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1. Bevezető 

Ez a Pedagógiai Program a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda nevelő-oktató 

munkájának működését és hosszú távú tervezését segítő kötelező alapdokumentum, mely a 

hatályos jogszabályok alapján készült. 

A pedagógiai program felülvizsgálatára, újra gondolására a 2020. szeptember 1-től 1. és 5. 

évfolyamon bevezetésre kerülő Nemzeti Alaptanterv és ennek megvalósítását segítő 

Kerettantervek miatt van szükség. A program módosításai során figyelembe kellett venni a 

Nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendelete (20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet)és „A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának 

irányelve” (229/2012 VIII.28. Korm. r. ) által pedagógiai programra vonatkozó szabályokat és 

a sajátos nevelési igényű gyermekek és iskolai tanulók nevelésének, oktatásának irányelvét ( 

32/2012 X. 8. EMMI rendelet). 

A Pedagógiai Program az intézményben folyó nevelés- oktatás céljait, feladatait, eszköz- és 

eljárásrendszerét, valamint a rendeletben meghatározott további elemeit, garanciális szabályait 

tartalmazza a  Általános rendelkezéseinek végrehajtását az intézmény többi dokumentuma 

tartalmazza, melyek közül a legfontosabbak: 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei, 

- a Házirend, 

- az éves munkaterv. 

A felsorolt dokumentumok a Pedagógiai Programmal azonos szellemiségben és ahhoz 

illeszkedő tartalommal készülnek. Esetleges ütközések esetén a többi dokumentum érintett 

része semmis. A program összeállításánál figyelembe vettük az iskola közvetlen és közvetett 

partnereinek véleményét, igényeit.  

A tervezés és a tartalmi szabályozás során felszínre került a minőségfejlesztési szemlélet, 

aminek eredményeként egy nyitott, a fejlesztéseket, szabályozásokat, szervezeti-kultúra 

változásokat követni tudó dokumentumot készítettünk. 

 

  



 

2. Az intézmény jogi meghatározottsága alapító okirat szerint 

Az intézmény neve:  

Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

 

Az intézmény pontos címe, telefonszáma: Kétegyháza, Szent Imre u. 89. 

Telefon: 06/66250-052 

OM azonosító: 028328 

Az intézmény székhelye:  

Kétegyháza, Szent Imre u. 89. 

 

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

Intézménytípusok megnevezése: óvodai nevelés, általános iskola  

Az intézmény egységei: 

Megnevezés Címe 

Telefonszáma 

Befogadó képesség 

Óvoda  Kétegyháza Szent 

Imre  u. 87. 

65 

Általános iskola Szent Imre u. 83. 89. 155 

 

Alapító megnevezése: 

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata  

Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:  

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 

Az intézmény működési területe: 

Kétegyháza község közigazgatási területe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Az egységes program létrehozásának szükségessége 

 

A Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda többcélú köznevelési intézmény, 

amely ellátja az óvodai nevelési, a román nemzetiségi óvodai nevelési, a román nemzetiségi  

általános iskolai oktatási feladatokat.   

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy „A többcélú köznevelési 

intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, 

ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot, iskolai helyi 

tantervet használ”. 

 Intézményünk pedagógiai programja áttekintése során figyelemmel kellett lenni a 

fenntartó által elfogadott alapító okirat tartalmára, követni kellett a típust, feladatokat, 

struktúrát, valamint figyelemmel kellett lenni arra, hogy a többcélú intézményben egy 

pedagógiai programot kell készíteni.  

A fenntartó által létrehozott intézmény az alapító okirat szerint többcélú, közös igazgatású 

köznevelési intézmény, melynek két szakmailag önálló egysége van. Programunk 

felülvizsgálata során próbáltuk keresni a korábban önálló intézményi programokban azokat a 

közös, mindkét egység által elfogadható értékeket, amelyek egy közös pedagógiai programban 

rögzíthetők, és ennek kiegészítéséül megtartottuk az egységek egyéni arculatát tükröző 

programokat is.  

Először a pedagógiai egységes átfogó részének a nevelési programnak a felülvizsgálatát 

végeztük el az új Nemzeti Alaptanterv alapján, majd a minisztérium által jóváhagyott Román 

Nemzetiségi Kerettanterv alapján elkészítettük helyi tantervünket. Áttekintettük továbbá az 

Óvodai nevelés országos alapprogramját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása: 

 

„Ha a gyermekek dicsérve élnek: megtanulják 

megbecsülve  érezni magukat. 

Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat: 

Megtanulnak  bízni magukban és a többiekben. 

Ha a gyermekek elfogadásban élnek: megtanulják 

magukat szeretni. 

Ha a gyermekek erkölcsi tisztaságban élnek: megtanulják 

megkeresni a szeretetet a világban.” 

 

       -ismeretlen norvég tanár verse- 

 

4. A Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 

nevelésfilozófiája 

 

 Az intézmény felelőssége 

Az intézmény felelős a gyermekek, tanulók testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a 

gyermek- és tanulói közösség kialakulásáért és fejlődéséért. Ennek érdekében: 

 a gyermek, tanuló személyiségének fejlesztésében, 

képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a 

szülővel, 

 a gyermek, tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a 

szülők közösségével együttműködve végzi nevelő- oktató 

munkáját, 

 fejleszti a gyermekek, tanulót abban, hogy megtalálja, 

megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, 

elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség 

értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

 együttműködik a reális nemzetkép és nemzetiségkép 

kialakulását segítő szervezetekkel, partnerekkel.  

 

 Az intézmény világnézeti elkötelezettsége 

o Az intézmény nem elkötelezett egyetlen vallás, világnézet mellett sem. 

Biztosítja az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos 



 

és többoldalú közvetítését. Semleges marad vallási és világnézeti 

kérdésekben, nem foglal állást azok tanításairól, azonban együttműködik az 

egyházzal és teret ad munkájukhoz.  

o Az intézmény gondoskodik az alapvető erkölcsi ismeretek elsajátításáról. 

Tárgyszerűen ismerteti tananyagában a vallások erkölcsi és 

művelődéstörténeti vonatkozásait. 

o Az intézmény lehetővé teszi az óvodások és tanulók egyházi jogi személy 

által szervezett fakultatív hit- és vallásoktatását, a gyermekek, tanulók és a 

szülők igénye szerint. Biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi 

feltételeket. 

 

 A köznevelésben tilos a hátrányos megkülönböztetés, de nem minősül hátrányos 

megkülönböztetésnek a nevelő-oktató munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen 

következő különbségtétel, ha az a törvényes célok érdekében, a szükséges eszközök 

alkalmazásával történik. 

 

 Az intézményi oktató-nevelő munka szervezésében, irányításában, működtetésében, 

feladataink végrehajtásában, döntéseink, intézkedéseink meghozatalakor a gyermek 

mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe. 

 

 A nevelés- oktatás nyelve: Intézményünkben az oktató-nevelő munka nyelve a magyar és 

a román. 

 

 Egyenlő bánásmód elve: Intézményünkben, pedagógiai munkájában teljes körűen 

érvényesítjük az egyenlő bánásmód elvét, a szegregáció mentességet, az intézmény 

szolgáltatásaihoz hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl az esélyteremtést, a 

hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók, gyermekek hátrányainak 

kompenzálását az intézmény minden egyes tevékenysége során. 

 

Intézményünk küldetése 

Intézményünk minden egységében a pedagógiai tevékenység középpontjában a személyiség 

harmonikus fejlesztése áll. Hiszünk abban, hogy az ember egyedi megismételhetetlen, így 

központi törekvésünk a személyiség szabadságának megőrzésével és tiszteletben tartásával az 

individum egészséges fejlődésének segítése. 

Alapfontosságúnak tartjuk a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadását, 

megőrzését, az egyetemes kultúra közvetítését, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 

fogékonyság elmélyítését. Fontosnak tartjuk, a családdal együttműködve cselekvő 

elkötelezettségre neveljük tanítványainkat, fejlesszük az igazságosság, a jó, a szép iránti 

érzékenységüket.  

Intézményünk alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt 

fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. 

Fejleszti a gyermekek, tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a 

kezdeményezőképességét, a problémamegoldó képességét, a kockázatértékelési képességét, a 



 

döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely területek minden kulcskompetencia 

fejlesztésében megjelennek.  

Feladatunk az általános emberi értékek, társadalmi normák megismertetése, elsajátíttatása, a 

döntési képesség, demokrácia gyakorlása. 

Törekszünk  a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének legoptimálisabb megvalósítására. 

Gondot fordítunk, hogy neveltjeink rendelkezzenek megfelelő általános műveltséggel, képessé 

váljanak tudásuk folyamatos megújítására. 

Mindezek megvalósítására olyan intézményi közösségi légkör megteremtésére vállalkozunk, 

ahol jól érzi magát a nevelő és nevelt, ahol természetes elvárás egymás személyiségének 

tiszteletben tartása, a kölcsönös együttműködés a feladatok megvalósítása során. 

Iskolánk és óvodánk életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

A nevelés- oktatás során figyelembe vesszük a gyermek, tanuló egyéni képességeit, 

szükségleteit.  

Gyógypedagógiai tevékenységeink során képessé tesszük a gyermekeket, tanulóinkat a 

különbözőség elfogadására, az együttélés erősítésére a szocializációs folyamatban. Feladatunk 

az eredményes társadalmi beilleszkedés elősegítése, feltételeinek megteremtése a nyitottság, 

felvilágosítás által is. 

Programunk olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában, a gyermekek, 

tanulók képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy 

az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, óvoda, hanem a társadalmi élet és 

tevékenység számos egyéb fóruma is. 

A pedagógiai munkánkban lényegesnek tartjuk a képességfejlesztő művészeti nevelést, 

elősegítve ezzel az élmények, tapasztalatok szerzését, a gyermekek, tanulók sikerhez juttatását.  

Nemzetiségi nevelésünk és oktatásunk által elősegítjük, hogy neveltjeink a kultúra elsajátítását 

az intézmény falain belül, az óvodai, iskolai élet szerves részeként éljék meg, így lehetővé válik, 

hogy magát az iskolai tanulást is a személyiségük fejlődésének fontos elemének tudják 

tekinteni.  

A nemzetiségi program által fejlődik intézményünk partnerkapcsolata a szülőkkel, egyéb a 

nemzetiségi nevelésben fontos szerepet vállaló szervezetekkel.  

Teret adunk a színes, sokoldalú óvodai, iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának; 

fejlesztjük a gyermekek, tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; 

hozzájárulunk életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, megalapozásához. Ez olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek 

középpontjában a gyermekek, tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése 

áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az óvoda, az iskola, hanem a 

társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

 

 

Nevelő-oktató intézményünk céljai 

Célunk, hogy családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az igazság és az 

igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járuljunk hozzá 

ahhoz, hogy az intézményünkbe beiratkozó tanulók a haza felelős állampolgárává váljanak.  



 

Nevelőmunkánk során ara törekszünk, hogy intézményünbe beíratkozó gyermekek/ tanulók 

felkészüljenek arra, hogy felnőtt életükben: 

 a haza felelős állampolgárává váljanak,  

 kifejlődjék bennük a hazafiság érzése, 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert,  

 megtalálják helyüket a családban, a szűkebb és tágabb közösségében, valamint a munka 

világában,  

 törekedjenek a tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására,  

 legyenek képesek felelős döntések meghozatalára maguk és gondjaira bízottak sorsát 

illetően,  

 váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra, cselekvésre, 

 ismerjék és értsék meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, 

 tartsák értéknek és feladatának a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.  

További céljaink:  

 Az általános iskolában tanulók felkészítése a társadalmi cselekvőképességre, az önálló 

életvezetésre, a továbbtanulásra.  

 Óvodában a gyermekek alkalmassá tétele az iskolai életre, és szüleik felkészítése arra, 

hogy a kisiskolás gyermekük fejlődését a lehető legoptimálisabban segíteni tudják.    

 Tanulóink az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz végére 

felkészüljenek a továbbtanulásra. Képességeik úgy fejlődjenek, hogy a kompetencia 

alapú méréseken jelentős eredményeket érjenek el.  

 Integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekeink, tanulóink 

lehetőséget kapjanak intézményünk szolgáltatásain keresztül a fejlődésre.  

 A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számára az intézmény minden szolgáltatási 

tevékenységéhez hozzáférést biztosítunk. 

Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: NAT) meghatározott pedagógiai feladatok 

valamint helyi megvalósításuk részletes szabályai 

Erkölcsi nevelés: a gyermekek, tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, felelősségtudatuk 

elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, önálló 

gondolkodásuk, majdani önálló felelős életvitelre való felkészítésük segítése.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: nemzeti, népi kultúránk értékeinek megismerésére, jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságának megismerésére nevelés, otthon, lakóhely, szülőföld, haza és népei 

megismerése, megbecsülésére nevelés. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés: az intézmény teremtse meg, hogy a gyermekek, 

tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és biztosítsa  a 

honvédelmi nevelést. Fejleszteni szükséges továbbá a kreativitást, önálló mérlegelő 

gondolkodást, elemzőképességet, vitakultúrát.  

 



 

Önismeret és társas kultúra fejlesztése: elő kell segíteni a gyermek, tanuló kedvező szellemi 

fejlődést, készségeinek optimális alakulást, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

juttatását, mások helyzetébe történő beleélés képességének, empátiájának fejlődését, énképük 

gazdagodását.  

