, 

Franciaország nagyobb részén pedig manouche-ként (ejtsd: manus) emlegetik magukat.  

 

KÜLSŐ NÉPELNEVEZÉSEK 

(Külső népelnevezés, ahogy egy népet a körülötte élők elneveznek, a magyarok esetében 

ilyen az azonos tőről fakadó Hungary (angol), Ungarn (német), Hongrie (francia), stb.) 

 

Az Európa-szerte legelterjedtebb elnevezés cigány szó, amely görög eredetű, eredeti alakja: 

atszinganosz vagy athinganosz. Ez a görög szó egy ősi eretnek keresztény szekta elnevezése 

volt, akikről a köztudat úgy tartotta, hogy a jövendőmondás, boszorkányság nem áll tőlük 

távol, feltehetőleg ebből ered az, hogy a cigányságra is ezt a kifejezést kezdték el használni, 

ez terjedt el Európa-szerte. A bevándorló idegenajkú és kultúrájú nép belső elnevezéseit 

nem ismerték, és nem is igyekeztek megismerni a korabeli Európában. A hasonló vallási 

szertartások, a jóslás és talán hasonló életmód, de mindenképpen hasonló kirekesztettség 

jellemezte az atszinganosz szekta tagjait és az Európa különböző országaiba érkező idegen 

csoportokat (cigányokat), így kézenfekvő volt a hasonló néven történő elnevezés is, mely 

általánosan elterjedt, a mai napig használják többek között Magyarországon, 

Németországban (Zigeuner) és Olaszországban (zingaro).  

Az angolszász területeken a gypsy kifejezést használják, melynek eredete Egypt, azaz 

Egyiptom nevére vezethető vissza, egyiptomit jelent, ugyanis sokáig úgy tartották, hogy a 

romák Egyiptomból származnak. Ez az elmélet nem teljesen alaptalan. Nem Egyiptomból 

származnak a romák, de egyes csoportjaik Egyiptomon (Észak-Afrikán) keresztül jutottak el 

Európába, illetve a középkori Európában a közel-kelet nagy részét kis-Egyiptom néven 

nevezték, a cigányok pedig ezen a területen keresztül vándoroltak az öreg kontinensre. Ezen 

kívül a rasszjegyek hasonlósága is az egyiptomi eredetet támasztotta alá a közép- és kora 

újkorban. Nemcsak Angliában, de például spanyol nyelvterületen is használják a mai napig 

ezt az elnevezést (gitana, gitano). A gypsy elnevezés lehetséges magyarázata még, hogy egy 

görögországi Gyppe nevű helyiség nevéből származhat, mely egy nagy cigánytelepnek adott 

otthont, ahonnan több vándorló csoport is elindult Európába.  

Angliában napjainkban a traveller, vagyis „utazó” névvel illetik őket, ott ugyanis a mai napig 

vándorló életformát folytatnak, lakókocsikkal táboroznak (gondoljunk csak a Blöff/Snatch 

című filmre), és a többségi társadalomtól nem rasszjegyeik különböztetik meg őket, ugyanis 

ezek már eltűntek (a fent említett filmben Brad Pitt játszotta a cigány főszereplőt, akin 

semmiféle cigány rasszjegy nem ismerhető fel), hanem életmódjuk az, ami a csoporthoz való 

tartozásukat meghatározza. Ezzel a kettős elnevezéssel visszaélések is történtek az 1960-as 

évektől, ugyanis míg cigányokat (gypsy) bárhonnan is kitiltani etnikai alapú 
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megkülönböztetést jelent, és mint ilyen, törvénybe ütközik, viszont utazókat (traveller) nem 

kiszolgálni nem faji diszkrimináció. Így történt, hogy a The Cat and Mutton elnevezésű kelet-

londoni kocsma ajtaján szereplő „utazóknak belépni tilos” feliratot 1988-ban fellebbezés 

után sem tekintette a bíróság törvénybe ütközőnek.  

 

3.2. A cigányok csoportjai, nyelvhasználatuk  

Már a 19. század végén foglalkoztatta a magyar közigazgatást a cigányság kérdése, ekkor, 

1893-ban történt az első cigányösszeírás hazánkban.10 Ekkoriban a romákat két nagy 

csoportra osztották: letelepült és vándorló életmódot folytatókra. Az előbbi csoportba 

főként muzsikusok tartoztak, magyar anyanyelvű, letelepült romungrók, míg az utóbbi 

csoportot főként a cigány és román anyanyelvű oláh, illetve beás cigányok alkották.  

Nem önbevallás alapján, hanem a felmérést végzők megítélése alapján tekintették az 

embereket cigánynak vagy nem cigánynak. Az összeírás célja „a csavargás ügyének országos 

rendezése és (…) a kóbor czigányok letelepítésének kérdése” (Szuhay, 2002: 13).  

A néprajztudomány, a nyelvészet, az antropológia fejlődésével a 20. század során további 

klasszifikációs kísérletek zajlottak azzal a céllal, hogy az egységesnek hitt cigányságot 

tudományos igénnyel csoportokra osszák. A romák csoportjainak elkülönítése rendkívül 

összetett és bonyolult feladat. Nyelvhasználatuk ennek a megkülönböztetésnek az alapja, 

amely alapján az összehasonlító nyelvtudomány módszereivel lehet következtetni arra, hogy 

az őshazának mely területéről, mikor vándoroltak ki, milyen irányba mentek tovább, hol és 

mennyi időt töltöttek el, mikor és milyen hosszabb megállókkal érkeztek meg jelenlegi 

lakóhelyükre.  

 

A közgondolkodásban nincs jelen, de a cigányság közel sem egységes, több nagy csoportjuk 

él hazánkban. A 20. század elejéig a megkülönböztetés az életmódra korlátozódott: 

letelepedett vagy vándorló cigány csoportokat különböztettek meg. Azóta részletesebben 

megismerkedett a tudomány a romákkal, többféle módon csoportosíthatjuk őket, egyik ilyen 

lehetséges út a nyelv szerinti megkülönböztetés. A máig használt, legrészletesebb tipológiát 

Erdős Kamill írta le 1958-ban saját kutatásai, adatgyűjtései alapján, tipológiájának alapja a 

nyelvhasználatbeli különbségek, foglalkozás szerinti, és a területi megoszlás. 

  

1. Cigány anyanyelvű  

a. Kárpáti cigány. Nyelvük a szanszkrittel rokon, indiai eredetű nyelv, a romani. A 

Magyarországra elsőként érkező, már a 15. század táján megjelenő cigány csoportokat 

nevezzük kárpáti cigányoknak, de nagy részük már nem őrzi anyanyelvét (az ő 

leszármazottaik alkotják a romungrók – lásd lent – többségét), csak egy-két szigetszerű 

csoportjuk maradt fent, például a csobánkai romák. Erdős Kamill összeírásakor még a 

cigányság 10-20 %-át tették ki a kárpáti cigány dialektust beszélő romák, de a szocializmus 

kényszerasszimilációs törekvéseinek nyomán számuk drasztikusan lecsökkent, a szülők, hogy 

gyerekeiket ne tegyék ki a cigány anyanyelv okozta iskolai nehézségeknek, őket már sokszor 

magyar anyanyelvűnek nevelték. Gyakori foglalkozásaik: zenész, vályogvető, szegkovács.  
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A kárpáti cigány nyelvvel rokon a szintó; ők szintén a 15. század környékén érkeztek a Kárpát-

medencébe, de tovább vándoroltak német nyelvterületre, ahonnan csak a 20. század elején 

jöttek vissza a nyugati határainkhoz. Nyelvükre nagy hatást gyakorolt a német nyelv, nagyon 

sok német elemmel gazdagodott. Foglalkozásaik: elsősorban ringlispiles, céllövöldés és 

köszörűs cigányok.  

b. Oláh cigány. Szintén az indiai eredetű cigány nyelvet beszélik, de magyarországi 

megjelenésük előtt évszázadokon keresztül éltek – többnyire rabszolgaként – Románia, 

Moldva területén, onnan a 19. század második felétől11 vándoroltak tömegesen 

Magyarországra. A román hatás nagyon erős nyelvükben, ezért is kapták az oláh nevet, mely 

románt jelent. Ennek a nyelvnek számos dialektusa létezik, melyeket a régi cigány törzsekhez 

kötnek, melyek elsősorban foglalkozási alapon különültek el egymástól. Legismertebb, és a 

20. század során irodalmi nyelvvé fejlesztett dialektusa a lovari, mely a lókereskedő réteg 

(legfelső kaszt) nyelvjárása; a magyarországi oláh cigányok kb. 90%-a ezt a dialektust beszéli. 

Egyéb törzseik még pl. a kelderari vagy kelderás (rézműves, üstfoltozó), a csurari (köszörűs, 

késes), de külön törzset alkottak a sátoros, a zsebtolvaj, a dögös (elhullott állatokat gyűjtő), a 

szőnyegkereskedő, a halász, stb. foglalkozáshoz tartozó csoportok. Régi foglalkozásaik a 

fentieken kívül pl. a medvetáncoltatás vagy a vályogvetés.  

 

(1866-ig létezett a rabszolgaság intézménye Romániában, a rabszolgák felszabadítása 

indította meg azt a nagy vándorlási hullámot, melynek az oláh cigányok Magyarországra való 

érkezését és európai elterjedését tulajdoníthatjuk.) 

 

2. Nem cigány anyanyelvű  

a. Magyar anyanyelvű: romungró, magyar cigány, muzsikus cigány, a mai magyarországi 

cigányság 3/4-ét, 2/3-át teszik ki. Magyarországra az első bevándorlási hullámban érkező 

csoportok leszármazottai, már a 14., 15. század óta hazánkban élő romák, a kárpáti 

cigányokkal rokon csoport, az ő azon leszármazottaik, akik már nem az ősi nyelvet, hanem a 

magyart beszélik anyanyelvként. Ők a legrégebben integrálódott csoport, generációk óta 

magyar anyanyelvűek, legfelsőbb rétegük az úri cigányok, a muzsikusok, de jellemző, hogy a 

muzsikus szót népelnevezésként is használják, így olyan magyar cigányok is zenésznek 

nevezik magukat, akiknek a családjában soha nem volt zenész. Egyéb foglalkozásaik pl.: 

vályogvető, kosárfonó, szegkovács. A három megnevezés szinonimaként használható.  

b. Román anyanyelvű. Ezen belül vannak román cigányok, Gábor-cigányok és beás cigányok. 

Mivel Magyarországon nagyobb számban csak a beások élnek, itt csak róluk szólunk13. A 

beások elsősorban a Dél-Dunántúlon élnek, Romániából települtek át a 19. század 

környékén, ekkor már felvették a román nyelvet, amit a továbbvándorlás során is 

megtartottak, így a beás tulajdonképpen a román egy archaikus, kb. 18. századi változata, 

semmilyen nyelvi rokonságban nem áll az indiai, vagyis a cigány nyelvvel. A román nyelv 

miatt eleinte oláh cigányoknak is nevezték őket, de sem életmódban, sem nyelvben nem 

rokonai a ma oláhnak nevezett csoportoknak. A beásokat teknővájó cigányoknak is nevezik, 
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ez volt ugyanis legfontosabb megélhetési forrásuk, a teknők készítése mellett minden egyéb 

fa eszköz, szerszám készítése. Tipikus családneveik pl. az Orsós, Kalányos, melyek a fa orsók 

és kanalak készítésére utalnak.  

 

Román cigányok és Gábor-cigányok elsősorban Erdély területén, Romániában élnek.  

A beás cigányokat Erdős Kamill földrajzi elhelyezkedésük alapján három csoportra osztotta:  

tiszahátiak (Nyírségben élnek),  

füstösek (Tiszafüred környékén),  

Dunások (Dunántúlon laknak, itt élnek legtöbben).  

 

A beás cigányok azonban nem ezt a külső felosztást használják, hanem saját belső 

csoportjaikat másképp különítik el, az elkülönítés alapja a származás és a nyelvhasználat – 

ugyanaz a nyelv, de bizonyos hangokat másképp ejtenek, ettől még megértik egymást. Tehát 

a beások belső csoportjai:  

ticsán (főként az Észak-Alföldön laknak, tehát azok tartoznak ide elsősorban, akiket Erdős a 

tiszahátiak és a füstösek közé sorolt),  

mucsán,  

árgyelán (ők vannak legtöbben).  

 

A mai nagy létszámú csoportok tehát a romungrók, az oláh cigányok és a beás cigányok. Ezen 

csoportokra az endogámia jellemző, vagyis a csoporthatárok fenntartását szolgáló csoporton 

belüli párválasztás szinte kötelező, mindegyik csoport magát tartja „igazi cigánynak”. Mára a 

cigányságnál is megfigyelhető a kultúra, hagyományok elvesztése, leépülése, ezzel együtt a 

régi szokások is sok helyen feledésbe merülnek. Emiatt már nem jár kitagadással, ha valaki 

nem a csoporton belül házasodik, de még mindig könnyebben elfogadják, ha egy nem roma 

kerül a családba, mint azt, ha egy másik cigány csoporthoz tartozó ember.  

Amit a többségi társadalom egybemos (minden csoportot egy kalap alá véve), azt a cigány 

csoportok igyekeznek önmeghatározásukban szétválasztani. Pl. a muzsikus cigányok sokszor 

kikérik maguknak, ha udvariasan romának nevezik őket, hiszen ez az oláh cigányok belső 

elnevezése, akiktől a muzsikusok elhatárolódnak. Tehát azáltal, hogy a magyar cigány azt 

mondja, hogy ő nem roma, hanem cigány, azt fejezi ki, hogy ő nem oláh cigány – a roma 

ugyanis az ő belső csoportelnevezésük –, hanem magyar cigány. A csoportok 

elkülönülésének jelei például az endogámia (csoporton belüli házasodás), vagy a 

településeken belül is jellemző, jól elkülöníthető letelepülés.  

 

Önmeghatározás: Ki az autentikus cigány?  

Az oláh cigányok saját magukat, különösen vagyonos, elsősorban lókereskedéssel foglalkozó 

rétegüket tekintik „igazi cigányoknak”, vagyis – fonetikusan írva – csácsó romnak. Szerintük 

„az igazi romák abból élnek, hogy a parasztoktól vagy a termelőktől vesznek, és azoknak 

adnak el. A legfőbb érték ebben a megközelítésben a jó és sikeres üzletelés lesz, mert ezzel 

biztosítható a többségtől s a többség intézményrendszerétől való függetlenség. Ugyancsak 
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az igazi rom szimbolikus megjelenítését szolgálja az ember értékének látható kifejezése, ami 

a felhalmozásban, a látható és tezaurált vagyon felmutatásában, a jó élet kimutatásában 

nyilvánul meg. Azok a cigány anyanyelvű közösségek, amelyek ezt az elvárásrendszert nem 

tudják teljesíteni, nem számítanak igazi romnak, jóllehet, beszélik a nyelvet, s hasonlóképpen 

a mulatságban, egymás megtisztelésében, a rokoni és baráti kapcsolatok ápolásában látják 

az élet értelmét” (Szuhay, 2002: 26).  

 

Tehát az oláh cigányok értékrendjében előkelő helyet foglal el a vendégeskedés, mulatozás, 

és ők azok, akiknél nagyon fontos a javak, vagyon megmutatása. Ez a hozzáállás magyarázza 

például a nagyméretű arany ékszerek viselését, a rengeteg pénzbe kerülő esküvők, 

temetések és egyéb ünnepségek megtartását. Ezen alkalmakkor a külvilágnak – cigánynak és 

nem cigánynak egyaránt – saját nagylelkűségüket, gazdagságukat akarják megmutatni. A 

cigány értékrend szerint ez a normális, ez az elvárható, aki nem így cselekszik, az megsérti 

rokonait.  

Több ponton hasonló, de különbségek is felfedezhetők a muzsikus – tényleg zenéléssel 

foglalkozó – cigányok és a fent leírt oláh cigányok értékrendje között. A zenészek 

értékrendjének szerves része a gádzsókkal való jó kapcsolat, a polgárosuló, letelepült 

életmód, zeneművészetüket a magyar kultúra részének tekintik, így ez az identitás – 

kívülállása mellett – nem a magyar kultúrával történő éles szembehelyezkedésen alapul. „Az 

igazi muzsikusok jó élet-értelmezése jóval közelebb áll az igazi művész vagy korábbi 

megfogalmazásokból táplálkozva az úri életfelfogáshoz. Eszerint az igazi zenész másokkal 

szemben megadja a tiszteletet oly módon, hogy velük szemben megvendégelő, bőkezű, 

adakozó, s éppen ezáltal ér el szimbolikus győzelmet. Jóllehet megélhetése a paraszttól, 

illetve a vendégtől függő, világrendje amazéval mégsem azonosítható. A jó élet tárgyi 

világgal való kifejezésére törekszik, de nem vég nélkül felhalmozó, hanem felélő” (Szuhay, 

2002: 27).  

Fontos különbség tehát, hogy míg az oláh cigányoknál a felhalmozás, nagy vagyon gyűjtése 

jelenti a gazdagságot, a muzsikusoknál a vagyon felélése, és egyfajta szimbolikus gazdagság 

játszik nagy szerepet, mely a bőkezűségben nyilvánul meg. Mindkét csoportra jellemző a 

gazdagság megmutatása, a vagyonnal történő kérkedés. Ez még akkor is kötelező, ha 

valakinek nincs nagy vagyona; egy kevésbé tehetős, de hagyományokat tisztelő család 

számára egy-egy nagy családi esemény (esküvő, temetés, keresztelő) valóságos anyagi 

csődöt jelent.  

 

A két csoport közötti szembenállást erősíti, hogy a polgárosult muzsikusok „úgy gondolják, 

hogy a cigányokra vonatkozó előítéletek és rossz ítéletek alapját az oláh cigányok teremtik 

meg. A gazdagok gazdagságukat bűnös úton, tisztességtelem módszerekkel érik el, ezért 

jogosak a róluk szóló ítéletek, a szegények pedig – akik szegénységükről maguk tehetnek – 

elmaradott életmódjukkal hozzák rossz hírbe a muzsikusokat, hisz a társadalom amazokból 

kiindulva általánosít. Vagyis attól tartanak, hogy az oláh cigányokról szóló megítélés rájuk is 

átszármaztatódik, így integrációs folyamatukban sikertelenek lesznek” (Szuhay, 2002: 29).  
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Az oláh cigányok önmeghatározásában fontos szerepet játszik, hogy a romungrók magyar 

anyanyelvűek, a beások nyelve román, ők viszont őrzik a cigány nyelvet.  

A cigányság nyelvhasználatáról általánosságban elmondható, hogy a magyar nyelv 

térhódítása figyelhető meg. Meglehetősen kevés, mindössze 7% körüli azoknak a romáknak 

az aránya, akiknek cigány vagy beás az anyanyelve, és ők is kétnyelvűek, tehát cigány/beás 

anyanyelvük mellett a magyar nyelvet is egészen kicsi koruktól megismerik és elsajátítják. 

Nem nagyon találunk ma olyan roma gyereket Magyarországon, aki úgy kezdené meg iskolai 

tanulmányait, hogy nem beszél magyarul. Olyan kétnyelvűség is előfordul, hogy a szülő 

magyar anyanyelvűnek neveli gyermekét, de emellett a cigány/beás nyelvet is megtanulja 

otthon.  

Mi lehet a nyelvvesztésnek, illetve a kétnyelvűségnek az oka? Egyrészt hagyományos 

cigánytelepek megszűnése, melyek sokszor a települések határában, vagy kilométerekkel 

odébb helyezkedtek el, és a külvilágtól, így a magyar nyelvtől való elzártságot is jelentették. 

A szocializmus éveiben a felnőtteket gyári munkára fogták, ahol magyarul kellett 

érintkezniük a munkatársakkal, vezetőkkel. Ugyanekkor a roma gyerekek iskoláztatására 

nagy hangsúlyt fektettek, így, még ha többnyire szegregáltan is oktatták őket, de magyarul 

tanultak. Ezek a gyerekek azon a keserű tapasztalaton estek át, hogy bekerültek az 

iskolapadba, ahol semmit nem értettek abból, amit nekik mondtak, emiatt butának tartották 

őket, nagyon gyakran kerültek kisegítő osztályba, nyelvi nehézségeik miatt rengeteg hátrányt 

szenvedtek. Ez a generáció felnőve saját gyermekeit meg akarta óvni ugyanettől a rossz 

élménytől és hátránytól, ezért inkább csecsemőkoruktól magyarul beszéltek velük, hogy ne 

kelljen ugyanazt átélniük, mint a szüleiknek.  

Az egész „ki az igaz cigány” vitából a beás csoportok valahogy látszólag kimaradtak. 

Feltehetőleg azért, mert ők hazánknak viszonylag kis területén élnek, ők vannak a 

legkevesebben, és a két nagyobb csoport nem tekintett úgy rájuk, mint akikkel egyáltalán 

lehet ilyen kérdésen vitázni, fel sem merült, hogy a beások különbnek tekinthessék magukat 

akár az oláh, akár a magyar cigányoknál. A beás cigányok részéről sem merült fel ilyen 

kérdés, ők ugyanis szintén saját kultúrájukat tekintik a leginkább autentikus cigány 

kultúrának. Nyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat, egész kultúrájukat őrzik. Ők 

rendelkeznek létszámukhoz képest a legtöbb országos hírű, magas színvonalú intézménnyel, 

Pécsett található a Ghandi Gimnázium, a Pécsi Tudományegyetemre számos beás cigány 

tanuló jár (természetesen nemcsak beások), itt indítottak az országban elsők között a 

felsőoktatásban romológia szakot, több országos hírű beás származású romológus oktat és 

kutat Pécsett.  

 

3.3. Nyelv, nyelvezet  

3.3.1. A cigány nyelv felfedezése  

A cigány nyelvről való első felismerés Vályi István magyar lelkész, teológus-hallgató nevéhez 

köthető, aki a hollandiai leydeni egyetemen lett figyelmes arra, hogy indiai diáktársainak a 

nyelve nagyon hasonlít a szülőfalujában élő cigányok nyelvére, azóta sokan foglalkoztak a 

témával, és a nyelvrokonság egyértelműen bebizonyosodott. Érdekes módon noha a romani 
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nyelv nyelvjárásait már korábban elkezdték leírni, a beás nyelvet csak az 1970-es években 

„fedezték fel” a nyelvtudományban.  

 

A cigány nyelv leírásában vitathatatlan érdemeket szerzett József főherceg, akinek a nevéhez 

az 1893-as országos cigányösszeírás mellett az első magyar-cigány szótár megírása is 

köthető, melyet 1886-ban Nagy-Idai Sztojka Ferenc segítségével írt meg, majd 1888-ban 

megjelent a cigány nyelv nyelvtana is, mindkét munka elsősorban a kárpáti cigány 

dialektushoz köthető, bár a nyelvtanban már a különböző nyelvjárások és ezek hindi nyelvvel 

történő összehasonlítása is megjelenik.  

(Habsburg–Lotaringiai József Károly Lajos (1833-1905), osztrák főherceg, magyar és cseh 

királyi herceg, lovassági tábornok, 1869-től haláláig a Magyar Királyi Honvédség 

főparancsnoka, az Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja.)  

Az 1950-es években Erdős Kamill végezte el a hazai cigány népesség máig legteljesebb 

kategorizálását, melynek alapját a foglalkozás mellett a beszélt nyelvjárás jelentette, tehát 

számos cigány nyelvjárást elkülönített egymástól, de gyűjtései, melyek a cigány mesék és 

dalok világát örökítik meg elsősorban a kárpáti dialektushoz köthetők.  

Az oláh cigányok nyelvének – romani, lovari – és kultúrájának gyűjtéséhez először a Csenki 

testvérek, Imre és Sándor neve köthető, akik az 1940-es években számos cigány nyelvű dalt 

és mesét gyűjtöttek.  

A XX. századra tehető a cigány nyelv írásbeliségének megjelenése, a cigány nyelvű források 

gyűjtése. Az említett kutatók mellett fontos megemlíteni Bartók Béla és Kodály Zoltán 

dalgyűjteményeit, illetve a cigány értelmiség megjelenésével a műfordítások és újabb 

gyűjtemények jelentőségét. Bari Károly gyűjtő és műfordító munkássága úttörő jelentőségű 

abban, hogy a cigány mesék, dalok, maga a cigány folklór magyar nyelven is elérhetővé vált.  

Choli Daróczi József költő-műfordító, szótárszerkesztő és tankönyvíró nevéhez számos cigány 

és magyar nyelvű, a roma folklór részét képező mű megjelenése köthető, illetve ő írta meg a 

Zhanesz romanesz? című, lovari nyelvvizsgára felkészítő tankönyvet is. Az ő nevéhez köthető 

a cigány nyelvújítás szorgalmazása is, munkássága során a hindi nyelvhez visszanyúlva, illetve 

a romani nyelv meglévő szókészlete alapján új szavakat alkotott annak érdekében, hogy 

minél kevesebb idegen szó használatával lehessen beszélni a cigány nyelvet, de a 

mindennapi beszédbe ezek a kifejezések (még) nem mentek át.  

Karsai Ervin és Rostás Farkas György cigány mesekönyvek szerzői, írók, akik általános iskolás 

gyerekek részére is írtak tankönyveket, de a gyakorlatban ezek használata nem terjedt el.  

 

3.3.2. A cigányok nyelvhasználata  

Réger Zita foglalkozott a szocializmus évei alatt a roma gyerekek iskolai hátránya kapcsán a 

nyelvhasználat nehézségeivel. Ő ismerte fel a diglossziás kétnyelvűség jelenlétét és szerepét 

nyelvhasználatukban. Ez azt jelenti, hogy otthoni környezetben a cigány/beás nyelvet 

használják a családok, de hivatalos ügyekben, iskolában, munkahelyen, stb. a magyar 

nyelvet. Így a két nyelv között funkcionális különbség van: más funkciójuk van, más 

szituációban használják őket. Gyakori, hogy családon belül, ha hivatalos ügyek kerülnek 
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szóba, arról magyarul beszélnek, mert ehhez a témához a magyar nyelv kapcsolódik. 