Családi életre nevelés: harmonikus családi minták közvetítése, családi közösségek 

megbecsülése, felelős párkapcsolat kialakítására nevelés, konfliktus kezelés képességének 

kialakítása. 

Testi és lelki egészségre nevelés: A gyermekek, tanulók ösztönzése a helyes táplálkozásra, 

mozgásra, stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. A családdal együtt felkészíteni a 

gyermeket, tanulót az önállóságra, a betegség megelőzésre, közlekedési szabályok betartására, 

testi higiéné kialakítására, veszélyes anyagok felismerésére, káros szokások kialakulásának 

megelőzésére felkészítés.  

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek 

iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság: annak megtanítása, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan, felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelezettségek gyakoroltatása.  

Pályaorientáció: az intézménynek átfogó képet kell nyújtani a munka világáról, olyan 

feltételeket teremteni, ahol a gyermekek, tanulók kipróbálhatják képességeiket, hogy később 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást, pályát.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés: pénzügyi rendszer alapismeretek, pénzügyi szabályok, banki 

tranzakciókkal kapcsolatos ismeretek és fogyasztóvédelmi jogok tanítása.  

Médiatudatosságra nevelés: A média működésének, hatásmechanizmusának megismertetése. 

, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és bizalmas érintkezés szabályainak 

megkülönböztetésére, jogi, etikai következményeinek ismeretére nevelés.  

A tanulás tanítása: Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a gyermekek, tanulók új helyzetben 

is képesek alkalmazni. 

Megvalósításuk szabályai:  

A fenti feladatok megvalósítása (részletesen ld. NAT)  minden pedagógus feladata.  

A pedagógusok tervező munkájuk során beépítik a tematikus terveikbe és tanmeneteikbe, 

óraterveikbe a témához kapcsolódó nevelési feladatokat.  

A pedagógusok félévente értékelik a nevelési feladatok terén elért eredményeiket.  

Az iskola éves munkatervében kiemelésre kerülnek azok a nevelési célok, feladatok, amelyek 

megvalósítása során a nevelőtestület hiányosságokat észlel, vagy valamilyen országos vagy 

helyi szintű kiemelt program, innováció szükségessé teszi. Ezek megvalósítása és értékelése 

minden pedagógus feladata.  

Az osztályfőnökök kötelesek figyelemmel kísérni a NAT kiemelt nevelési feladati alapján az 

osztályukba tanulók neveltségi szintjét és osztályfőnöki órákon ennek figyelembe vételével 

fejleszteni a tanulókat.  

A tanórán kívüli programok szervezése során is meg kell tervezni és értékelni szükséges  a 

nevelési feladatok megvalósulását.  

 

 

 

 



 

Fejlesztendő kulcskompetenciák  
 

A kompetenciák fejlesztésének megalapozása az óvodákban történik. Az óvoda komplex 

tevékenységei által, segíti mindazon kompetenciák fejlődését, megalapozását, melyet az 

iskolák az alábbiakban teljesítenek ki:  

A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő 

általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez 

sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett 

tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban.  

 

1. A tanulás kompetenciái  

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

3. A digitális kompetenciák  

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tanulóinkban kialakítsuk a hatékony és önálló 

tanulást, tanulóinkkal megismertetjük a különböző információszerzési lehetőségeket, 

tanulási módszereket, eszközöket, feldolgozási lehetőségeket. A hatékony és önálló 

tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve 

tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb 

helyzetekben alkalmazza. 

 Fontosnak tartjuk az igényes anyanyelvi kommunikáció kialakítását, mind írásban 

mind szóban. A fejlesztés következtében tanulóink képesek lesznek kifejezni nyelvileg 

a valóság és valóságértelmezésüket a nyelvhasználaton keresztül, mások valóság 

értelmezését megismerni, sajátjával összevetni, összehangolni, vagy ütköztetni. Képes 

a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új 

ismeretet, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú 

szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud 

segédeszközöket használni, saját és szóbeli és érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan 

és meggyőzően kifejezni.   

 Ugyanezeket az elveket érvényesítjük az idegen nyelvi kommunikáció során is. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink olyan ismereteket szerezzenek, hogy az egész életen 

át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális kereteken történő elsajátítására is 

képesek legyenek. Az idegen nyelvi olyan képességekre, készségekre támaszkodik, 

mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák 

megértése. A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai 

és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio és interkulturális készségeket feltételez. 

Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználóknak el kell sajátítania az önálló tanulás 

stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. A pozitív attitűd magában 

foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti 

kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

 A digitális kompetencia felöleli az IKT által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak 

magabiztos és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció, a 

szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ 



 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása, 

cseréje; digitális tartalomalkotás, és megosztás, továbbá kommunikációs 

együttműködés az interneten keresztül. Magában foglalja a főbb számítógépes 

alkalmazásokat: szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és 

kezelés, internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő 

kommunikáció, információ megosztás, együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a kutatás 

és művészetek terén. A tanulónak készségekkel kell rendelkeznie az információk 

kritikus alkalmazására, a valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetésére.  

 

 A matematikai és gondolkodási képességek tanítása során a mindennapokban, otthon 

és a munkahelyen előforduló problémákon keresztül alakítjuk ki tanulóinkban a 

matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességeket, készségeket és a 

matematikai modellek, segédeszközök alkalmazását. A matematikai ismeretek 

magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és alapvető 

matematikai fogalmak, jelölések, összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai 

elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetben, elősegítve a problémák 

megoldását a mindennapi gyakorlatban, otthon és a munkahelyen. Feltételezi azt a 

pozitív hozzáállást, a világ megismerhető, megérthető és leírható.  

A természettudományos kompetencia esetében elengedhetetlennek tartjuk a természeti 

világ alapelveinek, alapvető tudományos fogalmaknak és technológiai folyamatoknak 

az ismeretét és ezek segítségével a hétköznapi életben felmerülő problémák 

gyakorlatias megoldását. Segít abban, hogy megismerjük, megértsük természetes 

környezetünket és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai 

kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazását jelenti. A természettudományos 

és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel 

hosszú távon összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és annak formálásáért 

viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. A természettudományos és technikai 

kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természettudományos és műszaki 

műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben. E kompetencia kritikus és 

kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki igyekszik megismerni és megérteni a 

természeti jelenségeket, műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai 

vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és fenntarthatóságot.  

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a 

közösségi beilleszkedés feltételei. Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az 

állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. A 

kompetencia magába foglalja az aktuális események, a nemzeti, az európai és a 

világtörténelem főbb eseményeinek, tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai 

mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Ide tartozik az 

európai integráció, valamint európai sokféleség, és kulturális azonosságtudat 

fontosságának tudatosítása. Az állampolgári kompetencia terén kialakítandó készségek: 

közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösséget érintő 

problémák iráni érdeklődés, , valamint megoldásuk során tanúsított szolidaritás, helyi, 

nemzeti és európai szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzése, részvétel a 

döntéshozatalban (szavazás).A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén 

alapulnak, ideértve az egyenlőség,  demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség 

tiszteletben tartását. A személyes szociális kompetencia teszi lehetővé, hogy az egyén 

rendelkezzék saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel, és 



 

alkalmazza őket. Társadalmi élet megkívánja, hogy a tanulóknak legyen normatudata, 

és tartsa be az általánosan elfogadott magatartási szabályokat. Tudja kezelni a stresszt, 

a frusztrációt, legyen fogékony a változásokra. Az emberi kapcsolatokban törekedjen a 

személyes előítéletek leküzdésére, és a kompromisszumra.  

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
jelenti a nemzeti, az európai az egyetemes emberi kulturális örökség tudatosítását, a 

művészet szeretetét, a nyitottságot, a befogadó készséget a művészet iránt.  

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák olyan ismeretek és 

képességek fejlesztését jelenti, amelyek birtokában a tanuló képes lesz megismerni 

környezetét, felismerni a kínálkozó lehetőségeket, rendelkezik kreativitással, újításra 

való törekvéssel, kockázatvállalási képességgel, ítélőképességgel Egyéni terveket tud 

készíteni, szervezni tud saját céljai elérése érdekében.  

 

Pedagógus képünk 
 

Intézményünkben a pedagógusok és az ő munkájukat segítő alkalmazottak a gyermekek, 

tanulók megismerésére törekszenek, a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének figyelembe 

vételével alkalmazzák a differenciált tanulásszervezési eljárásokat, tanulásszervezési módokat, 

formákat. Segítő, irányító, szervező, értékelő tevékenységük arra irányul, hogy a gyermekek, 

tanulók tudása, kompetenciái kialakuljanak, fejlődjenek. Tapasztalatszerzésre, tevékenységre 

számtalan teret biztosítanak a nevelési folyamatban. Jellemzője a pedagógusnak a szakmai 

innováció készség, a reflektivitás, az adaptivitás, az együttműködő képesség, az empátia, 

tolerancia, a játékosság, gyakorlatiasság, tevékenység központúság. 

 

Partnerség a gyermekek, tanulók nevelésében  
 

Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny 

közreműködése nélkül. Az intézmény és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére 

segítséget adjanak gyermekük neveléséhez. Az óvodában, iskolában folyó nevelési feladatok 

végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő 

közölhet, amelyek segítik feltárni a gyermek, tanuló fejlődését előre vivő vagy hátráltató 

tényezőket. Ezért az intézménynek meg kell teremtenie, és rendszeresen működtetnie kell 

azokat a fórumokat, amelyek módot nyújtanak az óvoda, iskola tevékenységének 

megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.  

 

Az intézményünkben a tanítók szorosan együttműködnek az óvodapedagógusokkal. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését.  

Ez különösen fontossá vált a tankötelezettség korhatárának változása miatt. Pedagógiai 

munkánk során a gyermekek 3 éves kortól 14 éves korig tartó életútját végig kísérve közösen 

eredményesebben, hatékonyabban tudjuk elvégezni feladatainkat a gyermekek, tanulók 

fejlesztése érdekében. 

 

Kiemelkedő jelentősége van az egészségügyi és szociális területen működő szervezetek 

valamint a pedagógiai szakszolgálat és az intézmény együttműködésének.  
Jártassága révén a gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a pedagógusok munkájához a 

gyermekek jogai, a gyermekkel szembeni rossz bánásmód, veszélyeztetettség terén.  



 

Az egészségügyi szerveztek a gyermekek, tanulók egészséges életmódra nevelését segíti 

együttműködésével.  

Kiemelt jelentőségű a szakszolgálati feladatok közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság, a nevelési tanácsadó, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadó, 

egységes pedagógiai szakszolgálat segítsége.  

 

Nemzetiségi nevelésünk hatékonysága és eredményessége érdekében nélkülözhetetlen a 

fenntartóval való szoros együttműködés. A nemzetiségi nevelés-oktatás segíti a nemzetiséghez 

tartozó gyermeket, tanulót abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja 

másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a nemzetiség értékeit, erősítse a közösséghez 

való kötődést. 

A nemzetiségi nevelés-oktatást folytató intézményekben fontos, hogy a gyermek, tanuló 

számára nyilvánvalóvá váljon a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a reális 

nemzetkép és nemzetiségkép. A  nemzetiségi nevelés-oktatás felkészít a nemzetiség anyanyelvi 

és irodalmi és népismereti (történelmi, földrajzi, kulturális) tananyagból is.  

Az intézményes nevelés mellett nagy jelentősége van a hagyományápoló különböző 

nemzetiségi programoknak, amelyek a helyi román nemzetiségi önkormányzat, az országos 

román nemzetiségi önkormányzat és a román nemzetiségi testvérintézményekkel 

együttműködve tud megvalósulni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI 

PROGRAMJA 

 

Küldetésnyilatkozat – jövőkép 

Célunk, hogy a közoktatási törvény, a kerettantervi szabályozás és a NAT célkitűzéseivel 

összhangban a NAT műveltségi területeinek lebontásából adódó, valamint a román nezetiségi 

nevelés kerettanterve alapján elkészült helyi tantervünk tantárgyi rendszerének 

ismeretanyagán keresztül, továbbá az iskolai élet szervezésével elősegítsük az egyéni 

képességek kibontakoztatását, a tehetségek felismerését és fejlesztését, a hátrányok 

kompenzálását. A pedagógiai programunkban olyan célokat és feladatokat határoztunk meg, 

amelyek lehetőségeink függvényében a személyiség-központú gyermeknevelést részesítik 

előnyben. 

Egységes célunk, hogy az értékek közvetítésével kialakítsuk tanulóinkban azok tiszteletét, 

megbecsülését, s alkalmassá tegyük őket a nemzeti és román nemzetiségi kultúra 

befogadására. A kultúra, az értékek befogadását, tiszteletét fontosnak tartjuk, mert ezek 

segítségével képes az ember emberhez méltó életet élni, a magasabb élethivatást felismerni, 

célokat kitűzni és ezeket a célokat elérni. Ahhoz, hogy tartalmas életet éljen az ember, hogy 

egyéni élethivatását betölthesse, s bele tudjon illeszkedni azokba a nagy nemzeti, nemzetiségi 

és emberi kultúratörekvésekbe, melyeknek végső célja az emberiség erkölcsi hivatásának 

betöltése, az embernek műveltségre van szüksége. Olyan lelki tartalomra, olyan 

képességekre, melyek őt erre a nehéz életküzdelemre felkészítik. 