Ugyanakkor óvodai, iskolai környezetben gyakran beszélgetnek a gyerekek családjukról, az 

otthoni élményekről, minden általános iskolai tankönyvben megjelennek a mindennapi élet 

tevékenységei, melyeket a nem magyar anyanyelvű gyerekek nem tudnak a magyar nyelvű 

iskolai közegben jól megnevezni, kifejezni, ők ugyanis ezekhez a szituációkhoz másik nyelvet 

(cigány, beás) használnak.  

A kétnyelvű gyerekek esetében a két nyelv együttesen tölti be azokat a funkciókat, amit egy 

egynyelvű beszélőnek az anyanyelve jelent. A kétnyelvűség azonban nem feltétlenül hátrány, 

sőt, értéket hordoz, és megkönnyíti további nyelvek elsajátítását, a nyelvek iránti 

fogékonyságot. Nemes Gizella (született Orsós Gizella) erről így nyilatkozik: „Nem vagyok 

nacionalista, de bármi is történik ebben a világban, mi mindig cigányok fogunk maradni. És 

attól, hogy nem beszéljük a nyelvünket, nem ismerjük hagyományainkat, a negatív 

megítélést ugyanúgy megkapjuk. De ha az értékeinket megőrizzük minden megítélés 

ellenében tudni fogjuk, hogy mit érünk” (Diósi, 2002: 39).  

A szocializmus évei alatt nagyon gyors nyelvvesztésnek lehettünk tanúi: az iskolába vagy 

munkahelyre bekerülve rengeteg hátrányt jelentett a romáknak, hogy nem beszélték a 

munkaadóik, munkatársaik, tanáraik, osztálytársaik nyelvét. Ezektől a negatív 

tapasztalatoktól, az ebből fakadó ellentétektől, kirekesztettségtől akarták megkímélni azok a 

szülők a gyerekeiket, akik a hátrányokat elszenvedve tudatosan magyar nyelvűnek nevelték 

gyerekeiket, hogy nekik ne kelljen ugyanazokat a nehézségeket átélniük, elszenvedniük. Így 

alakult ki az a helyzet, hogy míg 1971-ben a magyarországi cigányság kb. 71%-a volt magyar 

anyanyelvű, 21,2%-a cigány és 7,6%-a beás anyanyelvű, addig a 2003-as adatok alapján a 

romák csupán 7,7%-a volt cigány 4,6%-a beás anyanyelvű, és már 86,9%-uk magyar 

anyanyelvű (Kemény-Janky-Lengyel, 2004: 39). Elképzelhető, hogy a magyar anyanyelvűek 

között sokan beszélik a cigány/beás nyelvet is, de elsődleges nyelvként a magyart használják; 

ugyanígy a cigány/beás anyanyelvű emberek ismerik és beszélik a magyar nyelvet, de nem 

ezt tekintik anyanyelvüknek.  

A nyelvvesztésnek van egy fontos következménye és tanulsága: nem a magyar nyelv hiánya 

az, ami a roma gyerekek hátrányát jelenti az iskolába történő belépéskor, gyors és drasztikus 

lemaradásuk okát máshol kell keresni, de erről az ötödik fejezetben lesz szó részletesen.  

A cigányság nyelvhasználatában gyakori a magyar fülnek szokatlan, gyakori átkozódás, 

önátkozás. Ennek a nyelvi formulának a megértéséhez vissza kell emlékezni a fent leírt, 

testvériségről, javak megosztásáról szóló részre. Ott már említettük, hogy az összetartó roma 

közösségben nagyon gyakori, hogy egymástól kérnek élelmet, pénzt, segítséget, bármit. Aki a 

segítséget megtagadja, azt zsugorinak tartják, nem viselkedik rendes cigány módjára, 

megszólják, nem adja meg a tiszteletet testvéreinek, így ő maga sem érdemli meg azt. Mit 

tehet hát az, aki meg akar felelni az íratlan törvényeknek és a közösségnek, de mégsem 

akarja, hogy kihasználják? Csak úgy tud nyomatékot adni mondanivalójának, hogy 

megátkozza saját magát. Egy kérésre egyszerű nemmel felelő embert bámulatos kitartással 

győzködnek a romák, de ha átkot mond magára, vagy pláne gyerekére – úgy haljon meg a 

gyerekem, a rák egye ki a belem, addig éljek, és egyéb rendkívül kreatív átkok mondásával – 
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akkor a segítséget kérő testvére nem akarhatja, hogy ezek az átkok teljesüljenek, így 

kénytelen elállni kérésétől. Ha tehát valakitől mondjuk élelmet akar kérni egyik testvére, de 

az illető egy átokkal bizonyítja, hogy nem tud segíteni, mert magának is kevés van, szüksége 

van rá, stb., akkor ezt az indokot a kérőnek el kell fogadni.  

Cigány nyelvet beszélőket hallgatva számos ismerős szóra lehetünk figyelmesek. Ennek két 

oka van: egyrészt sok a magyar jövevényszó a magyarországi romák nyelvében, másrészt a 

magyar nyelvben, főleg a szlengben is számos romani eredetű szóval találkozhatunk. Ilyenek 

pl.: csaj, csávó, lóvé, csór (=lop), verda, vakerál (=beszél), komál (kamel=szeret), séró (=fej), 

manus (=ember), dik (=lát), stb.  

 

4. Zene  

A muzsikálás mint főfoglalkozás csak a 18. századtól köthető a cigánysághoz, előtte inkább 

kiegészítő kereset volt egyéb szakmák mellett. Azáltal, hogy a zenélést cigányok művelték, 

de magyarok fizették, a magyarok igényeit kellett kiszolgálni, amit ma a világon 

cigányzeneként ismerünk, az valójában sem nem cigány, sem nem magyar népzene, hanem 

Bartók Béla szavaival élve „cigányok által előadott népies műzene” (Diósi, 2002: 13). Ez a 

szolgáltatott zene napjainkban az egész világon a cigányságra jellemző foglalkozás, a 

műzenét értjük alatta, a jazznek például van egy manouche jazz nevű alműfaja, ami 

specifikusan a cigányok által játszott jazz-zenét jelenti.  

Az eredeti cigány zene, amit saját maguk szórakoztatására, saját köreikben űznek, nem 

azonos a szolgáltatott zenével, bár minden bizonnyal hatással volt rá. A cigány közösségek 

zenéje a romák különböző csoportjaiban eltérő, az oláh és magyar cigányok esetében sok 

hasonlóság van, de a beások zenéje nagyban eltér az első két csoport muzsikájától.  

A hagyományos cigány zene, a szolgáltatott zenével ellentétben szinte mindig vokális, vagyis 

nem hangszerekkel kísért zene. Esetleg a kanna és a kanál, valamint a tapsolás, 

ujjpattogtatás, dobolás (asztallapon, combon, bárhol) és szájbőgőzés jelent ritmikus kíséretet 

a gyorsabb ütemű nótákhoz.  

 

A cigány dalok két alapvető csoportja:  

a vidám, gyorsabb ütemű táncdalok, vagy pergetős nóták, amik a mulatságot szolgálják,  

és lassú lírai dalok, amik sokszor kesergő, sirató énekeknek a cigány kultúrában, de gyakran 

egy-egy történet elmesélését szolgálják.  

 

A cigány dalok többnyire nem kötött szövegűek, az adott szituációtól, elmesélni kívánt 

történettől függően nagyon rugalmasan változnak.  

A táncdalok lényege, hogy kíséretül szolgáljanak a tánchoz, új hatásokra meglehetősen 

nyitott műfajról van szó, ami nagy változatosságot mutat mind szövegvilágában, mind a 

kíséret jellegében, mert a spontaneitás kiemelt jelentőségű. Nem kell ahhoz alkalom, 

mulatság, hogy egy roma csoport énekelni, dalolni, táncolni kezdjen. Náluk a mindennapok 

része az, hogy ha összejönnek, akár az utcán, elkezdenek dalolni, táncolni, élvezni az 

együttlétet.  
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A lassú énekeknél gyakori az avatatlan hallgató számára vontatottnak tűnő előadásmód, 

mert egy-egy versszak utolsó hangját nagyon hosszan kitartják, elhalkul az ének, úgy tűnik, 

mintha véget is érne, de az éneklő újabb versszakba kezd. A dalok alapjai az egész közösség 

által ismertek, gyakran közös énekléskor – mulatság, vagy akár halottvirrasztás esetén – egy 

„vezető” egyedül kezdi a versszakokat, ő meséli el a történetet, ezzel megadja a dallamot, 

tempót, szöveget, majd a többiek is belépnek az éneklésbe. A lassú dalok témája sokféle 

lehet, vannak olyan szövegek, melyek egy-egy legendát mesélnek el, régebbi korok 

történeteit mesélik el, de gyakoribb, hogy konkrét élethelyzethez, az előadó saját életéhez 

kötődő eseményekről, bánatról szólnak. Vannak búcsúzó énekek, melyek a közösséget 

valamilyen okból hosszabb időre elhagyni kényszerülő szeretett testvérhez szólnak, vannak 

sirató énekek, melyeket elsősorban virrasztáskor énekelnek, szerelmes balladák, családi 

tragédiák emlékét felelevenítő énekek, stb. Ezeknek a lassú daloknak nincs kötött szövegük, 

lényege sokszor az, hogy az éneklő saját szívfájdalmát, élete eseményeit nem szóban, hanem 

énekelve meséli el.  

 

5. Tánc  

Tévhit, hogy minden cigány jól tud táncolni, de tény, hogy a jó táncost nagy becsben tartják, 

szívesebben meghívják mulatságokba, hogy ott fokozza a hangulatot. Már fentebb, a 

táncdalok tárgyalásánál említettük, hogy spontán módon bárhol, bármikor kialakulhatnak 

táncmulatságok egy roma közösség hétköznapjaiban. Ezeknek a mulatságoknak a gyerekek is 

szemtanúi, így egészen kicsi kortól a szemlélődés és utánzás módszerével, illetve a felnőttek 

bíztatása és irányítása mellett a jobb mozgású gyerekek hamar megtanulnak táncolni. A 

gyerekeket kicsi koruktól fogva „oktatják” a táncra, vagyis éneklés közben ölben fogják, 

ritmusosan mozgatják, „táncoltatják”. A jó mozgású gyermeket külön tanítgatják, dicsérik, 

gyönyörködnek benne.  

A hagyományos cigány tánc esetében a férfi táncának jut a főszerep, ő kezdeményezi a 

táncot, a nőnek nem szabad felkérni a férfit táncolni. A hétköznapi, esténkénti vagy hétvégi 

összejövetelek alkalmával nem jellemző, hogy egyszerre sokan táncolnának, hanem egy férfi 

vagy egy nő, máskor egy pár táncol csak, a többiek pedig nézik, énekelnek, ütik a ritmust. A 

táncban kivétel nélkül mindenki sorra kerül, aki nem tud jól táncolni, az is, a gyerekek is. 

Ezzel is kifejezésre juttatják a fentebb említett tiszteletadást és az egyenlőség kinyilvánítását, 

vagyis mindenkinek jár egy-két percnyi osztatlan figyelem.  

Nagyobb mulatságokon, esküvőkön nincs ilyen szokás, ezeken az alkalmakon egyszerre 

sokan táncolnak. Ha párosan táncolnak, nem érintik meg egymást, nem néznek egymásra, 

nem beszélnek egymással, hanem többnyire fejüket lehajtva, lábukat figyelve táncolnak. A 

tánc során a nőnek szemérmesen kell táncolni, nem lehet kihívó, mindig a férfiak tánca a 

díszesebb, hivalkodóbb, harsányabb. Illik minél több lányt felkérni táncolni, ha egy lány 

keveset táncol, saját rokonainak kötelessége, hogy megtáncoltassák.  

 

6. Öltözködés  
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A hagyományos megjelenés és öltözködés szabályokhoz kötött, egyszerre hivatott kifejezni 

az anyagi jólétet és az erkölcsi tisztaságot.  

A férfiak legfőbb dísze a bajusz, minden felnőtt férfi régen bajuszt (és csak bajuszt, szakállat 

nem) viselt. Ruhájuknak elengedhetetlen része volt a fekete csizma, a térdig érő nadrág, a 

mellény és a széles karimájú kalap. Nyáron a férfiaknak megengedett, sőt gyakori a meztelen 

felsőtesttel való megjelenés, de még a legnagyobb melegben sem szoktak rövidnadrágot 

húzni – emlékezzünk vissza a felső- és alsótest különbségeire! A felsőtest tiszta, nem kell 

takargatni, de az alsótest tisztátalan, így nem illik mutogatni. Ugyanígy a nők bárhol 

szoptathatnak, ez az egyetlen kivétel a kötelező szemérmesség alól, de alsó testüket mindig 

szigorúan takarniuk kell.  

A hagyományos női viselethez tartozik a legalább térdig érő, bő, ráncos szoknya, termékeny 

korba lépett lányoknál a díszes, tarka virágmintás kötény, ami nem a termékenységre hívja 

fel a figyelmet, hanem pont azt igyekszik leplezni, takarni. A felsőruha derékig érő, még télen 

sem hordanak hosszú kabátot, hogy az alsó- és felsőtest határa ne mosódjon össze. Hajukat, 

mint a termékenység és erkölcsösség szimbólumát nagy, derékig érő tarka kendővel szokták 

eltakarni. Az egybeszabott ruhák, vagy a hosszú felsőruházat nem jellemző, mert ezzel nem 

különülne el a tiszta és tisztátalan rész egymástól. A ruházat színvilága az életkorral változik, 

a fiatal és termékeny lányoknál a harsány színek dominálnak, nagyon fontos a piros szín és a 

rózsamintás ruhadarabok, míg idősebbeknél a színek tompulnak, a barna, kék és zöld válnak 

dominánssá, és a rózsát felváltják a stilizált virágdíszek, kevésbé feltűnő minták.  

 

A fiatalabb generációra még a hagyományőrző közösségekben is jellemző főleg a fiúkra a 

lázadás, az aktuális divat követése, de felnőve, megnősülve visszatérnek a hagyományos 

öltözék viseléséhez.  

 

A cigányok öltözékére nagyban hatást gyakorol a befogadó ország hagyományos 

öltözködése: egy spanyol gitana ruhájában sokkal inkább a fekete és piros dominál, míg az 

orosz népviseletre a fekete és a barna és általában a sötétebb, kevésbé harsány színek 

jellemzőek. A fent leírt színkavalkád a magyarországi oláh cigányokra különösen jellemző 

viselet.  

Napjainkban egyre kevesebb roma hordja a hagyományos viseletet, de számos közösségben 

jellemző, hogy a nők kizárólag szoknyát hordanak, bár már ritkább a bő viselet, tarka kötény, 

leggyakrabban oláh cigány közösségekben térd alá érő farmerszoknyát láthatunk az 

asszonyokon.  

 

7. Babonák, hiedelemvilág  

A romák erősen hisznek a túlvilágban, illetve a túlvilág és a mi világunk közötti 

kapcsolatokban, vagyis a szellemjárásban, a halottak visszajárásában, a sorsban, 

szerencsében, segítő és ártó lényekben, boszorkányokban, ördögökben.  

Számos olyan, sokszor tudattalanul, rutinosan végzett tevékenységet írhatunk le, melyek a 

balszerencse, és az ezt előidéző lények elleni cselekvésként vannak jelen a cigányok 
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mindennapjaiban. Ha jobban belegondolunk, sok magyar is megfogja a gombját, ha 

kéményseprővel találkozik, fekete macskával való találkozás esetére is különböző praktikáink 

vannak… mert ki tudja, ártani, nem árt.  

A cigány szokások ismertetése előtt meg kell jegyezni, hogy minden közösségben más és más 

szokások alakultak ki, így ami az egyik csoportnál, az egyik faluban jellemző, az a másikban 

lehet, hogy ismeretlen. Ugyanakkor mivel a romák nagyon erősen védik saját világukat a 

gádzsóktól, könnyen elképzelhető, hogy a 60-as években megindult néprajzkutatóknak olyan 

szokásokat meséltek el, amik elég érdekesen hangzanak, még hihetőek, de semmi 

valóságalapjuk nincsen. Ezzel ugyanis a magát tudós kutatónak kikiáltó gádzsót becsapták, 

vagyis fölényben érezhették magukat.  

Az alábbiakban a roma hiedelemvilág néhány alapvető, Magyarországon mindenhol jellemző 

jegyét mutatjuk be, majd néhány, nem általánosan elterjedt szokást említünk.  

A gyermek születéséhez számos babonás tevékenység kapcsolódik. A gyermek születése és 

megkeresztelése között eltelt időszakot átmeneti időnek tekintik, amikor a gyermek lelke 

már ezen a világon van, de még nagyon nagy az átjárhatóság a másvilág felé. Ez abban is 

megnyilvánulhat, hogy a gyermek lelke megy vissza, vagy abban, hogy ártó szellemek jönnek 

át a túlvilágról, hogy a gyermekben kárt tegyenek. A gyereket a keresztelőig nem szabad 

kivinni a házból, mert elviheti egy szellem a lelkét, esetleg szemmel verhetik. Minden tükröt, 

mint a másvilágra nyíló kaput le kell takarni a gyermek megkereszteléséig a házban, nehogy 

visszaszökjön a gyerek lelke/álma32. Nagyon ügyelnek arra, hogy a gyerek ne láthassa meg a 

saját tükörképét a keresztelő előtt, mert akkor visszaszökhet a lelke a túlvilágra, és vagy  

„elromlik” a gyerek, vagy meg is hal. Hasonló rítusokat alkalmaznak akkor, ha halott van a 

háznál: ugyanúgy letakarják a tükröket, hogy a halott lelke ne tudjon visszajönni a házba. A 

cigány gondolkodásmódban az álom a halálhoz hasonló állapot, amikor a lélek elhagyja a 

testet, ezért ha valakinek „elviszik az álmát”, az nagyjából a lélek elrablásához hasonló súlyú 

dolog. 

 

A cigányok halállal kapcsolatos szokásait két alapvető gondolat határozza meg:  

Elképzelésük szerint a halál utáni élet ugyanolyan, mint az evilági: ugyanúgy eszünk, iszunk, 

alszunk, szórakozunk a túlvilágon is.  

A halott nem megy át azonnal a túlvilágra, hanem visszajárhat kísérteni, ha valami 

elintézetlen dolga van; a cigányok nagyon félnek ezektől a „muló”-któl, vagyis az élő 

halottaktól.  

 

Ez a két hit együttesen azt eredményezi, hogy a halottat nagyon nagy tiszteletben kell 

tartani, búcsúztatását, temetését úgy kell megrendezni, hogy eszébe se jusson visszajárni. 

Ezt segíti a halott mellett történő virrasztás, amikor a halott teste még a házban van, a 

közösség tagjai együtt vannak, a halott kedves történeteit mesélik el, kedves énekeit éneklik, 

az ő kedvenc ételeit, italait fogyasztják, nem hagyják magára, hanem mellette töltik az egész 

éjszakát. Ezzel mintegy „kiéneklik”, elbúcsúztatják, finoman a tudtára hozzák, hogy ideje 

átlépni a túlvilágra.  
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Ezután a temetéskor a sírba, kriptába a család anyagi helyzetétől függően több-kevesebb 

ételt, italt, dohányárut, de akár bútorokat, televíziót, pénzt, régen az elhunyt lovát is vele 

együtt temetik. Ez a magyar gondolkodásmód szerint értelmetlen fényűzés, magamutogatás 

és pazarlás, de a roma kultúra szerint ezzel lehet biztosítani azt, hogy a halottnak megadják a 

tiszteletet, és biztosítsák azt, hogy mindene meglegyen a túlvilágon… azaz ne legyen oka 

visszajönni és kísérteni. 

 

A temetés után rendeznek egy halotti tort, ahol a halottnak is megterítenek, itallal, étellel 

kínálják, a toron részt vevők mindig az első korty italt a földre öntik, hogy a halottnak is 

legyen mit inni. A halotti tor nagyon nagy esemény, az egész kiterjedt rokonság részt vesz 

rajta, nem feltétlenül szomorú hangulatú, hiszen a virrasztás volt az, ami a gyász intenzív 

megélését jelentette, a toron a rokonokkal való együttlét hangsúlyos.  

A cigányok hite szerint a halottak lelke kb. hat hétig még egy átmeneti állapotban van, nem 

lépnek át teljesen a túlvilágra, ezért ez alatt az időszak alatt minden nap megterítenek neki 

otthon, majd kb. negyven nappal a temetés után egy második tort is rendeznek, ami a 

túlvilágra való átlépést jelenti. Ezután már csak halottak napján terítenek meg otthon, 

ilyenkor, valamint nagyobb ünnepekkor: karácsonykor és húsvétkor a temetőbe is szoktak 

kivinni ételt és italt. Eddig az időpontig (40 napig) a házban ugyanúgy, mint a csecsemők 

születése utáni időszakban minden tükröt letakarnak vagy fal felé fordítanak a házban, hogy 

azon keresztül ne járjon vissza a halott lelke. Gyász idején a férfiak hat hétig nem vágják le 

szakállukat, de a hat hét leteltével le kell vágni, mert különben újabb halottat eredményez. 

Az asszonyoknál a gyász jele, hogy vágnak a hajukból.  

A gyászoló cigány családban nem hallgatnak zenét, nem táncolnak, nem mulatnak, nem 

tartanak lakodalmat a gyászidő leteltéig, vagyis egy évig. Ebben az időszakban kerülni kell 

minden olyan helyszínt és alkalmat, ahol zene van, nem szeretnek gyászruhában fényképen 

szerepelni, mert a kép az elvesztett rokon hiányára emlékezteti őket.  

 

Álljon itt a teljesség igénye nélkül néhány példa a romák babonáiból, szerencseváró 

praktikáiból Kalányosné László Julianna (Kalányosné, 2001) és Rostás-Farkas György gyűjtései 

nyomán (Rostás-Farkas, 1983).  

Sötétedés után nem szabad gyereket látogatni, mert elviszik az álmát. Ha mégis este jött 

valaki, madzagot kellett szakítnak a ruhájából, és a vánkosra tenni.  

Ha szoptatós anya látogatja meg a csecsemőt, mielőtt elmegy, a földre kellett fejnie egy 

kévés tejet, nehogy elvigye a másik asszony tejét; a szoptatós látogatót nem kínálják 

semmivel, nem ehet, nem ihat a látogatás alatt.  

Nem szabad a csecsemő talpát megcsókolni, mert akkor nem nő meg.  

A kihullott vagy kifésült hajat nem szabad kidobni, hanem ujjra feltekerni és tűzbe dobni, 

hogy ne hulljon ki a többi haj.  

A szemetet nem szabad kifelé seperni a házból, csak befelé, mert a szerencsét is kisepernék 

vele.  
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A többször férjhez ment asszonyok szerencsétlenséget okoznak, sem szekérre nem szívesen 

veszik fel, sem újszülöttet nem látogathat, és általában megvetett és lenézett tagja a 

közösségnek, vagy akár ki is közösíthetik.  

A vásárra induló ember/szekér után kenyeret kell dobálni, hogy szerencséje legyen.  

Vásár előtt nem szabad enni, nehogy megegye a kereskedő a szerencséjét.  

A ló és a kutya ha elpusztult, családtagként temették el, sírjukat kereszttel jelölték, hitük 

szerint ugyanúgy tovább élnek a túlvilágon, mint az emberek.  

 

Részegség elleni praktika: a részeges ember italába szárított béka porát kell tenni, így egy 

életre megundorodik az italtól.  

Szemölcs ellen: a szemölcsöt száraz békával háromszor be kell dörzsölni, és utána hátranézés 

nélkül hátrafelé dobni, így kilenc nap múlva elmúlik a szemölcs.  

Ráolvasással (pl.: „Csúnya ördög cimborája, sátánokkal barátkozva, gonosz szellem, légy 

átkozva, pusztulj vissza a pokolba!”) is gyógyítottak, ezt vagy önmagában, vagy valamilyen 

gyógyfüves kezelés mellett használták.  

Rontás: a családban hetedik gyermekként születettek képesek rontást rakni valakire, de 

ismerniük kell a rontások ellenszerét is. A rontást általában nő végzi, pl. ahogy a nő főzi az 

ételt, közben beleköp, Ahogy az étel forr, úgy forrjon a férfi esze is utána.  

A rontás legősibb módja az átkozás, ez lehet fogós és ártalmatlan átok is. Az átoknak akkor 

van foganatja, ha halálos ellenségre mondják, de ártalmatlan, ha pl. a szülő mondja 

mérgében a rosszalkodó gyerekére.  

A cigányok hisznek kísértetekben, boszorkányokban, és a foggal született gyereket táltosnak 

tartják, aki 7 évig van köztünk, különleges képességei vannak, de 7 év után eltűnik, többé 

senki sem látja. A táltos fiúban az ördög lakozik, a mit-mit madárban is, ami egy ördögi 

teremtmény, csak gazdája számára látható, aki megidézte, pontosabban kiköltötte a hóna 

alatt. Ezután a mit-mit madár gazdája minden kívánságát teljesíteti, de mivel ördögi 

teremtmény, nem keresi gazdája javát, ellene is fordulhat. Egyetlen módon lehet 

megszabadulni tőle, ha gazdája olyan dolgot kér tőle, amit nem tud teljesíteni, akkor vagy 

elpusztul, vagy ha felismeri gazdája szándékát, akkor a gazdáját pusztítja el.  

A sündisznó valamikor ember volt, paráználkodó papokat büntetett Isten azzal, hogy 

sündisznókká változtatta őket, így megközelíthetetlenné váltak.  

A teknősbéka valamikor asszony volt, mikor Isten a földön járt, az egyik házban kenyeret 

dagasztó asszonnyal találkozott, azt ígérte az asszony, hogy amikor visszafelé jön, addigra 

kisül a kenyér, azzal megkínálja. Isten jött visszafelé, de az asszony megbánta ígéretét, 

sajnálta a szépre sült kenyeret, magára húzta a dagasztóteknőt, hogy elbújjon Isten, és így az 

ígéretteljesítés elől. Emiatt Isten elátkozta, hogy egy életen át hordja a teknőt, így lett 

teknősbéka.  