Nevelő-oktató munkánk során a következő erkölcsi értékeket tartjuk elsődlegesnek: 

 

Kötelességtudat, munka megbecsülése, mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, tisztelet, 

tisztesség, korrupció elleni fellépés, türelem, megértés, elfogadás, tanulást elősegítő attitűd, 

hazaszeretet, magyarságtudat, román nemzetiséghez tartozás, identitás tudat,  nemzeti, 

román nemzetiségi  értékek, törvénytisztelet, emberi méltóság tisztelete, együttélés 

szabályainak tisztelete, erőszakmentesség. méltányosság, felelősség, önálló cselekvés, 

megbízhatóság, empátia, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás, 

környezet iránti felelősség, természet környezet szeretete, fenntarthatóság, egészséges 

életmód melletti elkötelezettség; együttműködés, vezetés, versengés magatartásmódjai, azok 

kezelése; javakkal való ésszerű gazdálkodás 

 

Pedagógiai alapelvek 

- Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele - a tanulók képességeinek 

kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok csökkentésével megközelítően 

egyenlő esélyt biztosítunk a gyermekeknek az általános műveltség alapjainak 

elsajátításához. 

- Az erkölcsi és etikai értékek középpontba állítása (igazság, jóság, szépség, becsület, 

őszinteség, szeretet stb.) a közösségépítés és személyiség fejlesztés kiteljesítése 

érdekében. 

- Komplexitás – a biológia, a fiziológia, a pszichológia és a társadalomi 

törvényszerűségek folyamatos figyelembe vétele és összehangolása a nevelés – oktatás 

során. 



 

- Fontos szerepet szánunk a nemzeti, román nemzetiségi  tudat fejlesztésének, az európai 

értékrend megismertetésének, más népek kultúrája iránti nyitottságra való nevelésnek.  

- Differenciált fejlesztés – egyéni adottságok figyelembe vétele. 

- Tapasztalatszerzés – lehetőség teremtése a nevelés – oktatás folyamatában a tanulók 

számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. 

- Alkotóvá nevelés - pedagógiai munkánkban az alkotó gondolkodásra nevelést, az 

önművelés, önképzés igényének felkeltését tartjuk szem előtt. 

- Motiváció – a tanulók érdeklődésének felkeltése. 

 

Az iskola célkitűzései, feladatok, eszközök, eljárások 

Iskolánk vezetése a partnereinek elégedettségét szolgáló kapcsolatok megteremtésére törekszik. 

Ennek érdekében olyan szemléletben kívánunk együttműködni, hogy az összes közreműködő 

egyaránt érezze, közösek céljaink és érdekeink. 

Pedagógiai alapelveinkkel összhangban célunk az eddigi eredményeink megőrzése, 

továbbvitele, erősítése. 

Nevelés-oktatás terén 
Célunk, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan tanulási módszereket, technikákat, melyekkel 

eredményesek lesznek az önképzésben, szilárd ismereteket eredményeznek a tanulási 

folyamatok alkalmazása során. Egyéni képességeket figyelembe véve lehetőséget kívánunk 

biztosítani a tehetséggondozásnak és a hátrányok kompenzálásának. 

Sikerkritérium: A középiskolák felvételi követelményeinek való megfelelés, versenyeken 

eredményes szereplés. 

Mérhetőség: Eredményes középiskolai beiskolázás. 

Feladatok: A helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 

Eszközök, eljárások: A helyi tantervekben meghatározott óratervek alapján a kötelező és a 

választható tanórák, csoportbontások biztosítása; évfolyamán szakkörök, differenciált 

foglalkozások, egyéni fejlesztést elősegítő foglalkozások szervezése, a pályázati és 

versenyeztetési lehetőségek kihasználása.  

A román nemzetiségi nevelés terén 
Célunk:  A román nyelv és kultúra elsajátítása, hagyományok ápolása, azonosságtudat 

formálása, a nyelvközösség alakító és megtartó erejének tudatosítása, a kétnyelvűség – minél 

magasabb szinten – való érvényesülése. 

Sikerkritérium: Beszédértési készség, beszédkészség kialakulása. A tanulók pozitív érzést 

táplálnak nyelvnemzetük, a román nép kultúrája, történelme iránt.  

Mérhetőség: Anyanyelvi versenyeken sikeres szereplés, a nemzetiségi középiskolába történő 

beiskolázás aránya nő. Tanulók ösztönzése nyelvvizsga megszerzésére.  

Eszközök, eljárások: Szakkör, csoportbontás, testvériskolai kapcsolatok ápolása, kirándulások 

az anyaországba. 

A továbbtanulásra történő felkészítés terén 
Célunk, hogy a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink megfeleljenek a 

kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek. Célunk, hogy tanulóink az egyéni 

képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát. 

Sikerkritérium: A középiskola felvételi követelményeinek és bemeneti követelményeinek való 

megfelelés. 

Mérhetőség: Eredményes beiskolázás; jó középiskolai visszajelzések (kilencedik évfolyam első 

félév tantárgyi eredményei). 



 

Az alkotóvá nevelés terén 
Célunk, a tanulók érdeklődésének fenntartása, hogy a megszerzett ismereteket tanulóink kreatív 

módon tudják alkalmazni a gyakorlatban. Fejleszteni kívánjuk az önművelésre törekvés 

igényét, ezzel is felkészítjük tanulóinkat az élethosszig történő tanulásra. 

Sikerkritérium: Az alkalmazásképes tudás megszerzése, alkotás öröme. 

Mérhetőség: A NAT, Keretantervi  szabályozás, valamint a pályázatokon, versenyeken való 

részvétel mennyiségi és minőségi mutatói. 

Feladatok: Tanórai és tanórán kívüli tevékenységeink során, valamint tanulásirányítási 

módszereinkben a feltételek megteremtése az alkotóvá neveléshez. 

Eszközök, eljárások: Tanórai foglalkozásokon: önálló ismeretszerzés, tanulói munkáltatás, 

problémahelyzetek megoldása. Tanórán kívüli foglalkozásokon: pályázati, versenyeztetési 

rendszerek kihasználása. 

A személyiségfejlesztés terén 
Célunk, hogy tanulóinknál elősegítsük az egyéni képességek kibontakoztatását, az 

önbizalomnak, a megmérettetés igényének, az önértékelésnek, az egészséges 

versenyszellemnek és vele párhuzamosan a segítőkészségnek és együttműködési képességnek 

a kialakítása. 

Sikerkritérium: Valamilyen területen sikerélmény megtapasztalása a tanulók teljesítményében. 

Mérhetőség: Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jelenlegi arányának megtartása, növelése. 

Feladatok: A differenciált személyiségfejlesztés alkalmazása az egyéni adottságok 

figyelembevételének elve alapján. 

Eszközök, eljárások: Színes tantárgyi rendszer kínálata a kötelező és választható órák 

keretében; az egyéni érdeklődésnek, tanulói igényeknek megfelelő tanórán kívüli foglalkozások 

szervezése; differenciált tanulásirányítási rendszer alkalmazása.  

A társas kapcsolatok alakítása terén 
Célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére 

(érdekérvényesítés, kapcsolatteremtés, kommunikáció, stb.). 

Sikerkritérium: Az iskolai és iskolán kívüli életben való eredményes és sikeres részvétel. 

Mérhetőség: Személyes konfliktusok számának csökkenése; kudarctűrő képesség növekedése; 

hatékony és eredményes ügyintézés; a diák önkormányzati munka érvényesítése a 

gyakorlatban. 

Feladatok: Megteremteni a színtereit és feltételrendszerét a gyakoroltatásnak. 

Eszközök, eljárások: Illemtani blokkok alkalmazása és gyakoroltatása; diákönkormányzat 

működtetése; tanulói kommunikációs csatornák működtetése; szerepjátékok, stb.. 

Az egészséges életmódra nevelés terén 
Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait. 

Sikerkritérium: Az ismeretek belső motiváltságának kialakulása. 

Mérhetőség: A negatív hatások csökkenő tendenciája. 

Feladat: A prevenció kiszélesítése (tanulók, szülők körében). 

Eszközök, eljárások: Egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, propagandaanyag, 

felvilágosító előadások, stb.. 

 

Szervezeti (működési) célok 

A feltételrendszer biztosítása terén 

Célunk, hogy a helyi tantervünk tantárgyi rendszerének eredményes tanításához szükséges 

személyi és tárgyi feltételek rendelkezésünkre álljanak. 

Sikerkritérium: A feltételek megteremtése. 



 

Mérhetőség: 100%-os szakos ellátottság; a szükséges eszközök megléte; esetleges 

csoportbontásokhoz szükséges helyiségek megléte. 

Feladat: A NAT és kerettantervi szabályozás által meghatározott műveltség területekhez 

szükséges pedagógus szakképesítés megszerzése; hiányzó feltételrendszer folyamatos pótlása. 

Eszközök, eljárások: A pedagógus továbbképzési rendszer kihasználása; a fenntartó által 

elkészített kötelező taneszközök pótlásának ütemezés szerinti fejlesztése; pályázati rendszerek 

kihasználása; alapítványi támogatás. 

A kultúrált iskolai környezet kialakítása és fenntartása terén 

Célunk, hogy tanulóink esztétikus, biztonságos környezetben végezhessék tanulmányaikat. 

Fogékonnyá kívánjuk tenni a tanulókat a saját környezetük értékei iránt. 

Sikerkritérium: A visszajelzések igazolják fenti célunk megvalósulását. 

Mérhetőség: Pozitív visszajelzések arányának emelkedése, negatív visszajelzések számának 

csökkenése. 

Feladat: A feltételrendszer biztosítása. 

Eszközök, eljárások: előterek, folyosó, tantermek természetes anyagokkal való dekorálása; zöld 

növények, cserepes virágok elhelyezése; épület folyamatos tisztántartása, annak ellenőrzése; 

pályázati rendszerek kihasználása; szülők, pedagógusok, tanulók bevonása. 

Az intézmény nyitott szakmai műhellyé válása terén 

Célunk, hogy iskolánk pedagógusai az egyéni ambícióknak megfelelően érvényesíthessék 

megszerzett tudásukat, adhassák át szakmai tapasztalataikat. Célunk, az önkéntesség elvét 

figyelembe véve vegyenek részt az ismeretek, kompetenciák átadásában. 

Sikerkritérium: Szakmai elismerés, hírnév megyei, területi, országos szinten. 

Mérhetőség: Az iskoláról kialakított kép a közvetett partnerek körében.  

Feladat: PR-tevékenység fejlesztése; továbbképzések, bemutató órák, szakmai tanácskozások 

szervezése. 

Eszközök, eljárások: A résztvevő pedagógusok anyagi és erkölcsi elismerése; regionális 

rendezvények, bemutatók szervezése; médiák adta lehetőségek kihasználása. 



 

Az egységesség és differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához a következő elveket 

alkalmazza iskolánk:  

olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

 a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

 a nevelési-oktatási folyamatban  elősegítjük  a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek  feltárását, lehetőséget adunk esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk 

átrendezésére; 

az iskolai tanítás-tanulás  különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-

oktatásában) alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

 a tanítás során a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálást alkalmazunk:  a feladatok 

kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben; 

a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

alkamazzuk az aktív tanulás elvét, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott 

tanulási lehetőségek biztosítását kötelességünknek tartjuk; 

 sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, 

sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 

zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában 

is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási 

esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat alakítunk ki mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában, a lemorzsolódás és 

kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex 

végigkísérési folyamatok kialakítására törekedtünk,  

élünk a multidiszciplinális óra, foglalkozás lehetőségével, ahol tanulóink egyszerre több 

tudományterülettel foglalkoznak , ami arra készteti őket, hogy a tudásukat, a tudnivalókat 

integrálják,  

kipróbáljuk a teamtanítást , amikor a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó 

foglakozásokat közös tanítás keretében valósítjuk meg,  

alkalmazzuk a digitális technológiával támogatott oktatási módszereket, 

alkalmazzuk a projektmódszert és a témahetet,  

alkalmazzuk a fejlesztő értékelést, melynek következtében a tanulók pozitív énképe 

erősödik,  

 a pedagógusok alkalmazzák a hatékony tanuló megismerési technikákat (pedagógia 

diagnózis). 



 

 A pedagógiai folyamatok során a szülők aktív bevonására: szülői értekezlet, fogadóóra 

a tanulókkal együtt, nyílt napok rendezése, a tanítási órák nyitottá tétele. 

 

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, elvek  

Az iskola fogadja alapító okirata alapján a sajátos nevelési igényű tanulókat.  

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit figyelembe véve a  

nevelési-oktatási folyamatot a tanulók speciális igényeihez igazodva a következőképpen 

szervezzük meg:  

 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket 
biztosítunk, 

 szükség esetén sajátos tartalmakat alakítunk ki,  
 a tanulókat segítő megkülönböztetéssel, egyénileg támogatjuk. 

 

Várható hatások:  

 A megváltozott munkaformák alkalmazásával fejlődtek a tanulók kognitív, személyes 

és szociális kompetenciái. 

 A kooperatív technikák alkalmazásával az interakciók száma megsokszorozódik; a 

hallgatás helyett a cselekvés a jellemző a tanítási-tanulási folyamatban – a tanuló ennek 

aktív részese. 

 Az ismeretátadás helyett az ismeretbe ágyazott képességfejlesztés valósul meg. 

 A taneszközök szerepe megváltozik – nem céllá, hanem eszközzé válik a tananyag. 

 A tanulók egymáshoz való viszonya változik (másság elfogadása, tolerancia, 

szociabilitás, együttműködés, egymás értékelése).  