 

Olvasmány:  

Lakatos Menyhért: Füstös képek. Széphalom Könyvműhely, Bp. 2000. Részletek  

„Eddig se nagyon vették igénybe a doktor segítségét, de eztán még úgy sem.  
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A gyerekek meglettek úgy is, az életrevaló megmaradt, amelyik nem bírta, eltemették.  

Ha a rágott pogácsától vagy rágott hústól hasfájást kaptak, madárszart vagy 

vöröshagymalevet ettek.  

Anyám is igyekezett ebből a gyógyszerből begyűjteni egész staniclira valót. Ha ez nem 

segített, éjszaka megfüstölte a gyermek ingét, vagy a küszöbre téve végigverte a balta 

fokával, átdobta a háztetőn, és ezt addig csinálta, míg a gyermek meg nem nyugodott. 

Egyetlen éjszaka nem múlhatott el, hogy a seprűt az ajtó mellé ne állítsa. Talán ennek 

köszönhettük, hogy a bábaasszony egyikünket sem cserélt ki, néha annyi költséget számolt, 

hogy éveken keresztül nem tudtunk kilábalni az adósságból, már csak azért sem, mert egyik 

gyerek érte a másikat. Ha éjszaka kimentem, és félrerúgtam a seprűt, eszembe sem jutott 

visszaállítani a helyére.  

- Soha nem bírod megérteni? – szidott anyám. – Látod, a Borké Margit gyerekét egy évvel 

ezelőtt világ csúfjára kicserélte a bábaasszony. Már elmúlt hároméves a gyerek, és csont-bőr 

volt, csupa szőr, és még semmit nem fejlődött, sem járni, sem beszélni nem tudott, sírt 

állandóan, nem győzték ennivalóval. Hetenként borotválták, úgy nézett ki, mint egy szőrös 

majom. Hiába próbáltak vele bármit, amíg el nem vitték a tudós asszonyhoz.  

- Mit csináltak vele? – érdeklődtem.  

- Azt, hogy csuporba tettek neki ételt, aztán egy levesmerőkanalat adtak a kezébe. Kicsi 

csupor, nagy kanál, ennél Lajos, ha tudnál, mondta a cserélt gyerek. Megjósolta a tudós 

asszony, hogy megszólal. Azon az éjszakán a bábaasszony visszacserélte a gyereket. Ezért 

teszem én minden este az ajtó elé a seprűt.  

 

Nagyon szégyenlősen beszélt ezekről, de azért a hitében nem lehetett megingatni.  

Kifelé én is megvetettem a babonás hitet, de belül nem tudtam szabadulni tőle. Fél éjszakát 

feküdtem mozdulatlan. A pislogó mécses fényében néztem az imbolygó árnyakat, ahogy 

lomhán vagy kapzsin belemartak kistestvéreim arcába, aztán visszasompolyogtak erőtlenül, 

megszégyenülten, de sikertelen rohamaikat újra meg újra megismételték, talán arra várva, 

hogy egy pillanatra elborítsa valaki a seprűt, aztán parányi áldozatukat hangtalan örömmel 

magukkal vigyék. Vajon én az vagyok, akinek hisznek, aki csömörlés ellen nem a neveletlen 

ujjával csinál kilenc kört a köldöke körül, hanem sós ecetet erőltet beléjük, hogy a belefűlött, 

főtlen vagy romlott ételt kihányják.  

De hát akkor ki vagyok?  

Nagypéntek éjszakáján megmosakszom, és pontosan éjfélkor megfésülködöm a danckai 

szomorúfűzfák alatt, hogy ölesre nőjön a hajam, és nem hagyom, hogy macskaretket 

forgassanak a csecsemő szájába, mert azzal gyógyítják a szájpenészt. Úgy tiltakozom a 

babonák ellen, mint aki önmaga ellen tiltakozik, nem hiszem, de félek tőle. Ezer és ezer 

szállal fon körül mindent – és helyette nincs más. Ha egy szál elszakad, csak árnyék, üres 

feketeség ásít, minden hit és bizalom nélkül.  

Hisszük a semmit, mert évszázadokon át megcsontosodtak a gyökerei, pusztít, öl, fertőz, 

hitet, félelmet követel. Felfal mindent, létünket megsemmisíti és újjáteremti, addig kínoz a 

félelemmel, amíg bátrak leszünk saját bilincsink rabságát elviselni.” (119-121.)  
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8. Vallás  

A cigányok életében a túlvilág mindig is fontos szerepet játszott. Többnyire felvették a 

környező népek vallását, és azt a saját képükre formálták: egyes elemeit, melyek az ő 

kultúrájukban ismertek voltak, szívesen fogadtak, más elemeit inkább figyelmen kívül 

hagyták. A cigánypasztorációs tevékenységet folytató egyházak és papok is ezt a túlvilág felé 

való nyitottságot tudják megragadni, fontos, hogy megismerjék a romák hitvilágát, hogy a 

hasonlóságokra építeni tudjanak. Magyarországon több olyan közösség is van, ahol egy-egy 

plébánia köré hívő roma közösség épült ki, első ilyen volt a hodászi görög katolikus közösség, 

de Csobánkán is voltak kétnyelvű szentmisék, cigányul imádkozott miatyánkkal, cigány 

énekkar által énekelt közösségi dalokkal, keresztény családgondozással Hofher József 

csobánkai plébánossága idején. Alsószentmártonban Lankó József plébános maradt a 

település egyetlen nem cigány lakosa a 90-es évek második felére, katolikus cigányóvodát, 

szereteten alapuló missziós tevékenységet folytatva.  

Másik oldalról megközelítve a cigányság vallásosságát vizsgáljuk meg a hithez, 

hagyományokhoz, babonához való viszonyuk maradványait!  

A cigány kultúrában a túlvilág és a jelenvaló világ intenzív kapcsolata az egyik oka annak, 

hogy a különböző vallások utat találnak a cigányság felé. A romák gyermekei szinte kivétel 

nélkül meg vannak keresztelve hazánkban, nagy szerepet tulajdonítanak a megtisztulás ezen 

formájának, illetve a temetéskor is egyházi szertartás szerint szoktak halottaiktól búcsút 

venni. Az esküvő esetében már nem ennyire egyöntetű a kép, ha nagyon fiatalon házasodik 

össze egy pár, akkor a közösség vezetői szokták összeadni őket, mert koruk miatt polgári és 

egyházi esküvő még nem köthető. De más esetekben sem feltétlenül ragaszkodnak az 

egyházi esküvőhöz, mert a házasság számukra inkább a közösség belügye, nem feltétlenül 

szükséges egy külső személy annak megszenteléséhez.  

A rendszeres vasárnapi miselátogatás nem annyira gyakori, de nagyobb ünnepekkor, 

karácsonykor és húsvétkor nagyon sok roma vesz részt misén vagy istentiszteleten.  

A cigány vallásosságnak van egy többség számára viszonylag rejtett, misztikus oldala, ez 

pedig a cigány mágia, varázslás. Felmerül a kérdés, hogy élő szokásokról van-e szó, vagy már 

csak múltban valaha létezett babonákról. Erre vonatkozóan végezte el Németh Kornél 

kutatását (Német, 2009), melyben Pécs környéki cigány közösségek körében végzett 

felmérést a különböző mágikus tevékenységek meglétét illetően. Nagyon érdekes eredmény, 

hogy a megkérdezett emberek 95,3%-a szokott mágikus tevékenységet végezni vagy igénybe 

venni, tehát egyáltalán nem kihalt babonákról, hanem mindennapi élet részét képező 

„hétköznapi varázslatról” van szó. A kutatásból az is kiderült, hogy nem végezhet akárki 

mágikus tevékenységet, csak az ahhoz megfelelő képességekkel megáldott személy – aki 

nem boszorkány, hiszen a boszorkányt ártó személynek tartják. Nagy becsben tartják, isteni 

adománnyal felruházottnak tekintik, illetve örökölhetőnek a mágiára való képességet. Ezt a 

személyt szokták felkérni valamilyen varázslat elvégzésére, jellemzően nem előre és nem 

meghatározott ellenszolgáltatás fejében, hanem a mágiát végző személy utólag és a mágia 

hatását ismerve szokta kérni jutalmát, ami lehet anyagi, természetbeni, vagy egy jövőbeli 
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viszonzás ígérete is. Ha a felkérő cigány, akkor a mágikus tevékenységet mindenképpen 

komolyan veszi az azt végző személy, de ha nem roma a felkérő, akkor úgy is elvégzi, ha nem 

hisz benne, pusztán jövedelemszerzés céljából.  

A mágikus tevékenységeket hat csoportra oszthatjuk:  

Szerelmi célú varázslat. Leggyakrabban szerelmi kötések, bájolások tartoznak ide, szerelem 

ébresztése, de közös megegyezésre akár szerelem oldása is történhet.  

Átkozás. Tartósan kárt okoz az elátkozott személyben, nem múlik el magától, csak egy 

avatott személy, vagyis egy másik mágikus tevékenység tudja levenni az átkot valakiről.  

Rontás. Másik fél bosszantását szolgálja, gyengébb büntetést jelent, általában rövid idő alatt 

magától elmúlik a hatása.  

Gyógyítás. Csak a legtapasztaltabb cigányasszonyok képesek rá, nagyon nehéz varázslat.  

Jövendőmondás. Sokféleképpen történhet, pl. kártyából, tenyérből, természeti 

jelenségekből jósolnak.  

Bajok (rontás, átok) elűzése. Segít az élet bármely területén megnyugvásra, újbóli 

szerencsére találni.  

 

A cigány kultúrában, hitvilágban élnek még a hagyományok, jelen van a hétköznapokban a 

varázslat, misztikum, mágia, ami erősítheti az összetartozás-tudatot, ápolja a közösségi 

szálakat.  

 

Olvasmány:  

(Figyeljük meg a rontás levételének módját! A cigányok segítik egymást a gádzsó 

becsapásában, a nagyobb ár kialkudásában azzal, hogy egymás képességeit dicsérik, az 

üzletelés során nagyon gyakori, hogy a romák segítik egymást (akár ismeretlenül is) a jobb 

üzlet megkötésében. Maga a rontás levételének a folyamata is tipikus: varázslásnak állítja be, 

mágikusnak tűnő szertartást kell elvégeznie a gádzsónak. Fontos jellemzője a mágikus 

tevékenységeknek, hogy nincs előre meghatározott ára, a „megrendelő” sokszor úgy fizet, és 

akkor, amikor és ahogyan tud, illetve ez nagyban függ a megelégedettségétől.)  

Lakatos Menyhért: A tudós ember (novella-részletek)  

Bandi, akit a cigányok rosszmájúan „tudós embernek” neveztek, néhány hete jött ki a 

börtönből, megsápadva, megfehéredve, a putrija előtt ült és gondolkodott. Becsületére 

legyen mondva, sokszor megfogadta, hogy nem kerül vissza többet, de szerencse mindig 

messze elkerülte. Sok volt a gyerek, a szegénység is mindig a nyakán volt, így aztán nem 

tudott ellenállni a kísértésnek. De most a templomban fogadta meg, hogy felhagy a 

jóslásokkal és ha valami munkaalkalom kínálkozik, inkább elmegy dolgozni.  

(…)  

A telep szélén egy rongyos, mezítlábas ember tűnt fel, feléjük tartott. (…)  

- Kit keres az elvtárs? – kérdezte az idegentől, amikor szétfutottak a gyerekek.  

- Én a tudós professzor urat keresem – mondta tört magyarsággal.  

Palcsi nagy, borzas szemöldökeit összehúzva végigmérte az illetőt, aztán visszahúzva fejére a 

kalapot, Bandi felé kiáltott:  
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- Téged keres a gádzsó, hé, tudós ember!  

- Küldd a pokolba – válaszolta Bandi félvállról.  

Ám ahogy az idegen felismerte a tudós embert, rohanva lábai elé vetette magát.  

- Jaj, drága tudós professzor új, az istenre kérem, nagyobbra nem. Mentsen meg engem az 

Ánától, mert megöl!  

- Verd meg , Isten, a fejét! Ki ez a csóróság? – kérdezte Bandi ijedten az odacsődült 

cigányoktól.  

A gádzsó arca össze volt marva, mint akit a veszett macska megpocsékolt.  

- Hát te ki vagy, hé? – ripakodott rá-  

- Draguj Demeter vagyok Méhkerékről – mondta könyörögve –, csináljon valamit, drága 

tudós úr, mert az Ána megrontott.  

- Megrontott téged a pusztulat a fejedbe – húzogatta a száját Bandi.  

- Oszt gyalog jött az elvtárs? – méregették a cigányok Demeter ágrólszakadtságát.  

- Gyalog – jelentette ki Demeter –, mert az Ána minden este odajön hozzám macska képibe 

és összemar, meg üsd el, verd el, ami ráfér Demeterre.  

- Csórókám – szánakozott rajta Palcsi. – Mondjál neki valmait, drága Bandikám, látod, hogy 

csupa dilo bolond.  

- Mondjon neki a pusztulat a fejében! – fordította el Bandi durcásan a fejét.  

- Nem mehetek haza, kedves tudós úr – ragadta meg Demeter a tudós ember kezét –, mert 

nekem az a pusztulásom lesz! Segítsen rajtam, ha ismeri az istent, mert két gyermekem van.  

 

Bandi utálkozva nézett a gádzsó kezére, ahogy belekapaszkodott a térdébe, nagy fekete 

körmei alatt a tavalyi krumplicsírázás maradványai még ott díszelegtek. Aztán az arcát kezdte 

vizsgálni. Demeter savószínű szeméből nagy könnycseppek gurultak végig borozdásra 

gereblyélt, gyulladásos arcán.  

A cigányok szíve egy kicsit összefacsarodott a szerencsétlen ember könnyei láttán, de már 

nem merték Bandit kérni, hisz mindenki tudta, hogy nagy esküt tett. Csakhogy a tudós ember 

sem volt fából, neki is megesett a szíve szegény Demeteren. (…)  

- És miért bántja kendet Ána? – kérdezte Bandi, tekintetét le nem véve a gádzsó piszkos, 

retkes körmeiről.  

- Mert el akarja venni az Ána engemet.  

- Ó, szegény Ána – csóválta Bandi a fejét.  

- Szegény, szegény! Nincs neki semmi, csak a nagyon nagy – és mutatta, mekkora feneke van 

Ánának –, de én a Terézét szeretem.  

- Hát a Terézé jobb, hé, mint az Ánáé? – förmedt rá Palcsi.  

- A Terézét én szeretem.  

- Ümm! – dörmögték a cigányok.  

- Az Ána öreg és az enyém feleségének volt a nénije.  

- Hát meghalt? – lepődtek meg egy pillanatra.  
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- Dehogy. El akar venni engem, és minden este besurran egy nagy macska, és megmarja 

Demeternek az arcát – emelte piszkos körmeit a varasodó sebekhez. – Mentessen meg az 

Ánától, tudós úr! Jó az Isten, megadja magának mind az árát.  

A cigányok ellágyulva csóválták fejüket, sajnálták Demetert. (…)  

- Én hallottam hírét a tudós professzor úrnak, hogy vissza tudja rontani a 

boszorkánymesterségeket – hízelgett.  

- Ez vissza is – bólogatott komolyan a véres szemű Palcsi. – Aztán elég, ha rájuk szól, már 

össze is pisilik magukat a boszorkányok. Bizony, úgy nézzen erre a tudós emberre, Demeter 

komám! – bökött Bandi felé.  

- Az még semmi – selypített Pisom –, ha a tudós ember akarja, az egész cigánytelep tele van 

töltött káposztával. Csak egyet nem tud varázsolni: húst, szalonnát meg kolbászt. De ha az 

Ánát visszarontja, azt hozzon neki, mert annak nagyon fog örülni a tudós úr.  

- Éhes vagy, ugye, rohadjon meg az a fanyelved! – kérdezte Bandi nevetve.  

- Na halljátok? – csóválta a fejét Pisom. – Hát nem megennék, ha Demeter gazda hoznak egy 

kis jó szikkadt szalonnát?  

- Hoz az majd – állították a cigányok nagy komolyan –, nem is olyan embernek néz ki!  

- De meg is gyógyítja a tudós ember úgy, hogy Ánának kétfelé áll tőle a füle – toldotta meg 

Palcsi.  

- Hát úgy kellene az – kapott a szavakon Demeter.  

Amíg a cigányok nagyokat mosolyogtak Demeter hiszékenységén, addig Bandi azon 

töprengett, mit is mondjon ennek a szerencsétlen embernek, aki a saját fejének a betegje. Ez 

tanám még azt is elhiszi, hogy töltött káposztát tudok varázsolni – kordult meg Bandi 

gyomra. Szeme ismét Demeter körmére tévedt, megcsóválta a fejét.  

- Mikor halt meg kendnek a felesége? – kérdezte.  

- Ó, az van egy éve.  

- Akkor is bántottak kománat, amikor még élt a felesége?  

- Á, nem. Csak a feleségem mondta, hogy vegyem el Ánát, mert az jó anyukájuk lesz a kis 

árváknak, mivelhogy a nénikéjük. De én csak Terézét szeretem. (…)  

- Na, figyeljen rám, Demeter gazda! Most szépen azon az úton, amelyiken jött, elballag haza. 

És még ma naplemente előtt keres két köcsögöt, olyan, amelyik nem törött és nem zsíros. 

Arra ügyeljen, hogy beléjük férjen a keze, de ha az ökleit összeszorítja, ne jöjjenek ki a 

köcsögökből. Érti, ugye, mit mondok? Nos, ezeket a köcsögöket holnap reggel, amikor a nap 

feljön, megtölti meleg, szappanos vízzel. Arra nagyon vigyázzon, hogy csak annyi legyen 

bennük, amennyi ellepi Demeter komám kezét. Jól az eszébe véssen mindent! – hunyorgott 

rá Bandi.  

- Nagyon, tudós úr.  

- Akkor folytatom. A szappanos meleg vízzel megtöltött köcsögökbe beledugja a kezeit és ki 

nem veszi, amíg a déli tizenkettőt el nem üti a templom harangja. Majd amikor elhangzott a 

déli harangszó, az összeszorított öklein csüngő köcsögökkel kimegy a kapuhoz és mind a 

kettőt odacsapja a kapufélfához. Egyiket az egyikhez, másikat a másikhoz. De úgy ám – 

emelte fel figyelmeztetően az ujját –, hogy azok darabokra törjenek. Eddig minden érthető?  
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- Minden – mondta Demeter nagyokat nyelve.  

- Aztán fogja kend a bicskáját, jól megélezi és levágja mind a tíz körmét – nézte egy ideig 

Demeter csodálkozó arcát, majd folytatta. – A körömdarabokat belékeveri egy félliternyi 

árpába, de ha nincs, akkor búza vagy kukorica is jó, és még naplemente előtt kiszórja a 

tyúkoknak. Aztán már nyugodtan alhat, mert ahogy a tyúkok felkapkodják a 

gabonaszemeket, Ána elveszíti minden boszorkánytudományát. Soha, amíg a világ világ lesz, 

nem tud magának ártani. Akkor, ha akarja, feleségül is veheti Terézét.  

(…) Csodálatos módon senkit sem érdekelt, hogy Bandi miért húzatott vízzel telt köcsögöt a 

gádzsó kezére. Mindenki meg volt róla győződve, hogy csalás, vagy ahogy ők nevezték, 

„drabárel”-ás, aminek meg kell adni a módját, hogy a gádzsók elhiggyék.  

Azt viszont Bandin kívül senki nem tudta, senki nem látta, hogy a Demeter arcán éktelenkedő 

karmolásos sebek a saját nagy, piszkos körmeinek a nyomai.  

 

Ellenőrző kérdések  

1. Mit jelent a testvériség rendszere a roma kultúrában? Milyen megnyilvánulásai vannak a 

közösségen belül?  

2. Miért állíthatjuk, hogy a nő „rabszolga” és „félisten” a cigány közösségben?  

3. Milyen különbségeket tudna felsorolni a szolgáltatott és a saját közösségen belüli 

cigányzene között?  

4. Milyen hiedelmek hatják át a cigány kultúrában a halottakkal kapcsolatos szokásokat?  

 

 

10. Egészségnevelési és környezetnevelési elvek 

 

10.1. Iskolánk egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai 

 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében - foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

 

- a táplálkozás,  

- az alkohol- és kábítószer-fogyasztás, dohányzás, 

- a családi és kortárskapcsolatok, 

- a környezet védelme,  

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- a szexuális fejlődés, AIDS-megelőzés területén. 
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 Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásának feladata. 

 

10.2. Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységformák  

 

 Testi, szellemi adottság, higiéniai kultúra fejlesztése. 

 Prevenciós fogápolás az alsó tagozaton. 

 Családi életre nevelés. 

 Életvezetési ismeretek tanítása. 

 A sport szerepe az egészségmegőrzésben.  

 Egészséges és kulturált táplálkozás. 

 Kézügyesség fejlesztése különféle tevékenységekkel (gyurmázás, rajzolás ). 

 

Adjunk tájékoztatást a dohány és más visszaélésre alkalmas anyagok természetéről, a 

szenvedélybetegség mibenlétéről, a szeszfogyasztás egyénre, családokra és közösségekre 

tett hatásáról. 

Célja, hogy a társadalmi érintkezésekhez szükséges jártasságokat, készségeket fejlessze 

(döntéshozás, visszautasítási módok) és kritikus gondolkodásra, szituációk helyes 

megítélésére neveljen. Tanítsuk meg a gyerekeket a „nem használat” értékére, az önvédelmi 

képesség egészségnevelő feladataira! 

 

10.3. Módszerek 

 

 Az egészségnevelési program elnevezés indokolt, mert a feladatokat és azok 

végrehajtásának konkrét megjelenéseit közös célrendszerből merítjük. Sikerre akkor 

számíthatunk, ha az előbb említett konkrét formák minél több szinten megjelennek. 

 

 Az iskolai környezet, a nevelők személyes példája önmagában nevelő hatású kell, hogy 

legyen. 

 

 A különféle tantárgyak tanítása során számtalan lehetőséget találunk. Kiemeljük az 

egészségtan, a hit- és erkölcstan, a biológia tantárgyak tanterveiben rejlő 

lehetőségeket, valamint az osztályfőnöki órák tematikáját. 

 

 Fontos, hogy az egészségnevelést a személyiségfejlesztés fontos összetevőjeként 

értelmezzük. 

 

 Rá kell mutatni a tevékenységek során a környezeti kultúrával való kapcsolódási 

pontokra. 
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 Fontos összetevők a bűnmegelőzésnél említett témákkal való kapcsolatok. 

 

 Kiemeljük a drámapedagógiai módszerek jelentőségét. 

 

 Megemlítjük az iskolai elsősegély-nyújtó bemutatókat, valamint más, tanórán kívüli 

alkalmakat (egészségnap, vetélkedők, előadások, családi nap: kajak-kenu sportnap).  

 

 Külön szólunk a mindennapos testnevelés által kínált lehetőségekről: 

 

- testnevelés órák, 

- tömegsport foglalkozások, 

- iskolai házibajnokságok különféle sportágakban, 

- iskolánkban rendszeresen szervezünk gyalogtúrát, kerékpártúrát, téli túrát, 

megemlítjük az iskola több sportág űzésére alkalmas sportpályáját, tornatermét 

 

 

10.4. Alapvető értékeink, szemléletünk a környezeti nevelés terén 

 

 „Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és 

asszonnyá teremté őket. 

És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és 

töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az 

ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”     

                              (1 Móz 1:27-28)  

 

A Biblia szerint Isten a teremtés során az emberre bízta a Földet és annak minden más 

teremtményét, hogy uralkodjon rajta. 

Ez az uralkodás azonban nem kizsákmányolást, hanem szeretetteljes gondoskodást jelent. 

 

 Alapvető elvek, értékek: 

 

- Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi,  értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

- Az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

- Rendszerszemléletre nevelés. 

- Fenntarthatóságra nevelés. 

- A környezetetika hatékony fejlesztése. 

- Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

- Tolerancia és segítő életmód. 

- A közösségi felelősség felébresztése. 
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- Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

- Az egészség és a környezet összefüggései. 

- Globális összefüggések keresése. 

 

 Az iskola jövőképe környezeti nevelési szempontból: 

 

Szeretnénk, ha iskolánk belső környezetét továbbra is az ott dolgozók, a tanulók és szüleik 

együtt alakítanák. Jó lenne, ha közvetlen környezetünk úgy válna egyre otthonosabbá és 

hangulatosabbá, hogy természetes anyagokat használunk, minél több zöld növényt találva a 

folyosókon és az udvaron is, figyelve az esztétikai szempontokra. Mindannyian odafigyelnénk 

az energia- és vízfelhasználásra, az előbb vázolt esztétikus külső megőrzésére. A kibocsátott 

hulladék egyre kevesebb lenne. A személyes példákon és tapasztalatokon át tanítványainkat 

megérintené a környezet iránti gondoskodó szeretet, és ezt máshol is képviselni próbálnák: 

otthonaikban, településünkön és minden körülmények között. 

 

Célok hosszú távra: 

 Elősegíteni az egyetemes természetnek a tiszteletét, megőrzését, beleértve az 

embert is annak környezetével, kultúrájával. 

 Hozzájárulni a Föld természetes ökológiai folyamatainak a visszaállításához. 

 Segíteni az élő természet megmaradását. 

 Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt. 

 Képessé tenni a tanulókat arra, hogy együtt tudjanak működni a környezeti 

konfliktusok kezelésénél. 

 Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakítását  annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a  környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő  természet fennmaradását 

és a társadalmak fenntarthatóságát. 

 

 

10.5. Közvetlen célok és feladatok 

 

Közvetlen célok: 

 

 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg. 

 A tantárgyak közötti kapcsolatok erősítése azért, hogy a tanulók egységesen lássák az 

egy témához tartozó ismereteket. 

 A pedagógusok, felnőtt dolgozók, szülők személyes példát adjanak. 

 Az iskola tisztaságának javítása. 

 Takarékoskodás a vízzel, az elektromos energiával. 
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 A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, hogy meg tudják látni az  értékeket 

és a problémákat, valamint ápolni tudják a hagyományokat. 