 A diákok egymástól is tanulnak (páros munka, kooperatív csoport); a versengő 

(kompetitív) szemlélet helyett az együttműködésen van a hangsúly. 

 Szerepváltás - a tanulók aktivitása nő, értékrendjük változik a páros munka, a mentor 

belépésével a folyamatba. 

 A személyre szabott, differenciált feladatadás, értékelés pozitívan hat a tanuló 

önértékelésére, nő a tanulási motivációja.  

 A pedagógusok attitűdje pozitív irányban változik azzal, hogy bővülnek ismereteik és 

gazdagodik pedagógiai eszköztáruk az SNI tanulókkal való adekvát törődéshez. 

 Tanulási motiváció és stílus mérésével egyéni tanulási út tervezésére van lehetőség, a 

fejlesztési folyamat a tanulóhoz igazított, kialakul a pályakövetési rendszer. 

 A kapcsolat- és közösségépítés hangsúlyos szerepet kap a folyamatban. 

 Kialakul az intézményen belül a pedagógiai együttműködés gyakorlata – pl. témahét, 

közös értékelés, team-megbeszélések, módszertani csoportok, az egy osztályban tanítók 

együttműködő teamje.  

 Kialakul a belső tudásmegosztás eljárásrendje: dokumentumok közkinccsé tétele. 

Román- és idegen nyelvi projekt megvalósítása az intézményben 
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt 

életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan 

készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal 

gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat és román nemzetiséghez tartozó 

identitástudatukat megőrizve, kellő felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg 



 

helyüket az európai nyitott társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az 

együttéléshez és ahhoz, hogy diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, 

többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, 

autonóm tanulásra képes személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos 

szociális és társadalmi kulcskompetenciával kell rendelkezniük.   

Ahhoz, hogy mindezt meg tudjuk valósítani, át kell gondolnunk a jelenlegi módszereinket, és 

újakkal kell megismerkednünk.  

 

Céljaink a nyelvtanítás keretein belül: 

 

A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése, 

fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az 

érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony 

eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra, 

hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv 

tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a 

tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a 

zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein. 

A román nyelvi és idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek 

végzésére, melyek miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is 

lehetővé teszik, hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is 

fejlesztve ön- és pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy a román 

nyelvi és  idegen nyelvi órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek 

között a rendszerezés, a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és 

a konkretizálás gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás 

elsajátítása a cél, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban 

alkalmazott tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat 

nevelhetünk, akik önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos 

problémamegoldó gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi 

intelligenciával, és kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, 

stílusukat, szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok 

kialakítására.  

Az 1–8. évfolyamokon elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás 

kialakítása a cél (nem ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni a 

nyelvet). A nyelvtanulás célja ezen kívül a 7–14 éves korosztály olvasóvá nevelése az idegen 

nyelvi gyermek- és ifjúsági irodalom iránti érdeklődés felkeltése révén. Ugyancsak kiemelt cél 

az informatikai eszközök használata iránti igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a 

világhálón (román- és idegen nyelvű oldalakon) az őket érdeklő témákban (mese- vagy 

regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek stb.). 

A nyolc év során a tanulóknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű 

használatáig, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások 

hasznosítását (anyanyelvi beszélővel való kommunikáció pl. külföldi utazás során, a világháló 

használata, tv-műsorok megértése). A 8. osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, 

amelynek birtokában képesek ismert témakörökben idegen nyelven (románul, angolul, 

németül) információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, és képesek az 1-8. 

évfolyamokon megszerzett tudást a későbbiekben továbbfejleszteni. 

A nyelvoktatás hatékonyságát nem csak a diákok körében tervezzük fejleszteni, hanem a 

pedagógusok körében is. Célunk, hogy azok a pedagógusok is, akik nem kétnyelvűen oktatnak 

az iskola nemzetiségi jellegéből adódóan ismerjék, beszéljék a román nyelvet.  A nem nyelvet 



 

tanító pedagógusoknak a szakjukhoz kapcsolható, használható, nem feltétlenül nyelvvizsgához 

köthető nyelvtudás elérése a cél. 

Fejlesztési elképzeléseink a román nyelv és idegen nyelv tanítása kapcsán: 

 

- Célnyelvi újságok olvasása  

- Könnyített olvasmányok feldolgozása 

- Projekt munka alkalmazása 

- Internet és számítógépes segédanyagok használata a tanításban 

- Kirándulások (célnyelvi országokba) 

- Csoportbontás  

- Ötletbörze tanároknak (kiegészítő anyagok, módszerek cseréje, egymás segítése) 

- Ösztöndíjak (alapítványok) létrehozása, működtetése 

- Diákok számára a külföldi utazás (Romániába) támogatása 

- Pedagógusok számára a nyelvi környezetben történő továbbképzés támogatása 

 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az 

önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek 

eredményeként a személyes méltóság kialakulása.  

A harmonikus személyiségfejlesztés minden pedagógus feladata, mindig az adott tanórán, és a 

tanórán kívül folyó munkájához igazítva végzi a feladat végrehajtását. 

A motiváció erősítése, a pozitív gondolkodás kialakítása nagyon fontos a személyiségfejlesztés 

szempontjából.   

A programban meghatározott értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók 

önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak 

az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az 

elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók képesek 

legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő 

beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, 

hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk 

alakításában. 

Kiemelt pedagógiai feladat e területen:  

 Az erkölcsi nevelés, az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, erkölcsi 

mércék betartása. 

 A tanulók értelmi nevelése, az alapvető képességek, készségek, jártasságok, szociális 

kompetenciák kialakítása. Önálló ismeretszerzés iránti igény, valamint az őt körülvevő 

világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

 

 A családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és azok 

részét képző ismeretek, 

 A tanulók emocionális nevelése – toleranciára nevelés, a társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

Egymás megismerésére való törekvés kialakítása, egymás elfogadása, tiszteletben 

tartása, az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség. 



 

 A tanulók akarati nevelése, a reális önismeret és saját személyiségének 

kibontakoztatására való igény felébresztése. A szorgalom, céltudatosság, önfegyelem, 

elkötelezettség kialakítása. 

 A tanulók munkára nevelése, a tisztességgel, legjobb tudás szerint végzett munka 

iránti tisztelet és igény kialakítása. Szűkebb (osztály, otthon) és tágabb környezetünk, 

valamint önmaguk tisztántartása iránti igény növelése. 

 A tanulók testi nevelése, a tanulók fizikai állóképességének fejlesztése, az egészséges 

életmód és egészségvédelem fontosságának tudatosítása. A testi és lelki egészség 

megőrzésére történő felkészítés, drogprevenció 

 A bűnmegelőzés. 

 A fogyasztóvédelmi nevelés. 

 

 A tanulók nemzeti és nemzetiségi nevelése. A tanulók tudati és érzelmi kötődésének 

kialakítása mindkét nép iránt. Annak tudatosítása, hogy a magyar nemzet része a 

hazánkban élő minden kisebbség, így a románság is, saját kultúrája megőrzése mellett. 

Magyarország törvényeinek tiszteletbetartása. A békés együttélés lehetőségének, 

egymás elfogadásának, a tolerancia fontosságának megismertetése.  

 

 A tanulók állampolgári nevelése. Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi 

közéletben való részvételre. A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és 

az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos 

feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális 

közösség életében és/vagy a politikai életben. Olyan részvétel, amelyet a megfelelő 

tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az erőszakmentesség 

jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. Az iskola 

alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehetőségek 

biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. A tanulók 

hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, 

pedagógiailag tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és 

erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz 

magában. A szociális kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, 

együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódok 

kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos részét képezik 

a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség). 

 

 

 

Teljes-körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Alapvető feladata iskolánknak, hogy a tanulókat a betegségek, balesetek elkerülésére, az 

egészség megőrzésére és az egészséges állapot megbecsülésére neveljen. Ennek eredményeként 

alakulhat ki a helyes egészségfelfogás, amely az egészséges életmód alapja. 



 

Az egészség a testi, lelki és szociális harmónia egységét jelenti. A fiatalok életvitelüket 

minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a pedagógus, a pedagógusközösség 

életmódja. 

Az iskola, mint élettér is befolyásolja a tanulók egészségi állapotát, ezért az iskolai 

környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben Az egészségnevelő munka nem 

csupán ismeretátadás, egészségügyi felvilágosítás. Az egészségnevelő munka célja: 

jártasságok, készségek kialakítása, a magatartás befolyásolása, testi-lelki, szociális harmóniát 

megteremtő életvitel kialakítása Egészségnevelési feladatok: 

 

 Higiéniás magatartásra nevelés,  

 Egészséges táplálkozásra nevelés  

 Egészséges mozgásfejlődés  

 Baleset megelőzés, betegségek elkerülése, az egészség megóvása  

 Mentálhigiéné 

 Függőséghez vezető szokások megelőzése  

 Családi életre, társsá, szülővé nevelés. 

További részleteket az iskola egészségnevelési programja tartalmazza.  

 

A közösségfejlesztéssel, iskola szereplőinek együttműködésével  

kapcsolatos feladatok 
Településünk és iskolai közösségünk alacsony létszáma lehetővé teszi egymás megismerését s 

ezen közvetlen, személyes kapcsolat révén is megvalósulhat a tanulói személyiség fejlesztésére 

irányuló nevelő-oktató munkánk. 

Ennek egy másik módja a tanulói közösségek tevékenységének szervezése, irányítása. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésére irányuló feladatok: 

Különféle tanulói közösségek fejlesztése, irányítása 

Feladat: Az iskolai élet területeihez kapcsolódó tanórák, tanórán kívüli tevékenységek – 

közösségek tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladat: A közösségben nevelői segítséggel ki kell alakítani az önálló kezdeményezés, 

megszervezés, lebonyolítás és reális értékelés képességét. A DÖK munkája alulról jövő 

kezdeményezéseken alapuljon. 

 

A tanulói közösségek munkájának megszervezése 

Feladat: A közösségek vezetőinek (osztályfőnökök, munkaközösség vezetők, DÖK irányító 

stb.) legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos szervezése, tervezése, 

folyamatos ellenőrzése, irányítása, az együttléthez szükséges magatartási normák 

kialakítása, tudatosítása. 

 



 

A közösség egyéni jellegének, hagyományainak kialakítása 

Feladat: Egy-egy közösségre, vagy annak egészére jellemző, az összetartozás érzését 

erősítő tevékenységek rendszeressé tétele, hagyományainak kialakítása és ápolása. 

 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró 

személyiség lassú átalakulásától– az önmagát értékelni és irányítani képes személyiséggé 

válásig. 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő nemzetiségi. erkölcsi, 

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása. 

 

A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják 

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 A motiváció nem más, mint a tanulók tanulásra ösztönzése, a tanulási kedv folyamatos 

ébrentartása. Ennek érdekében különböző módszereket alkalmaznak (audio-vizuális 

eszközök, önálló kutatás, tevékenykedtetésre épülő módszerek, élmény, tapasztalat 

szerzés stb.) amelyekkel az aktivitást biztosítják. 

 Évfolyamaink optimális létszáma lehetővé teszi akár a személyenkénti folyamatos 

odafigyelést, folyamatos ellenőrzést, a differenciálást, a tanár részéről egy elfogadott 

metakommunikáció alkalmazását és annak megértését is. 

 Egyes tantárgyak (pl. matematika, román nyelv, idegen nyelv, informatika) esetében, 

gyakorlás keretében fontos szerepet kap a csoportos és egyéni tevékenykedtetés is. 

 A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat 

a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis 

állandó aktivitását biztosítják (kooperatív technikák, differenciált munka). 

 Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból 

nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben 

részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

a., Hagyományőrző tevékenységek 

 Fontos feladat az iskola román nemzeti ünnepeinek, hagyományainak 

megismertetése és ápolása. Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, 

megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:  

 

- Minden tanévben az alábbi jeles napokról megemlékezünk: 

1956. október 23. 

1848. március 15. 

1849. október 6. 

 

- Hagyományos iskolai rendezvények: 

Tanévnyitó 

 Magyar nyelv hete 

Román nyelv hete 

Projekt 

Témahét 

Alsós mesemondó verseny 

Karácsonyi műsor 

Farsang 

Húsvét 

Anyák napi műsor 

Ballagási ünnepség 

Tanévzáró ünnepély 

Rendszerezzük meglévő, és hagyománnyá tesszük az iskolatörténeti 

dokumentumok gyűjtését. 

 

b., Napközi otthon, tanulószoba 

 A közoktatási törvény előírásainak megfelelően – szülői igény alapján – az 

iskolában, tanítási napokon a délutáni időszakban I-II. és III-IV. évfolyamok 

számára napközis, az V-VIII. évfolyamok számára tanulószobai foglalkozást 

szervezünk. Egy-egy csoport létszáma 10 főnél nem lehet kevesebb. Ha egy csoport 

létszáma 10 fő alá csökkent a napközis csoportokat összevonjuk.  

 

c., Diákönkormányzat  

– Iskolánkban működik diákönkormányzat, amelynek fontos szerepe van a közösségi élet, az 

érdekvédelem, a szabadidős szervezések, a demokráciára nevelés területén. A 



 

diákönkormányzat segítése, irányítása tanári feladat. A választott diákvezetőségnek 

szüksége van olyan felnőttre, aki segíti munkájában, aki rendelkezik az empátia 

készségével, aki fontosnak tartja a tanulókkal való folyamatos foglalkozást, aki tud érvelni, 

meggyőzni. Ha a tanár és a diákvezetőség egymásra talál, akkor az együttműködés mind 

pedagógiai, mind szervezeti, mind tevékenység-szervezési szempontból gyümölcsöző 

lehet. 