 Gyermekeink váljanak a közvetlen környezetük, szülőföldjük, hazájuk védelmezőivé. 

 Fejlesszük a problémamegoldó gondolkodást és az önálló ismeretszerzés képességét. 

 

Feladatok:   

 

 Tantárgyak közötti projektek kidolgozása. 

 Képzések, továbbképzések, szülőkkel együtt tartott alkalmak. 

 Az iskolai tisztasági verseny színvonalának emelése. 

 Hulladékgyűjtések alkalmával a szelektív hulladékgyűjtés  tudatosítása. 

 Helyes vásárlói szokások kialakítása. 

 Az iskolarádió és az iskolaújság használata. 

 A természetben végzett kísérletek, megfigyelések. 

 Kiállítások szervezése, látogatása. 

 Vetélkedők, előadások szervezése. 

 Faültetés, madáretetés. 

 Túrák, kirándulások szervezése. 

 

 

10.6. Módszerek, eszközök, szervezés 

 

Azon vonatkozások gyűjteménye, melyek tanórai foglalkozásokon hozhatók szóba: 

 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgyak keretein belül ismerjék meg a környezeti 

értékeket bemutató alkotásokat, valamint az anyanyelv gazdagságával legyenek 

képesek kifejezni a hozzájuk fűződő érzelmeiket. Drámajátékok alkalmazása.  

 

 Fejlesszük az egyéni és társas alkalmazkodás képességét. Tudatosítsuk a lényeges és 

lényegtelen információk kiszűrésének a fontosságát. 

 

 A történelem tanítása során megismertethetjük a helyi történelmi értékeket, 

alakíthatjuk a hagyományok tiszteletét. Megbeszélhetjük, milyen emberi 

tevékenységek révén alakult át a természet, és a változások milyen hatással vannak a 

gazdálkodásra, életmódra, a közösségi normák alakulására. 

 

 A matematika tantárgy oktatása közben alkalom nyílik a környezeti összefüggések 

matematikai módszerekkel való elemzésére, táblázatok, grafikonok értelmezésére. A 

statisztika szerepének hangsúlyozása. A tanulókban alakuljon ki a logikus 

gondolkodásra, következtetésre való képesség, a rendszerben való gondolkodás. 
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 A fizika tantárgy kapcsán tanítványaink váljanak képessé a környezeti változások 

magyarázatára; ismerjék meg az élő szervezetre káros hatásokat; Ismerjék fel a fizikai 

törvényszerűségek és az életjelenségek közötti analógiákat; tudják értelmezni a 

környezeti változások törvényszerűségeit; mérjék fel, hogy az erőforrások használata 

milyen felelősséggel jár. 

 

 A földrajz tanulása során a gyerekek szerezzenek tapasztalatot a  közvetlen élő és 

élettelen környezetükről; érzékeljék a lezajló változásokat, azoknak hatásait tudják 

értékelni; ismerjék meg a globális problémákat; őrizzék a természeti és az ember 

alkotta táj szépségeit. 

 

 Biológiai tanulmányaik során a diákok ismerjék meg a globális problémák megelőzési 

és mérséklési lehetőségeit; ismerjék meg az élőlények felépítését, a globális 

értelemben vett szervezeti működését; ismerjék meg a környezet-egészségügyi 

problémákat; sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat; 

alakuljon ki az ökológiai szemléletmód. 

 

 A kémia tanítása közben ismertessük meg a gyereket a környezetbiztonsághoz 

szükséges ismeretekkel; a környezettudatos magatartás összetevőivel a környezeti 

elemek egyszerű vizsgálatával; a különféle technológiák természeti és gazdasági 

hatásaival. 

 

 Az ének-zene oktatása közben meg tudjuk mutatni a természeti és művészeti szépség 

rokonságát; a természet zenei ábrázolásának módjait; a népdalok szerepét; a 

természet hangjait, mint akusztikus élményeket. 

 

 A rajz és vizuális kultúra tanításánál meg kell mutatni a képzőművészeti alkotások 

által nyújtott lehetőségeket; a hagyományőrzés terén a népi építészet, 

díszítőművészet értékeit; a műalkotások környezeti nevelési szempontból való 

elemzését; a tartalom és a forma összefüggéseit; a hagyományos alapanyagok 

esztétikáját és egyéb előnyeit. 

 

 A testnevelés tanítása során nem feledkezünk meg a környezeti hatások és az 

egészség összefüggéseiről; a szabadban végzett foglalkozások esztétikai élményéről; 

a régi magyar mozgásos játékok alkalmazásáról.  

 

 Az osztályfőnöki órák számtalan lehetőséget kínálnak a komplex megközelítésére. 
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Tanórán kívüli lehetőségek: 

 

 Természetjáró szakkör. 

 A Föld napja. 

 Családi nap 

 Madarak és fák napja. 

 Versenyek, vetélkedők szervezése. 

 Az iskolai étkeztetés során adódó lehetőségek kihasználása. 

 Az iskolai környezet kampányszerű és következetes rendezése, szépítése. 

 A diákok kreativitását alapul vevő alkalmak. 

 

 

10.7. Kapcsolatok, a továbbfejlődés lehetőségei 

 

 Kommunikáció 

 

A környezeti nevelés során nélkülözhetetlen a kommunikáció különféle lehetőségeinek 

alkalmazása. Legalább ilyen fontos azonban, hogy a nagy számú írott, hallott és látott 

média-irodalomban, mérlegelve tudjanak tanítványaink tájékozódni. Meg kell őket 

tanítani a szereplésre, fellépésre, az előadások módszertanának alapjaira. Végzett 

munkájukról adjanak számot szóban, írásban vagy akár más módon is. 

 

 Kapcsolatok 

 

A feladat komplex jellegéből következően nélkülözhetetlen a sokrétű együttműködés. 

Az iskola keretein belül szükség van a tanárok közös kiindulási pontjának 

meghatározására, a szülőkkel és a tanulókkal való kapcsolatok keresésére. 

Ezen felül figyelemmel kell kísérni az önkormányzati programokat, városi 

lehetőségeket. 

Kunhegyesen lehetőség van például tájházak megtekintésére, építészeti emlékek 

megtekintésére, a vadászház és a vadásztársaság meglátogatására, a Hortobágyi 

Nemzeti Park, Tisza-tó közelségének kihasználására.  

 

 

11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Az iskolánkban esélyegyenlőségi munkacsoport tevékenykedik, melynek elsődleges feladata 

az esélyegyenlőség feltételeinek biztosítása. A munkacsoportot vezető, a gyermekvédelmi 

felelős, a továbbtanulási felelős, az egyéb foglalkozások felelőse. 
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A munkájuk során fél évente felülvizsgálják a HH, HHH tanulók adatait, ennek érdekében 

felveszik a kapcsolatot a város jegyzőjével, nyomon követik a tanórán kívüli foglalkozásokon 

való részvételüket, s szükség esetén intézkednek az emelésre, javaslatot tesznek 

felzárkóztató foglalkozások indítására, a pedagógusok módszertani képzésének 

megvalósítására. Az elért eredményekről naprakész kimutatást végeznek. A munkacsoport 

tagjai közösen hoznak minden döntést, így döntési jogkörrel együtt rendelkeznek. 

Feladataik különösen: 

 A HH, HHH tanulók pontos nyilvántartása, 

 A HHH tanulók érettségit adó intézményben való továbbtanulás arányának növelése, 

 Szülők, tanulók megfelelő tájékoztatása, Arany János Kollégiumi Program 

megismertetése, nyílt napok látogatásának megszervezése, pályaválasztási szülői 

értekezletek szervezése, 

 A kompetencia felmérések eredményeinek javítása, 

 Napközibe, tanulószobába (vagy más elnevezés esetén ennek megfelelő 

foglalkozásra) való jelentkezés minél nagyobb számban, 

 Házi sport-és tanulmányi versenyek beindítása, 

 HH, HHH tanulók városi, megyei, országos versenyeken való indítása, 

 Családlátogatások szorgalmazása, 

 Anyagi segítség igénybevétele az Orando et laborando Alapítványtól, 

 Tanulók hiányos felszerelésének, ruházatának alkalmankénti pótlása., 

 Továbbtanulók nyomon követése. 

 

 

12. Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

A tanuló átvételére másik iskolából és átadására másik iskolába a tanítási év során bármikor 

lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a beiratkozáshoz szükséges iratokat kell bemutatni.  

Az átvételről az igazgató dönt az érintett osztályfőnök véleményének a kikérésével. Az iskolai 

átvételi kérelem elbírálásáról a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt is, tanköteles esetén 

továbbá az előző iskola igazgatóját is értesíteni kell.  

 

Az átvétel eljárásrendje:  

‐ Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak 

összehasonlítása alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti 

vizsgát.  

‐ Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie a jogszabályoknak megfelelően járunk 

el. 

‐ Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, erről írásban határozatot kap az iskola 

igazgatójától.  
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‐ Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a 

tanuló eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak 

látja a különbözeti vizsga eredményességét.  

‐ Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles 

dokumentumok alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

‐ Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és 

útmutatásai szerint pótolnia kell. 

 

 

13. Sajátos oktatási módszerünk  

 

Kompetencia alapú oktatási csomagok bevezetése 

 

    1. Kompetencia alapú oktatás implementációja 

A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési 

eljárások alkalmazását támogató oktatási programcsomagok, taneszközök bevezetése, 

adaptációja. 

       a/   Egy tanulócsoportban a Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen     

              tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító oktatási program,       

              programcsomag bevezetése, alkalmazása. 

       b/  Egy tanulócsoportban a Matematika kulcskompetencia területen  tanévet  

             átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító oktatási program, programcsomag       

             bevezetése, alkalmazása. 

       c/ Egy tanulócsoportban az Idegen nyelvi kulcskompetencia területen  tanévet 

átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító oktatási program, programcsomag 

bevezetése, alkalmazása 

       d/ Egy tanulócsoportban az Életpálya-építési  kulcskompetencia területen tanévet 

átfogóan,  oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása. 

       e/  Egy három hetet meghaladó projekt megszervezése.  

       f/   Egy témahét megszervezése.  

       g/  Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Egy moduláris program 

             megszervezése. 

       i/   Digitális tartalmak taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális 

             készségek fejlesztése, oly módon, hogy az implementációban érintett órák 25%-   

             ban IKT eszközökkel támogatott tanóraként valósuljanak meg. 

 

     2. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása.  

     3. Új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi  

         innováció megvalósítása. 

a. Jó gyakorlatok átvétele. 

b. Önálló intézményi innováció. 
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14. Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatásának formái, rendje 

  

14.1. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók 

tudásának értékelésében betöltött szerepe 

 

A tanulók eredményes felkészülése érdekében, annak ellenőrzéseként írásbeli 

számonkéréseket is alkalmazunk a tanév során. 

 

 Az írásbeli beszámoltatás formái: 

 

- szintfelmérő dolgozatok, 

- témazáró dolgozatok, 

- írásbeli feleletek. 

 

 Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai: 

 

- A szintfelmérő dolgozat írása egy félév vagy egy teljes év ismeretanyagának 

számonkérésére szolgál. 

- A témazáró dolgozat egy témakör írásbeli számonkérését jelenti. 

- Az írásbeli felelet egy tanóra anyagának írásbeli számonkérésére szolgál. 

- A dolgozatokról a tanulók azok megírása előtt legalább 3 nappal értesüljenek. 

- Egy nap 2 dolgozatnál több nem íratható egy osztályban. Amennyiben egy nap 

ennél több megírására kerülne sor, az osztály az osztályfőnökön keresztül 

jelezzen a szaktanároknak, akik egyeztetés után íratják meg a dolgozatokat. 

- Az írásbeli feleletek számára korlátozást nem vezetünk be. 

 

 Az értékelésben betöltött szerepük: 

 

- Az előzőekben felsorolt számonkérési formák közül a félévi és év végi   

értékelésbe a dolgozatok hangsúlyosabban számítanak be. 

 

 Egyéb lehetőségek, melyek közül néhányat megemlítünk: 

 

- Főleg a készségtárgyaknál alkalmazunk gyakorlati jellegű beszámoltatási 

formákat:mozgások, ének, kézimunka, számítógép segítségével készült 

összeállítások. 

- Önálló felkészülés alapján történő tanulói kiselőadás. 

- Csoportos felkészülés alapján bemutatott szóbeli, írásbeli, esetleg más    

    lehetőségeket használó munka. 
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15. Házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Iskolánkban a házi feladatokkal kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesüljenek: 

 

 Az első-második évfolyamon: 

 

Szünetek idejére kaphatnak a tanulók házi feladatot, de egyik óráról a másikra 

esedékes feladaton túl többet nem. 

 

 A harmadik-nyolcadik évfolyamon: 

  

A hétvégékre kaphatnak írásbeli és szóbeli házi feladatot is a tanulók. 

 

 A tanítási szünetek idejére: 

 

A szokásos (egyik óráról a másikra feladott) feladatokon túl nem kaphatnak sem 

szóban, sem írásban több házi feladatot. 

 

 Szóbeli felelet, amely egy tanórai anyag számonkérésére szolgál általában, de 

kiterjedhet a régebben tanult tananyagra is. 