– Vezetőit a IV-VIII. évfolyam diákjai választják meg. Tevékenységüket egy az igazgató által 

megbízott pedagógus segíti.  

 

d, Diákétkeztetés 

 A szülő gyermeke számára napi háromszori vagy menzai ellátást igényelhet. A 

térítési díj mértékét és a befizetés módját a fenntartó határozza meg. Határidőn 

belüli befizetés a szülő kötelessége. 

 

e.,Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, valamint a gyengébb 

képességűek felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tevékenységek szolgálják. 

 Az I-IV. évfolyamokon elsősorban felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. A 

VIII. évfolyam számára felvételi előkészítő, felzárkóztató foglalkozásokat tartunk 

elsődlegesen magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 

 A további foglalkozások (szakkörök) indításáról, a  szülői igények felmérését és az 

iskolai lehetőségeit figyelembe véve a nevelőtestület dönt. 

 

f., Sportkör 

 Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A tanórai testnevelési órák 

kiegészítésére, a tanulók testi fejlődését szolgálja. Színtere a különböző 

sportversenyek előkészítésének és a táncoktatás elemeinek gyakoroltatását is segíti.  

 

g, Szakkör 

 A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanévben rendeletben meghatározott szabályok 

szerint az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, 

aki nem az iskola dolgozója. 

 

h., Versenyek, vetélkedők, bemutató 

 A tehetséges tanulók számára bemutatkozási lehetőséget biztosítunk iskolai szintű 

és iskolán kívüli versenyeztetés keretében. Ezek elsődlegesen szaktárgyi jellegűek. 

Motiváljuk a tanulókat a levelező feladatmegoldó versenyzésre is. 

 Kiemelt feladatunk tanulóink román nemzetiségi versenyekre való felkészítése. A 

felkészítést a szaktanárok végzik. Erkölcsi kötelességünk bármely román 

nemzetiségi bemutatón részt venni. 

 

i., Tanulmányi kirándulások, egyéb szabadidő foglalkozások 



 

 Az iskola a tantervi követelmények teljesülése, a nevelői munka elősegítése 

érdekében évente egyszer tanulmányi kirándulást szerven. A részvétel önkéntes, 

költségei a szülőket terhelik. A felső tagozat számára, az iskola és a szülők anyagi 

lehetőségeit figyelembe véve, részben önköltséges 1-3 napos romániai kirándulás 

szervez (egy hétvége) 

 Erdei iskola: a nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon az iskola falain kívül szervezett több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyen főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. Az erdei 

iskolában való részvétel nem kötelező, a költségek a szülőt terhelik. Iskolánk 

pályázatok útján igyekszik a költségeket csökkenteni.  

 Immár hagyománnyá vált a színházi bérletes előadások látogatása a Jókai 

Színházban. A részvétel önkéntes, a költségek a szülőket terhelik.  

 

j, Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását a követelmények teljesítését 

szolgálják a közművelődési intézményekben, illetve a művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az 

költségekkel is jár – önkéntes és a költség a szülőket terheli.  

 

k, Könyvtár 

 A tanulók egyéni tanulását, önképzését a Községi Könyvtár segíti. 

 

l, Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 

 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy 

az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmény, számítógép 

stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 

m, Hit- és vallásoktatás 

 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül – hit és vallásoktatást szervezhetnek. Az 

egyház kérése alapján az iskola helyiséget és időkeretet biztosít a hitórák 

megtartásához. 

 

 

n, Egész napos iskola 

 

Iskolánk a tanulóinknak lehetőséget nyújt arra, hogy 8-16 óráig szervezett foglalkozásokon 

vegyenek kötelező, kötelezően választott és szabadon választott foglalkozások keretében. Az 

egész napos iskola bevezetéséről az e célra létrehozott kerettanterv ismertében dönt 

intézményünk.  

 

 



 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Különleges gondozást igénylő tanulók esetén alkalmazandó tevékenységek: 

1. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek 

Prevenció 

A gyermekekre történő odafigyelés: szűrés, felmérés, vizsgálat kezdeményezése, 

szakvélemények elemzése. 

Folyamatos kapcsolattartás az óvodával, a rászoruló gyermekek problémájának esetleges 

nyomon követése/ korai felismerése, diagnosztizálása, korrekciós feladatok oktató-nevelő 

munkába történő időben történő beépítése érdekében. 

Az 1. osztályos tanulók DIFER mérése a tanév I. félévében, szükség esetén vizsgálat 

kezdeményezése. 

Tanév eleji felmérések alkalmával osztály szintű/tantárgyi felzárkóztató programok készítése a 

tanmenetekben. 

Folyamatos együttműködés probléma esetén a vizsgálatok lebonyolításában a pedagógiai 

szakszolgálat intézményeivel,  szakembereivel a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottsággal.  

Különleges gondozásba vétel esetén kompetens szakemberek (gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) segítségével együttműködve a fejlesztés 

tervezése és végzése 

Felzárkóztatás 

Korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés-, terápia-, egyéni bánásmód, differenciálás 

biztosítása. 

Az osztályfőnök, szaktanárok támogató, segítségnyújtó szerepe fokozott. 

Az órai munkában megnő a differenciálás különböző módszereinek szerepe. 

A tanítók, szaktanárok tanmenetüket kiegészítve felzárkóztatási tervet készítenek. Három 

hónap eltelte után újra vizsgálják/mérik a tanuló helyzetének alakulását, fejlődését. Szükség 

szerint folytatva az egyéni fejlesztést. 

Valamennyi tantárgyat oktató pedagógusnak feladata a saját szakterületén az általános és 

speciális tanulási módszerek, technikák megismertetése a tanulókkal, valamint a szülők 

bevonása a helyes módszerek elsajátítása, az otthoni foglalkozás érdekében.  

Ezek területei: 

- célszerű tanulási sorrend, 

- az írásbeli és a szóbeli feladatok egymásutánisága, 

- a könnyebb és nehezebb feladatok egymásra épülése, 

- a helyes verbális tanulási technika elsajátítása, stb. 

Magatartási problémák esetén különleges figyelem fordítása a közösségi és baráti kapcsolatok 

alakítására, a közösségi életben való részvételre. 

 

 

Szakmai együttműködés, kapcsolattartás, konzultáció 

Kapcsolatot tartunk fenn a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, gyámüggyel. 

A különleges helyzetben levő gyermekek terápiás fejlesztését a szakszolgálati intézmény 

végzi.  

.Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse fogadóórát, rendszeres konzultációs 

lehetőséget biztosít a szülők részére. 

Az osztályfőnökök szükség szerint családlátogatáson is próbálják segíteni problémák 

megoldását. 



 

A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a törvény adta lehetőségeikről. 

Szakmai dokumentáció vezetése 

Az osztálynaplóban feljegyzést vezet az osztályfőnök a különleges ellátásra jogosult tanulókról, 

foglalkozásáról, tantárgyi minősítés alóli mentesítéséről, stb. 

Törvény biztosította esetleges kedvezmények a tanuló részére, melyet munkánk során 

figyelembe veszünk 

- tantárgyak, tantárgyrészek minősítése és értékelése alóli mentesítés, 

- egyéni fejlettséghez igazodó továbbhaladás, 

- szükség szerint első évfolyam két tanév alatt történő teljesítése, 

- időtényező növelése a feladatmegoldáskor az órai munka során, 

- írásbeli számonkérés helyett a szóbeli számonkérés előtérbe helyezése, 

- tárgyi-, eszköz feltételek biztosítása, 

Pedagógust érintő tevékenységünk 

Fontos feladatunk a folyamatos pedagógus önképzés, szakmai-, szakirányú továbbképzés 

tervezése, a problémák mielőbbi felismeréséhez és a problémával küzdő tanulók 

személyiségének hatékony fejlesztéséhez. 

 

2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztató tevékenységei, programjai 

sajátos nevelési igény 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (gyógypedagógiai ellátás), 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók. 

Célunk a vonatkozó törvényi háttér figyelemmel kisérésével az inkluzív nevelés oktatás 

megvalósítása, az együttnevelés tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával intézményi 

együttműködés keretein belül. A gyengébb tanulók váljanak, iskolánkban a többi gyermek 

által elfogadottan is, a műveltséget, a tudást értékelő, a kudarcokat elkerülő, vagy azokat jól 

kezelő gyermekekké. 

Célunk a tanuló képességeinek fokozatos kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevétele mellett. 

Olyan szemléletváltásra törekszünk, melynek lényege az emberi „másság” elfogadása, az 

iskolarendszer részének tekintése, az egyéni és a többségi érdek figyelembe vételével. 

Személyes példamutatással is nevelünk a befogadásra, segítőkészségre, toleranciára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására, a hagyománytiszteletre. 

A problémahelyzetek súlyosságának megfelelően keressük a kapcsolatot és együttműködünk 

a szülőkkel, orvossal, pszichológussal, más szakemberekkel. 

Célunk, hogy pedagógusaink, tanulóink legyenek nyitottak más népek, kultúrák, szokások 

iránt oktató- nevelő munkájukban. 

Szeretnénk megértetni tanulóinkkal a testi és lelki egészség harmóniájának fontosságát. 

Irányítjuk tanulóinkat érzelmi életük egészséges fejlődésében, az emberi kapcsolatok 

megteremtésében és megőrzésében. 

Célunk a tanuló önismeretének fejlesztése mellett erősíteni a humánus magatartásmintákat, 

szokásokat. 

Oktató-nevelő munkánk során különös fontosságot kapnak a tanulási technikák, módszerek 

megismertetése (tanulóval, szülővel), begyakorlása, helytelen technikák javítása. 

- az alapdokumentumokban megfogalmazott fejlesztési feladatok a felzárkóztatásra 

szorulókra is érvényesek, 

- életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele, adekvát terhelés, 



 

- a komplexitás elve, 

- az integrációs elv, 

- a terápiás elv. 

 

Feladatok: 
A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére alkalmas pedagógiai környezet 

kialakítása, az együttneveléshez szükséges elfogadó magatartás, szemléletváltás kialakítása 

pedagógus, szülő, diák esetében egyaránt. 

Az iskolán belőli hatékony fejlesztő munka érdekében a pedagógusok összehangolják 

munkájukat: tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a tantárgyi minimum 

követelményekhez, rendszeres konzultáció a szülő-gondviselővel, szükséges 

szakemberekkel. 

 

Tevékenységek 
Szemléletformálás: esetmegbeszélés, konzultációs foglalkozások pedagógusoknak, 

hospitálások, tapasztalatcserék, szupervízió, szülők számára tájékoztató előadások a sajátos 

nevelési igényű gyerekekről. 

Humánerőforrás-fejlesztés: központi programok, egyedi intézményi szükségletekhez 

kapcsolódó képzések, szakszolgálatok igénybevétele, tapasztalatcserék.. 

Szak- és szakmai szolgáltatások: szűrővizsgálatok, nyelvi és beszédfejlődést felmérő tesztek 

alkalmazása, instrukciók a fejlesztés menetére. 

Tárgyi feltételek megteremtése, eszközbeszerzés. 

Tanulót érintő tevékenységünk 

- Prevenció 

- Szakmai együttműködés, kapcsolattartás, konzultáció 

- Szakmai dokumentáció vezetése 

Dokumentációt vezetünk a különleges ellátásra jogosult tanulókról: 

• Egyéni fejlődési lap 

• Egyéni fejlődési napló 

• Forgalmi napló 

- Fejlesztő-, habilitációs- rehabilitációs foglalkozások szervezés, biztosítása 

Saját gyógypedagógusaink illetve a szakszolgálat intézményekkel együtt biztosítjuk a 

habilitációs - rehabilitációs foglalkozásokat. Az érintett tanulók fejlődését folyamatos 

konzultációval is nyomon követjük. 

A hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységet a helyi tanterv 

tartalmazza, valamint a fogyatékosság típusához (tanulási akadályozottság diszlexia, 

diszkalkúlia, stb.) és fokához igazodó programot, tanterveket. 

- Törvény biztosította esetleges kedvezmények a tanuló részére, melyet munkánk során 

figyelembe veszünk. 

Amennyiben a tanuló a tanévre megállapított követelményeket nem tudja teljesíteni, 

számára a követelmények teljesítésére hosszabb időszak állapítható meg. A 

javaslattevők köre: tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, 

nevelési tanácsadó, szakorvos, iskolaorvos, pszichológus. A meghosszabbítás 

időpontjának meghatározására jogosult az osztályban tanító nevelők közössége. 

- Kontrollvizsgálatok, nyomon követése. 

- Felzárkóztatás: korrepetálás, kompenzáló nevelés, fejlesztés-, terápia-, egyéni 

bánásmód, differenciálás biztosítása. 



 

 

A pedagógust érintő tevékenységek 

- a pedagógusszerep támogató, segítő jellege nő, 

- a képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája hangsúlyos, 

- differenciálás, esélyegyenlőség az együttnevelés alapja, 

- gyakorlatközpontú, motiváló hatású, 

- az egyensúlyteremtés lehetőségét adja az egyéni képességek fejlesztésében, 

- motiváló tanulási környezet lehetőségét adja, 

- tevékenység-központú, 

- tantárgyi integrációval valósítható meg, 

- időközi mérésekkel, a képességfejlesztés alapelemei épülnek be az egyéni fejlesztési 

tervekbe. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 

 a tehetséggondozó foglalkozások; 

 az iskolai sportkör; 

 a szakkörök; 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

  az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás segítése. 

 Vizsga lehetőségek pl.: román nyelvvizsga, ECDL vizsga  

 Iskolai elismerések (pl. Iskolánk Kiváló Tanulója, Román nyelv ápolásáért vándorserleg 

odaítélésével ösztönözzük tanulóinkat a nemes versengésre). 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű  tanulókkal kapcsolatos 

tevékenységek:  

 

 

1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
  

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családsegítő szolgálattal közös 

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. 

b) 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, 



 

 a családsegítővel közös családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok 

feltárása érdekében, 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi,  

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

 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 feladatai: 

- 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 családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval, 

 családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, 

 polgármesteri hivatallal, 

 iskolaorvossal továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 

szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 

 

e) 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, 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (polgármesteri hivatal által: segély, 

természetbeni támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek 

szolgálják 

 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a napközi otthon, a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

  az iskola  létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 a tankönyv-taneszköz vásárláshoz nyújtott segélyek, ingyen tankönyv biztosítása; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel gyakorlásának 

rendje 

A tanulók az iskolai döntési folyamatokba a Diákönkormányzaton keresztül kapcsolódhatnak 

be. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezésinek elfogadása előtt, 

 A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt. 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

 A házirend elfogadása előtt. 

 

Továbbá: 

 A tanulói közösséget érintő kérdések meghozatalánál 

 A tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

 A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

 Az iskolai sportkör működési rendjének meghatározásához 

 A könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 Az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

Ezen jogosultságait az adott tanévre vonatkozó munkarendben megállapított rend szerint 

összehívott diákönkormányzati gyűlésein, illetve a diákközgyűlésen gyakorolja a 

diákönkormányzat. 



 

Emellett a diákönkormányzat meghívást kap a nevelőtestület azon értekezleteire, amelyen 

a diákságot érintő ügyeket tárgyalnak. 

 

 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 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, 

 osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása, 

 a román nyelv kiemelt használata órákon, szünetekben, szabadidős tevékenységek során 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 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 és iskolai 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. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 



 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 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 végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz a nevelési munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, 

partnerkapcsolatok 

Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak 

gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a 

pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, 

amelyek segítik feltárni a tanuló fejlődését előrevívő vagy hátráltató tényezőket. Ezért az 

iskolának meg kell teremtenie, és rendszeresen működtetnie kell azokat a fórumokat, amelyek 

módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok 

beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.  

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten, ellenőrzőn 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. 

 



 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója  évente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) 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 közneveléspolitika 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, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

b) Fogadó óra. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

 

       c) 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. 

 

d) 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 szülők számára nyitott programokat szervezünk a témahéten és a projektek megvalósítása 

során. 

 



 

 

 

 

 

Integráció (az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 

rendszere) 
„Minden embernek szüksége van rá, 

hogy szeressék, mert csak így válik értékessé.” 
        (George Sand) 

I. Az alkalmazás feltételei 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása napjaink egyik 

legnagyobb kihívása. A társadalmi leszakadás és kirekesztés csökkentése fokozottan előtérbe 

kerül, megfelelve az Európai Unióhoz való csatlakozásnak. 

A globalizációs folyamatok ráirányítják a figyelmet a társadalmi méretű integrációra, ezáltal 

követhetjük azt az elvet, hogy a hátrányos helyzetű csoportok speciális problémáik miatt 

semmilyen hátrányos megkülönböztetést, kirekesztést ne szenvedjenek el. 

Hazánkban a roma népesség hátrányos helyzete, a roma gyermekek elkülönített nevelésének 

különféle formái kirívóak, és ennek kompenzálása kiemelt feladatunk. 

Célok és feladatok 

Kiemelt célok: 

- Tanulóink sajátítsanak el olyan tanulási módszereket, technikákat, amelyekkel 

eredményesek lesznek az önképzésben, szilárd ismereteket eredményeznek a tanulási 

folyamatok során. Egyéni képességeket figyelembe véve lehetőséget kívánunk 

biztosítani a tehetséggondozásnak és a hátrányok kompenzálásának. 

- A helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink feleljenek meg a 

kilencedik évfolyam bemeneti követelményeinek. Tanulóink egyéni érdeklődésüknek 

és képességüknek megfelelően válasszák meg a továbbtanulás irányát. 

- Tanulóink érdeklődésének fenntartása, hogy a megszerzett ismereteket kreatív módon 

tudják alkalmazni a gyakorlatban. Fejleszteni kívánjuk az önművelésre törekvés 

igényét, felkészítve ezzel tanulóinkat az élethosszig történő tanulásra. 

- Elősegítjük tanulóinknál az egyéni képességek kibontakoztatását, az önbizalomnak, a 

megmérettetés igényének, az önértékelésnek, az egészséges versenyszellemnek és vele 

párhuzamosan a segítőkészségnek és együttműködési képességnek a kialakítását. 

- Felkészítjük tanulóinkat a társadalmi együttélés megváltozott szerepére. 

- Megismertetjük tanulóinkkal az egészséges életmód szabályait. 

Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink 

együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. 

Az integrációs oktatásban résztvevő tanulók százalékos aránya a teljes osztálylétszámhoz, 

illetve az évfolyam létszámához viszonyítva évente közelítsen a jogszabályban előírthoz. 

 

Célunk továbbá: 

- időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, 

- megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, 

- elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, hogy eredményesen 

(tanköteles korban) befejezzék az általános iskolát, 

- sikeresen tudjanak középiskolát választani. 



 

Az intézmény nevelő-oktató munkáját meghatározó célok és feladatok 
Célok Feladatok 

A magyar és az egyetemes kultúra alapvető értékeit 

hordozó ismeretek elsajátítása a tanulók életkori 

sajátosságainak, képességeinek megfelelően. 

Életkori sajátosságaiknak, egyéni adottságaiknak 

megfelelően fejleszteni kell a tanulók alapkészségeit, 

(írás, olvasás, matematikai és kommunikációs 

készség) személyiségjegyeit. Sikeres tankötelezettség 

teljesítése. A részképesség-zavarokkal küzdő tanulók 

esetében a minimumkövetelmények sikeres 

elsajátítása, a fogyatékosságok általi defektusok 

egyéni program szerinti folyamatos, eredményes 

javítása, szakértők (fejlesztő pedagógusok) és a szülők 

közreműködésével. 

Elemi műveltségbeli alapozás:  

biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, 

alapvető képességek, készségek elsajátíttatása. 

A természetes gyermeki nyitottságra alapozva 

fejlesztjük kreativitásukat, beszédkészségüket, 

mozgáskultúrájukat, manuális készségeiket, vizuális 

befogadóképességüket. 

Önálló tanulásra szoktatás, az önművelés iránti igény 

felébresztése. 

Segítséget nyújtunk számukra az önálló tanulási 

technikák megismerésében. 

Komplex személyiségfejlesztő programok 

segítségével a szociokulturális hátrányok 

kompenzálása, valamint az eltérő képességű és a 

tehetséges gyerekek gondozása. 

Differenciált foglalkozások és a kooperatív tanulás 

módszerének megismerése után a hátrányos helyzetű 

és a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt, egy 

időben történő fejlesztése. 

Közéletiségre nevelés, toleranciakészség alakítása, 

előítélet mentesség, multikulturális tartalmak. 

Közösségi szerepek gyakorlása, közügyekben való 

közreműködés, véleménynyilvánítás, a közösségért 

érzett felelősség átérzése. Helyes értékítélet alapján a 

másság elfogadása, szolidaritás, a kisebbség iránti 

tolerancia. 

A gyerekek munkakultúrájának megalapozása. 

A kreatív, tevékenykedtető tanulás-tanítás révén az 

iskolai önkiszolgáló munka bővítésével játékosan 

munkára nevel. Az iskolába lépés kezdetétől 

megismertetjük a gyerekekkel a szellemi és a fizikai 

munka egyéni és társadalmi hasznát, kialakítjuk a 

végzendő munka szokásait. 

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

tevékenységek elsajátítása. 

Egészséges életmód kialakítása, testi-lelki egészség 

gondozása. 

Mentálhigiénés programok keretében a gyerekekkel 

elsajátíttatjuk az egészséges életmód legfontosabb 

ismérveit, s ezt rendszeresen gyakoroltatjuk. 

Pályaorientációs tevékenység. 

Minden tanulónkat képességeinek megfelelő iskolába 

igyekszünk orientálni. Szorgalmazzuk az érettségit 

adó intézményben való továbbtanulást. 

Szülők bevonása az oktató-nevelő munka 

hatékonyabbá tétele érdekében. 

A Szülői Munkaközösség segítségére számítva, 

segítséget nyújtunk a tőlünk ezt kérő családok számára 

a családsegítő és kisebbségi önkormányzatok 

közreműködésével. 

 

Kiemelt fejlesztési területek: 

A személyiségfejlesztés területén 

- Pozitív személyiségjegyek erősítése. 

- Negatív személyiségjegyek megállapítása és feltárása. 

- A gyermek érdeklődési irányainak további megsegítése. 

- A gyermek, felnőtt példakép fontossága. 

- Tudatos tervezései, céljai a tanulásban, otthon, barátkozásaiban. 

- Pozitív vagy negatív változás észrevétele és megítélése a tanuló személyiségében. 

Közösségi kapcsolatok területén 

- A játék felszabadító érzésének átélése. A játékszabályok betartása. 

- Iskolai szintű rendezvényeken való részvétel. 



 

A szociális területen 

- A tanuló verbális, kommunikációs készségének fejlesztése. 

- Olvasás igényének erősítése könyvek, olvasmányok, újságok által. 

- Az érzelmi intelligencia fejlesztése nonverbális eszközökkel.  

- Hagyománytisztelet családjában, népünk régi szokásaiban, más népek szokásaiban. 

- A gyermek tehetségének feltárása és megsegítése. 

- Az erkölcsi pozitív és negatív értékek megítélése. 

- A család értékei. 

- Kétegyháza megismerése, értékeink megbecsülése. 

- Illemszabályok ismerete és betartásuk fontossága. 

- Kommunikáció fejlesztése idegen helyen (bolt, könyvtár, utca, stb.), cselekvőkészség 

bajban, vészhelyzetben. 

A tanulási kudarcok területén 

- A művelődési, ismeretszerzési igény könyvek és a modern technikák által. 

- A gyermek fejlesztése a számára fejlesztésre szoruló területeken. 

- A gyermek mozgásának fejlesztése. (nagy-, és finommozgások). 

Az iskolába való bekerülés előkészítése 

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

óvodával 

Az óvoda előzetes feladatai: 

- nyílt napok szervezése szülők és pedagógusok számára, 

- egyéni kapcsolattartás a szülői házzal és a gyermekjóléti szolgálattal, 

- védőnői szolgálattal való kapcsolattartás. 

A rendszeres óvodába járással kialakul egy bizalmi légkör az alábbiak között: 

- család-óvoda, 

- család-védőnők-gyermekjóléti szolgálat, 

- gyermek-óvónő. 

Valamint megtanulja az alapvető mentálhigiénés szabályokat (étkezési, tisztálkodási), 

kialakul a gyermekben a rendszerezés képessége. 

Célunk: 

- Az óvoda betekintést nyerjen az iskola életébe. 

- A leendő első osztályosok megismerkedjenek az iskolai környezettel, az elsős 

tanítókkal. 

- A szülők képet kapjanak az intézményben folyó oktatás módszertani kultúrájáról, 

tárgyi- és személyi feltételeiről. 

- A tanító képet kapjon az iskolába készülő gyermekről. 

 

Szeptemberben minden kisgyermek és szülő bizalommal és várakozással lépi át az iskola 

küszöbét. Az iskolának az a feladata, hogy megőrizze ezt a bizalmat. 

A sikerért együtt kell munkálkodnia az óvónőknek, a szülőknek és a tanítóknak. 

Feladataink: 

- az 1. osztályosok verssel köszöntik a tanévnyitót, 

- novemberben a volt nagycsoportos óvónők meghívása óralátogatásra az 1. osztályba, 

- decemberben Mikulás napi műsor és ajándékkészítés a nagycsoportosoknak, 

- óvodások meghívása az iskolai fenyőünnepre, 

- februárban a leendő elsős tanítók nyílt napot tartanak a leendő elsősök szüleinek, 

- májusban a nagycsoportos óvodások meghívása tanítási órára az 1. osztályba, 

- a beiratkozást megelőzően óvodai szülői értekezleteken bemutatjuk iskolánkat, 



 

Novembertől májusig „Iskolába hívogató” foglalkozásokat tartunk, melyre meghívjuk a 

település óvodájából a nagycsoportos gyerekeket és szüleiket. Lehetőséget adunk, hogy 

megismerhessék iskolánkat, az itt folyó nevelő-oktató munkát és a leendő elsős tanítókat. 

 

Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 
Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és személyekkel. 

Rendszeres külső kapcsolatok: 

- a fenntartóval, 

- a köznevelési intézményekkel, 

- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

- a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

- a  szakértői bizottság szakszolgálattal, 

- családsegítő központtal. 

Együttműködés a szülői házzal 

Folyamatosan biztosítjuk a szülők számára a döntési, egyetértési, véleményezési jogot, így részt 

vesznek az iskolai élet alakításában. A szülők az iskola pedagógusait, az iskola vezetését 

előzetes egyeztetés alapján, ill. esetenként e nélkül is felkereshetik problémáikkal. 