 

 

16. A magasabb évfolyamba lépés szabályai 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette.  

Az egyéni előrehaladású nevelésben és oktatásban részt vevő tanuló esetében az előírt 

tanulmányi követelményeket a Nemzeti köznevelési törvény felhatalmazása alapján kiadott 

miniszteri rendeletben meghatározott évfolyam végéig kell teljesíteni.  

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a 

tanuló. 

A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

is teljesítheti. 

A magasabb évfolyamra lépésről az év végi értékelés ad tájékoztatást.  

A tanulónak minden tantárgyból legalább „elégséges” osztályzatot kell elérnie. A tanuló 

osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 
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vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt 

vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján állapítjuk meg. 

 

Javító vizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- más típusú vizsgájáról távol marad, távozik. 

 

A vizsgázó a javítóvizsgát az iskolaigazgató által megjelölt időpontban (augusztus 15-31. 

között) teheti. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatni kell.  

A vizsgabizottság munkáját, és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

dönt minden olyan idevonatkozó ügyben, amit a helyi szabályok nem utalnak más jogkörébe. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a 20/2012. EMMI rendelet 64.§-78.§-ig terjedő 

szakasza az irányadó. 

 

Ha nem él a tanuló a javító vizsga letételének lehetőséggel vagy az nem sikerül, az 

évfolyamot köteles megismételni. 

 

17. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának programja 

 

Iskolánk minden évfolyamán azokat az SNI tanulókat látja el, akik a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral) küzdenek, és a többi tanulóval együtt 

nevelhetők, oktathatók. 

 

A tanulók iskolai ellátásának és rehabilitációs célú foglalkoztatásának egyik szegmense az 

integrált nevelés, oktatás – külön program alapján. Az előírt kötelező egyéni vagy 

kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat fejlesztő szobákban, szakember közreműködésével 

látjuk el. 

  

A nevelő-oktató munka alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési 

igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei befolyásolják.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatása iskolánkban integráltan történik. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt arra kell törekedni, hogy a hátrányokkal küzdő 

tanuló személyisége a képzés végére minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, 

képes legyen a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeit megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

 

A tanköteles korú SNI tanulók képzése során a legfontosabb figyelembe veendő szempontok: 
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- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozása, 

- sajátos tanulási képességek, 

- egyéni szükségletek, 

- a felnőttkori élet behatárolt lehetőségei. 

 

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva. 

 

Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel, 

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az 

oktatás és nevelés folyamatában, 

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén 

 

  Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki: 

 az enyhe fokban értelmi fogyatékos / tanulásban akadályozott / tanulók 

képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés funkciók terápiás jellegű 

korrekciójával, 

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal, 

 az általános műveltség megalapozása a fogyatékosság, életkor és osztályfok figyelembe 

vételével, 

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló 

életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a 

személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával. 

 

 A nevelés-oktatás fő feladatai: 

 

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével, 

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás 

jellegű korrekciójával, 

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása, 

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően, 

 a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 
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 A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai. 

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat 

a közös és a részletes követelmények érvényesítésére. 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

Az évenként megjelenő tankönyvkínálatból a következő szempontok alapján kell a 

tankönyveket kiválasztani: 

 A tankönyv tartalmában, információiban, az ábrák kivitelezésében, a szöveg tartalmi 

megfogalmazásában igazodjon a tanulók sajátos igényeihez; 

 Fontos a tankönyvhöz kapcsolódó feladatlap; 

 A tankönyv ne legyen zsúfolt, legyen áttekinthető, jól olvasható betűtípussal szedve; 

 A tanulást segítő kézikönyvek, és kötelező olvasmányok sok képpel, törekedjenek a 

megfigyelés segítésére, a folyamatok és történések megértésére. 

 Lehetőség szerint elektronikus adathordozón rögzített hang- és képanyag is álljon 

rendelkezésre. 

A speciális igényű tanulók számára lehetőleg olyan füzetet kell használni, amely a figyelem, a 

koncentráció és az esetleges észlelési zavarok kompenzációs igényét kielégíti. 

A taneszközök legyenek lényeget mutatóak, színesek, figyelem felhívóak, jól tisztíthatóak, 

igényes kivitelűek. 

Nagy szerepe van a pedagógus kreativitását tükröző saját készítésű szemléltető eszközöknek. 

A nagyfokú fejlődésbeni lemaradás és a konkrétumokhoz való kötődés indokolja, hogy az 

iskolában speciális taneszközök a játéktárgyak, valamint a mindennapi élet használati tárgyai 

is. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon teljesítette. 

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

érdemjegyei alapján bírálják el. 

Iskolai beszámoltatás, értékelés, minősítés sajátosságai 

Pedagógiai munkánk fontos része a folyamatos ellenőrzés, értékelés. Az előírt 

követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük.  
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Az írásbeli ellenőrzésről a tanulókat az előző órán, vagy az írás előtt 3 nappal tájékoztatjuk. A 

szóban történő feleltetést elsősorban azoknál a tanulóknál alkalmazzuk, akiknek a verbális 

készsége, kifejezésmódja nem gátolt, s így a teljesítés funkcionális gátlásokba nem ütközik. 

Az értékelésnél minden tanuló önmagához mért fejlődését fejezzük ki szóban vagy írásban. 

A magatartás és a szorgalom minősítési rendszere 

A magatartás értékelése: 

Példás: a tanuló magatartása, ha az iskola házirendjét / korának megfelelően / 

következetesen betartja, a rábízott és önként vállalt feladatokat felelősséggel elvégzi, 

viselkedése, hangneme társaihoz és felnőttekhez való viszonya példamutató. 

Jó: a magatartása annak a tanulónak, aki az iskola házirendjét /életkorának megfelelően / 

betartja, felelősségérzete, rendszeretete jó. A kapott feladatokat elvégzi, viselkedése, 

hangneme, társaihoz és felnőttekhez való viszony megfelelő. 

Változó: a magatartása annak a tanulónak, aki az iskola házirendjét csak nevelői, társai 

figyelmeztetésével képes betartani, felelősségérzete, rendszeretete változó. A rábízott 

feladatot csak vonakodva végzi el, viselkedése, hangneme, társaihoz, felnőttekhez való 

viszonya kifogásolható. 

Rossz: a magatartása annak a tanulónak, aki az iskola házirendjét gyakran, illetve súlyosan 

megsérti, vagy viselkedésével, hangnemével társainak rossz példát mutat 

A szorgalom értékelése: 

Példás: a tanuló szorgalma, ha a munkához való viszonya példamutató, feladatait 

rendszeresen elvégzi, kötelességtudata igen fejlett, értelmi képességeinek és 

körülményeinek megfelelő eredményt ér el. 

Jó: a tanuló szorgalma, ha munkáját, feladatait elvégzi, kötelességtudata fejlett, eredményei 

nem mindig érik el azt a szintet, amelyet értelmi képességei és körülményei lehetővé 

tesznek. 

Változó: a tanuló szorgalma, ha a munkához való viszonya ingadozó, feladatait 

hiányosságokkal végzi, kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti, eredményei 

elmaradnak a képességeinek és körülményeinek megfelelő szinttől. 

Hanyag: a tanuló szorgalma, ha a munkához való viszonya nem megfelelő, feladatait 

többszöri figyelmeztetés után végzi el, kötelesség tudata fejletlen, munkájában 

megbízhatatlan, eredményei jelentősen elmaradnak képességeitől és körülményeitől. 
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Az SNI tanulók fejlesztési lehetőségei tantárgyakra lebontva 

 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Magyar nyelv és irodalom  

Látás, hallás, mozgás koordinált működése.  

Beszédfejlesztés, aktív szókincs erősítése, helyes ejtése.  

Verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése.  

Hang-betű kapcsolat kialakítása, fonéma-alkalmazás fejlesztése.  

Betűtévesztések kiküszöbölése.  

Figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között.  

Olvasás, írás tanítása hangoztató-elemző vagy diszlexia-prevenciós módszerrel. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Idegen nyelv 

Speciális módszerek használata, auditív segédeszközökkel.  

Egyszerű élethelyzetek játékos modellezése.  

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Informatika 

A számítógép működési elvének megismerése, a folyamatok megértése. 

A számítógép felhasználhatósága a mindennapokban. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Matematika  

Számok világának leképezése tárgyakkal, rajzokkal, majd a számok szimbolikus szintjén.  

A mennyiségállandóság fogalmának kialakítása.  

Szövegértés, lényeg- kiemelés, adatok csoportosítása, elvonatkoztatása nyitott 

mondatokban.  

A matematikai nyelvi relációk tudatosítása.  

Az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megtartása, sokoldalú gyakorlás. 

Problémamegoldó képességfejlesztés. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; Hittan; 

Hon- és népismeret 

Önismeret, reális önértékelés, kommunikáció fejlesztése minden műveltségi területen.  

Korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése mindenkor a 

tanulók egyéni fejlődésének függvénye.  

A feladatok, a fejlesztendő képességek megegyeznek a NAT-ban leírtakkal, a fejlődés 

útjai, módjai és kialakításuk időtartama módosulhat. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Biológia, Fizika, Kémia, Földrajz 

Rajzos vázlatok készítése.  

Kész vázlatok biztosítása a lényegkiemelés megkönnyítése.  

Számonkérésnél az időtényező növelése, lehetőség a kiválasztásra (írásbeli felelet 

helyett szóbeli, szóbeli helyett írásbeli).  

Feleletnél a vázlat használatának engedélyezése.  

Számítógép használat. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Környezetismeret 



A Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda és Családi Bölcsőde Hálózat Pedagógiai Programja 

186 

 

Tér- és időviszonyok kialakítása, tájékozódási ismeretek kialakítása.  

Életszerű helyzetek megtapasztalása. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Ének-zene  

Ritmusérzék, a hallási figyelem fejlesztése.  

A kommunikációs és metakommunikációs képesség fejlesztése.  

Kapcsolatteremtő képességek kibontakoztatása.  

Személyiségfejlesztés improvizációs játékokkal. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Vizuális kultúra, Technika, életvitel és gyakorlat 

Az önkifejezés lehetőségének megteremtése.  

Nagy- és finommozgások fejlesztése.  

Alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. 

Tantárgyi fejlesztő feladatok: Testnevelés  

Szenzoros integrációs programmal fejlesztés. 

Testséma biztonságának kialakítása.  

Látás, hallás, mozgás koordinált működése.  

Helyes magatartási szokások kialakítása.  

Jellemtulajdonságok fejlesztése.  

Személyiség formálása csoport ill. csapatjátékokon keresztül.  

Kudarctűrő képesség növelése.  

 

 

18. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése 

 

18.1. Az iskolai feladatai 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését az iskola testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógusai végzik el a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) - mérési 

azonosító alkalmazásával. 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú 

diagnosztikus értékelő rendszert, a NETFIT-et a tanulók egészségi állapotának (szülők, 

érintett diákok általi is) nyomon követése céljából, honlapján, a Magyar Diáksport Szövetség 

működteti. 

A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az 

érintett pedagógusok, továbbá az igazgató tanévenként elemzi, és meghatározzák az adott 

tanuló fizikai fittségi szintjének további fejlesztése szempontjából - elsősorban az iskolai 

testnevelés tantárgy, valamint az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs tanórai foglalkozás, valamint a gyógytestnevelés keretei között - szükséges 

intézkedéseket. 
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18.2.  Az iskolaorvos által végzett ellenőrzések és vizsgálatok 

 

 Súlymérés 

 Magasságmérés 

 Vérnyomásmérés 

 Látásvizsgálat 

 Talpboltozat, gerinc vizsgálat 

 

Az iskolaorvos a vizsgálatokat évente végzi. Az eredményeket eljuttatja az 

osztályfőnökökhöz, illetve problémás esetekben a szülőt is tájékoztatja, és felhívja a 

figyelmét a szükséges teendőkre. 

 

Nyilvánosság, tájékoztatás 

 

A Pedagógiai program nyilvános. A papír alapú példány elhelyezése az intézmény titkárságán 

történik, elektronikus formában az intézmény honlapján található meg. 

Az újonnan beiratkozó tanulók szülei erről az írásos általános tájékoztatók részeként 

értesítést kapnak. 

 

Hatályosság 

 

Jelen Pedagógiai program hatálya kiterjed a Kunhegyesi Református Általános Iskola, Óvoda 

és Családi Bölcsőde Hálózat Iskolai és Óvodai Intézményegységeire, azon belül az 

intézményegységek pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóira, a beiratkozott 

gyermekekre, tanulókra s azok szüleire. 

 

A hatályosság kezdete 2020. szeptember 1. – az „II. Óvodai pedagógiai program” 5.1. 

pontjában megfogalmazott, 3 csoportos működésre vonatkozó rész kivételével. 

 

Az „II. Óvodai pedagógiai program” 5.1. pontjában megfogalmazott, 3 csoportos működésre 

vonatkozó rész hatálybalépésének időpontja: 2021. szeptember 1. 

 

 

 

 

 

Mint láthatod, az aratnivaló sok. Add Istenünk, hogy a munkás most ne legyen kevés! 

 

  Amen 
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