Folyamatosan tájékoztatjuk őket gyermekük tanulmányi eredményéről és az iskolai élet 

eseményeiről, az eredményekről. 

Felismerve jelentőségét – családi napokat szervezünk, ahol szülő, gyermek, pedagógus jobban 

megismerhetik egymást. A szülők aktív szerepet vállalnak a DÖK által szervezett 

rendezvényeken, osztálykirándulásokon, tanulmányi és sportversenyeken, hulladékgyűjtésen. 

Együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

Rendszeres kapcsolatot tartunk a családsegítő szolgálattal, a családgondozókkal. Együtt 

próbáljuk felderíteni az igazolatlan tanulói hiányzások okait, a szociális hátrányokból eredő 

gondokat az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével.  

Együttműködés a szakmai és szakszolgálatokkal 

A tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulóink vizsgálatát 

folyamatosan végzik, valamint a vizsgálat megállapításainak fejlesztését segítik. Iskolánk 

rendszeres kapcsolatban áll: 

- TKVSZRB Békéscsaba, 

- A pedagógiai szakszolgálati intézmény szakembereivel 

-      a helyi óvodával 

- helyi és környező települések általános iskoláival, 

- helyi középiskolával 

Együttműködés a középfokú oktatási intézményekkel 

A 8. évfolyam befejezését követően diákjaink egy része a helyi középiskolában folytatja 

tanulmányait, ill. a környező városok középiskoláiban.  A felvételi követelményeket, a helyi 

körülményeket jól ismerjük. Célirányosan tudjuk felkészíteni az oda jelentkező tanulókat. A  

középiskolák beiratkozási rendjét, felvételi követelményeit szintén folyamatosan követjük az 

iskolaváltás eredményessége érdekében. Kiemelt jelentősége van a Gyulai Román Nicolae 

Bălcescu  Gimnáziummal való együttműködésnek.  Pályaválasztási szülői értekezleteket 

tartunk, ahol a  középiskolák képviselői vannak jelen.  

 

 



 

II. A tanítást, tanulást segítő eszközrendszer elemei 

 
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben, adottságaik kibontakoztatásában. Minél 

nagyobb a tanulók családjában az alacsonyabb iskolázottsági arány, a rosszabb anyagi 

körülmény, annál nagyobb nehézségekkel kell a pedagógusoknak megküzdenie. 

Célunk: Segíteni a hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe: oktató-

nevelő munkánk során biztosítani a minél szélesebb körű ismeretelsajátítást tanulóink 

számára az egyéni ütemű fejlődésük figyelembevételével. 

Az esélyegyenlőtlenségek lehetőségeink szerinti minimálisra csökkentése. 

Feladatunk: A szociális hátrányok enyhítéséhez szükséges a hátrányokkal küzdő fiatalok 

feltérképezése, problémáik megismerése, különös tekintettel a következő területeken: 

- Otthoni tanulási lehetőségek 

- Nevelési módszerek 

- Szülő-gyerek kapcsolata 

- Család szociális helyzete 

- Kulturális színvonal 

Eszközök, eljárások: 

- Reggeli ügyelet biztosítása 

- Egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezés 

- Felzárkóztató, differenciáló foglalkozásokon való részvétel biztosítása 

- Tehetséggondozás 

- Az  iskola létesítményének eszközeinek egyéni vagy csoportos használata, tartós 

tankönyvek kölcsönzése 

- Iskolai étkeztetés biztosítása 

- Gyermeknevelési tanácsadás 

- Tájékoztatás szabadidős programokról, táborozási lehetőségekről 

Olyan szemléletváltásra törekszünk, melynek lényege az emberek közötti  „különbözőség” 

elfogadása, az iskolarendszer részének tekintése, az egyéni és a többségi érdek figyelembe 

vételével. 

Személyes példamutatással is neveljünk a befogadásra, segítőkészségre, toleranciára, az 

emberi jogok tiszteletben tartására, a hagyománytiszteletre. 

Olyan pedagógiai tevékenységet és légkört alakítunk ki, amely kizárja annak lehetőségét, 

hogy bármely tanulónk színe, neme, vallása, nemzeti - etnikai hovatartozása, vagy bármely 

más ok miatt hátrányos helyzetbe kerüljön 

 

Önálló tanulást segítő fejlesztés 

A tanulóknak rendelkezni kell azokkal az alap és kulcskompetenciákkal, amelyek 

szükségesek ahhoz, hogy életpályájukat tudják befolyásolni. Ehhez egyenlő esélyt kell 

biztosítani minden tanuló számára. A fejlesztések során ezért nagy hangsúlyt kell kapnia a 

tanulás tanításának, és a készségek és képességek fejlesztésének. 

 

Ezek a következők: 

- tapasztalatszerzésre, teljesítményre alapoz 

- az egyéni haladást veszi figyelembe, 

-     tevékenységközpontú 

- specifikus célkitűzései vannak 

- gyakorlat orientált, 



 

- a teljesítmények értékelésével visszajelzések egy kidolgozott értékelési rendszer 

alapján, 

- beavatkozás a fejlesztési feladatok eredményei alapján. 

Intézményünkben a tanulni tanulás legfontosabb technikáinak megismertetése és 

gyakoroltatása kiemelt cél, ennek érdekében a tanulók önálló munkáltatása, 

önellenőrzésre, önértékelésre nevelése. 

Az erre irányuló feladatokat, programokat rendszeresen alkalmazzuk mindennapi oktató-

nevelő munkánkban tanórán és tanórán kívül is. Munkafüzetek, feladatlapok 

alkalmazása, önálló kutatómunkák folyóiratokban, lexikonokban. Felkészülés 

kiselőadásra (digitális írásbeliség), projektfeladatok elvégzésére stb. 

Osztályfőnöki órák önálló témája minden évfolyamon a tanulás módszere a gyerekek 

megismerkedhetnek mások tanulási technikáival, illetve segítséget kaphatnak a 

sajátjuk kialakításához, javításához. 

A tanulási-, beilleszkedési- és magatartási zavarok kiküszöbölésére az osztálytanítók és a 

szaktanárok dolgoznak ki megfelelő programot az adott  tanulóra. A lebonyolításban 

szükség esetén  logopédus és gyógypedagógus is segít. 

A tanulókat arra ösztönözzük, hogy az önálló ismeretszerzéshez használják  a települési 

könyvtárat, illetve iskolán belül az Internetet is. 

Cél: az információszerzés és a kommunikációs kultúra fejlesztése 

Feladat: Lehetőséget biztosítani arra, hogy tanulóink megtanuljanak önállóan ismeretet 

szerezni, véleményt formálni és kifejezni, társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról 

anyanyelvükön szabatosan kommunikálni. Segítséget nyújtani az eligazodáshoz az 

információs eszközök világában, hogy azokat kritikai módon, szelektíven tudják használni. 

Eszközök, eljárások: 

- Tanórákon  

- Szakkörökön, napközis foglalkozásokon 

- Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat által 

- Internetezési lehetőség biztosítása 

- Versenyeken való részvétel (pl. vers- és prózamondó) 

 

Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

- megismerési vágy felkeltése: változatos, gazdag programok kínálatával, 

- felfedezési vágy felkeltése: felfedeztető tanulás, problémamegoldó tevékenységek 

alkalmazása, 

- játékszeretet fejlesztése: alkotó jellegű, fejlesztő játékok alkalmazása, 

- teljesítményvágy kialakítása: reális értékelés, önértékelés kialakítása, 

- differenciálás a tanítási órákon, 

- könyvtári (otthoni) kutatási feladatokkal segítjük az önálló ismeretszerzés módjának 

elsajátítását, 

- szakköri lehetőségek biztosítása, 

- tájékoztatás a versenyekről, 

- házi versenyeken szűrjük a tehetséges gyermekeket, 

- a legeredményesebb tanulókat felkészítjük és indítjuk a tanulmányi versenyeken, 

- szereplési lehetőséget biztosítunk tanulmányi-, kulturális- és sportfoglalkozásokon, 

- lehetővé tesszük, hogy a Kaláris Alapfokú Művészetoktatási  Intézmény 

foglalkozásain is részt vehessenek tanulóink. 

 

Célunk a vonatkozó törvényi háttér figyelemmel kísérésével az inkluzív nevelés-oktatás 

megvalósítása, az együttnevelés tárgyi, személyi feltételeinek biztosításával intézményi 



 

együttműködés keretein belül. A gyengébb tanulók váljanak, a többi gyermek által elfogadottan 

is, a műveltséget, a tudást értékelő, a kudarcokat elkerülő vagy azokat jól kezelő gyermekekké. 

Célunk a tanuló képességeinek fokozatos kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevétele mellett. 

A problémahelyzetek súlyosságának megfelelően keressük a kapcsolatot és együttműködünk a 

szülőkkel, orvossal, pszichológussal, más szakemberekkel. 

Szeretnénk megértetni tanulóinkkal a testi és lelki egészség harmóniájának fontosságát. 

Oktató-nevelő munkánk során különös fontosságot kapnak a tanulási technikák, módszerek 

megismertetése (tanulóval, szülővel), begyakorlása, helytelen technikák javítása. 

- az alapdokumentumokban megfogalmazott fejlesztési feladatok a  halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulókra is érvényesek. 

- életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele, adekvát terhelés, 

- a komplexitás elve, 

- az integrációs elv. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

Irányítjuk tanulóinkat érzelmi életük egészséges fejlődésében, az emberi kapcsolatok 

megteremtésében és megőrzésében. 

Célunk a tanulók önismeretének fejlesztése mellett erősíteni a humánus magatartásmintákat, 

szokásokat. 

Lehetőségeinkhez mérten a továbbiakban is szervezünk személyiségfejlesztő foglalkozásokat. 

Közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

Az iskola rendezvényei is kiválóan alkalmasak a szociális kompetenciák fejlesztésére. 

Ilyen szervezett programok: 

- farsang 

-     témahét 

-     projekt 

- környezetrendezés évente 2 alkalommal, 

- papírgyűjtés évente 2 alkalommal, 

- Családi nap, 

- házi tanulmányi versenyek. 

Szakmai munkaközösségeink rendezvényei: 

- tanulmányi versenyeken való részvétel, közreműködés a lebonyolításban 

- Iskolába hívogató foglalkozássorozat a leendő 1. osztályosoknak. 

-     témahét 

-     projekt 

 

Hagyományos iskolai közösségfejlesztő, közösségépítő programok: 

Iskolai szintű ünnepségek, megemlékezések, rendezvények: 

- tanévnyitó ünnepély, 

- október 6. - Aradi Vértanúk Napja, 

- október 23., 

-    Román és magyar nyelv hete 

- december utolsó tanítási napján az alsó és felső tagozaton fenyőünnep,  

karácsonyvárás,  

-     témahét 

-     projekt 

- március 15. – 

- ballagás, 

- tanévzáró ünnepély. 

Osztályszintű ünnepségek, rendezvények: 



 

- Mikulás-nap, 

- osztálykirándulások, séták, kerékpártúrák, 

- múzeumlátogatások, 

- anyák napja, 

- kézműves foglalkozások (különböző ünnepekhez kapcsolódóan) 

Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Vonzerejük, így fejlesztő erejük nagy. Szervezésükkel a csoportszociális- és interperszonális 

képességek tudatos fejlesztése valósul meg. 

Iskolánkban a tanulók szabadidős programok iránti igényét maximálisan igyekszünk 

figyelembe venni. 

Osztályszinten döntenek a szülők a tanulók bevonásával a kirándulásokról, erdei iskolai 

programról, színház- és múzeumlátogatásról, mivel ezek anyagi vonzata a szülőket terheli. 

Kirándulások  alkalmával célul tűzik ki az osztályok, hogy egy-egy kulturális vagy természeti 

értékű helyet felkeressenek, megismerjenek. 

Az integrációt segítő programok közül kiemelkedő jelentőségűek a különböző 

sportfoglalkozások, melyek ezen túlmenően az egészséges életmódra nevelést is segítik. 

Tömegsport foglalkozások: 

A tömegsport foglalkozásokon lehetőséget biztosítunk valamennyi tanuló számára a közös 

élményt adó játékra, mozgásra, a sportszerű viselkedés szabályainak begyakorlására. 

Iskolai sportkör: 

Tanulóink érdeklődésüknek testi adottságaiknak megfelelően hetente 2 alkalommal futball és 

röplabda játékokon vehetnek részt.  

Gyógytestnevelés: 

Az iskolaorvosunk által a szűrővizsgálatokon megállapított egészségügyi problémák kezelésére 

gyógytestnevelési foglalkozásokat biztosítunk tanulóink számára heti 2 alkalommal, melyeket 

gyógytestnevelő kolléga tart (a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény szakembereivel. ) 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

Minden hátrányos helyzetű tanulót érintően rendelkezésre áll, amelyet az osztályfőnök, a 

szaktanár és a gyermekvédelmi felelős közösen készít. 

Feladatunk a lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni 

tanulási utak, komplex végig kísérési folyamatok kialakítása. 

Formái: 

- egyéni differenciálás és bánásmód, 
 

- felzárkóztatás, 

- egyéni fejlesztés, 

- tehetséggondozás, 

 

A tartalmi rendszerre épülő, a módszertani kultúra eszközrendszerével megvalósuló, és a 

szervezeti differenciálási rendszer jelenleg is jelen van intézményünkben. 

Az iskolán belüli hatékony fejlesztő munka érdekében a pedagógusok összehangolják 

munkájukat: tanórai differenciálás, egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a tantárgyi minimum 

követelményekhez, rendszeres konzultáció a szülő-gondviselővel, szükséges 

szakemberekkel. 

Szak- és szakmai szolgáltatások: szűrővizsgálatok, nyelvi és beszédfejlődést felmérő tesztek 

alkalmazása, instrukciók a fejlesztés menetére. 



 

Tárgyi feltételek megteremtése, eszközbeszerzés. 

Célunk: a tanuló képességeinek fokozatos kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok 

figyelembevétele mellett. 

A tanév elején diagnosztikus méréseket végzünk, melynek feladata a helyzetelemzés, az éves 

munka megtervezésének előkészítése, majd osztály szintű/tantárgyi felzárkóztató programok 

készítése a tanmenetekben. Az 1. osztályos tanulók DIFER-mérése a tanév I. félévében, 

szükség esetén vizsgálat kezdeményezése. 

Műhelymunka, a tanári együttműködés formái 
Szakmai 

keretek  

Ülések 

száma  

Tevékenység  Elvárt eredmény  Értékelés  Ellenőrzés 

területei  

Munkakö-

zösségek 

évente öt, a 

feladattól 

függően 

ennek 

gyakorisága 

nőhet 

- tanterv beválás vizsgálata, 

- tanmenetek beválás vizsgálata, 

- módszerek – eszközök 

kiválasztása, 

- módszertani tapasztalatok 

átadásának fórumai (bemutatók, 

ötletbörzék) 

- a tanulói értékelés 

követelményeinek teljesülése. 

Szándék: prioritások eldöntése, 

az előrehaladás útjának 

tisztázása 

mérési feladatok 

összehasonlító 

elemzése, bevált 

módszerek 

iskolavezetés igazgató, 

igazgató- 

helyettes, 

munkaközösség-

vezetők 

Egy 

osztályban 

tanító 

tanárok 

közössége 

havonta a 

magatartás 

és 

szorgalom 

elbírálása 

nevelési 

tréning 

szükség 

esetén 

- magatartás és szorgalom 

értékelése, 

- információk átadása a 

fejlődési lap kitöltéséhez, 

- problémák megbeszélése. 

Szándék: a kooperativitás a 

tevékenységekben. 

magatartás, 

szorgalom, 

pedagógiai alapelv 

kritériumainak 

megfelelő eredmény, 

sokoldalú tájékoztatás 

(korrekt, pontos) a 

fejlődési lapokon, 

nevelési problémákra 

konszenzuson alapuló 

nevelési eredmény 

az adott 

osztályfőnök, 

 munka-

közösség- 

vezető 

igazgató, 

igazgató-

helyettes 

 

 

Értékelő esetmegbeszélések 

- Előző (óvodák) és következő (középiskolák) intézményi fokozatok fórumai. 

- Nevelőtestületi értekezletek (tantestületi értekezlet, munkaértekezlet). 

- Munkaközösségek foglalkozásai (esetmegbeszélések, szakmai megbeszélések). 

- Iskolavezetés megbeszélései, tanácskozásai (kéthetente hétfői napokon). 

Szándék: a prioritások eldöntése, az előrehaladás útjainak tisztázása. 

Problémamegoldó fórumok 

Fórum jellegű tanácskozások, egyéni megbeszélések:  

- gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és osztályfőnökök, 

- gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és a Települési Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálat, 

- egy osztályban tanítók közössége, 

- ISzMK, OSzMK-k, IDÖK között. 

Maradéktalanul érvényesíteni a minőségi integrációs (együttnevelő) oktatás kritériumait. 

Ehhez együttműködési megállapodáson, kommunikációs terven alapuló korrekt 

partnerkapcsolatok kiépítése szükséges. 

Dokumentáltan a rendszer részei a fenti elemek. 



 

Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Pályaorientáció 

Tanulóink pályaorientációját már hatodik osztály félévétől kezdjük megfigyelni, ahol 

szükséges, segítséget nyújtva. Minden év novemberében pályaválasztási szülői értekezletre 

hívjuk a helyi középiskolák képviselőit. Igény szerint részt veszünk a „Száz út vár ránk” megyei 

pályaválasztási kiállításon, ahol a megye összes középiskolája bemutatkozik. 

Figyelemmel kísérjük tanulóink továbbtanulási terveit, segítve őket a reális választásban. 

6-7. osztályban %-os arányban felmérjük a pályairányultságot. 

Fogadjuk a középiskolák beiskolázási felelőseit, akik tájékoztatót és bemutatót tartanak 

intézményükről, az ott folyó nevelő-oktató munkáról. 

A 8. osztályban az órai differenciálására fokozottan figyelünk a pályairányultság szerint. 

8. osztály első félévében lehetőséget adunk diákjainknak, hogy a középiskolák nyílt napjait 

felkeressék, s végleges döntésük előtt az ott szerzett tapasztalatokat felhasználják. 

A 8. osztály osztályfőnöke a napi kapcsolattartás mellett informálja, segíti, koordinálja a 

tanulókat, a szülőket. Az életpálya építési kompetencia bevezetése segíti a pályaorientációt.  

Továbbtanulásra felkészítő program 

A felvételi tantárgyakból (matematika, magyar) középiskolai előkészítő foglalkozásokat 

szervezünk tanulóink számára, figyelembe véve az érintett középiskolák felvételi- és 

követelménybeli szokás- és elvárás-rendszerét. 

A nyomon követés folyamatának leírás szerinti működtetése. 

Korrekt adatokra épülő következtetések levonása, fejlesztési tervek megvalósítása. 

 

III. Elvárható eredmények 

 
Intézményeredményességi céljainkat úgy fogalmaztuk meg a pedagógiai rendszer 

bevezetéséhez, hogy azok teljesülésének eredményei egybeessenek a hatékony együtt-

neveléssel szemben támasztott elvárásokkal. 

Kitűzött célunk 

A település integrációs stratégiájának megfelelően fogadjuk a hozzánk érkező tanulókat, akiket 

az integráció logikájának megfelelően tanítunk-nevelünk. 

Továbbá célunk, hogy a családok szociális helyzetén javítsunk a gyermek- és ifjúságvédelem 

eszközeivel (kapcsolat a Gyermekjóléti Szakszolgálattal) 

A személyiségfejlesztést terápiás eszközökkel, a képességkibontakoztatást egyéni fejlesztési 

tervekkel, speciális szakemberekkel segítjük. A HHH-s tanulók délutáni elfoglaltságairól, 

szabadidős tevékenységben való részvételéről nyilvántartást vezetünk. 

Olyan oktatásszervezési kereteket teremtettünk, melyek lehetővé teszik: 

- a szociokulturális alapú szelekció hatásának csökkentését, 

- a kommunikáció tudatos fejlesztését, 

- az otthonról hozott tudás (erősségek, gyengeségek), kultúra megismerését minden 

gyermek tekintetében, 

- az intézményi együttműködést a tanulókövetésben. 

Pedagógusaink széleskörű módszertani repertoárral rendelkeznek. A minőségbiztosítás 

megvalósítása szemléletváltozást eredményezett, elfogadták a tanári szerepbővülést. 

Mérési forma 

Diagnosztikus tevékenységek, exploratív-, feltáró beszélgetések, szaktárgyi mérések, OH-

mérések. 



 

Kitűzött célunk 

Az oktatás szervezése, módszertana, attitűdje igazodjon a tanulók egyéni sajátosságaihoz, 

eltérő adottságaikhoz, szociális hátterükhöz. 

Mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára 

optimális fejlesztés biztosítása valósuljon meg elfogadó, megértő környezetben. 

Kitűzött célunk 

Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. 

Az iskolától a családi házig az információáramlást az alábbi eszközökkel oldjuk meg: 

- meghívó, 

- szórólap, plakát, helyi kiállítás, stb. 

- ellenőrző, üzenő füzet, 

- levél, 

- iskolai honlap, 

- tanulói értékelés rendszeresen, 

- telefonos kapcsolat, 

A tájékoztató jellegű kapcsolattartás az alsó tagozatban színes, változatos. A már leírt 

kommunikációs csatornákon kívül használjuk a „lecke füzetet”, ajtókra, hirdetőtáblára 

kifüggesztett, általában a tájékoztatás témájával összefüggő díszítéssel, dekorációval ellátott, 

információkat. 

Mérési forma 

Írásos üzenetváltás, kötetlen és irányított beszélgetés módszerével nyert információk  

Kitűzött célunk 

A tanulók egyéni fejlesztési tervének megfelelően, tudatosan és célzottan megvalósítani az 

intézményváltást. 

Továbbá: 

- a tanulók és szülők motiválását biztosítani, 

- a fogadó intézményt elegendő, megfelelő információval ellátni, 

- a tanulókövetés rendszerét kiépíteni. 

Az intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot 

meghaladó mértékben javulnak. 

Mérési forma 

Kulcskompetenciák mérése. 

 
 

 

Iskolai egészségnevelési elvek, tevékenységek, programok 

 

A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait 

koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi 

pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében.  

Az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítse azoknak a 

pozitívbeállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek,a 

fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és magatartását fejlesztik. 



 

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, fiatalokat arra, hogy önálló, életükben 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak 

ki, és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos 

emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a környezet –elsősorban a 

háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok –, egészséget, testi épséget 

veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Készítsenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi 

szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos 

közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének 

módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, 

legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek – 

különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl.dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 

Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. 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. 

 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk az egészséges életmódot szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 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 

területén. 

 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 

Terület Tevékenységek Érintettek Sikerkritérium Értékelést 

végzi 

Egészséges 

táplálkozás 

A biológia, kémia 

tantárgyak, 

alsóban környezet 

valamint az 

iskola összes 

tanulója, 

biológia, kémia 

Tanterv szerint a tananyag 

feldolgozásra kerül és minden 

tanuló számot adott évben 

megszerzett tudásáról. 

érintett tanítók,  

tanárok, 

osztályfőnökök 



 

ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az 

osztályfőnöki 

órák tanóráin 

feldolgozott 

ismeretek 

tanár, 

osztályfőnökök 

Minden évben egy alkalommal 

játékos vetélkedő az ötödik-

nyolcadik évfolyamos 

osztályoknak az egészséges 

életmódra vonatkozó 

tudnivalókkal kapcsolatosan. 

Félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon 

egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartása az iskolai eü. 

szolgálat segítségével.  

 

Káros 

szenvedélyek 

A biológia, kémia 

tantárgyak, 

alsóban környezet 

valamint az 

ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az 

osztályfőnöki 

órák tanóráin 

feldolgozott 

ismeretek 

iskola összes 

tanulója, 

biológia, kémia 

tanár, 

osztályfőnökök 

Tanterv szerint a tananyag 

feldolgozásra kerül és minden 

tanuló számot adott évben 

megszerzett tudásáról. Minden 

évben egy alkalommal játékos 

vetélkedő az ötödik-nyolcadik 

évfolyamos osztályoknak az 

egészséges életmódra 

vonatkozó tudnivalókkal 

kapcsolatosan. 

Félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon 

egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartása az iskolai eü. 

szolgálat segítségével.  

 

érintett tanítók,  

tanárok, 

osztályfőnökök 

Aktív 

életmód, 

sport 

a mindennapi 

testedzés 

lehetőségének 

biztosítása: 

testnevelés órák; 

játékos, 

egészségfejlesztő 

testmozgás az 

első-negyedik 

évfolyamon; az 

iskolai sportkör 

foglalkozásai; 

tömegsport 

foglalkozások; 

úszásoktatás; 

 

iskola összes 

tanulója 

Iskolai munkaterv , 

tantárgyfelosztás alapján 

megtartásra kerülnek a 

foglalkozások. 

Minden fél évben 

osztályonként egy-egy gyalog- 

vagy kerékpártúra a környékre 

félévkor és év 

végén a 

tanítók, 

testnevelők, 

sportköri 

vezetők 

Személyes 

higiéné 

A biológia, kémia 

tantárgyak, 

alsóban környezet 

valamint az 

ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az 

iskola összes 

tanulója, 

biológia, kémia 

tanár, 

osztályfőnökök 

Tanterv szerint a tananyag 

feldolgozásra kerül és minden 

tanuló számot adott évben 

megszerzett tudásáról. Minden 

évben egy alkalommal játékos 

vetélkedő az ötödik-nyolcadik 

érintett tanítók,  

tanárok, 

osztályfőnökök 



 

osztályfőnöki 

órák tanóráin 

feldolgozott 

ismeretek 

évfolyamos osztályoknak az 

egészséges életmódra 

vonatkozó tudnivalókkal 

kapcsolatosan. Félévente egy 

alkalommal az ötödik-

nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartása az 

iskolai eü. szolgálat 

segítségével.  

 

Szexuális 

fejlődés 

A biológia, kémia 

tantárgyak, 

alsóban környezet 

valamint az 

ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az 

osztályfőnöki 

órák tanóráin 

feldolgozott 

ismeretek 

iskola összes 

tanulója, 

biológia, kémia 

tanár, 

osztályfőnökök 

Tanterv szerint a tananyag 

feldolgozásra kerül és minden 

tanuló számot adott évben 

megszerzett tudásáról. 

Félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon 

egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartása az iskolai eü. 

szolgálat segítségével.  

 

érintett tanítók,  

tanárok, 

osztályfőnökök 

Elsősegély-

nyújtási 

alapismeretek 

elsajátítása 

A biológia, kémia 

tantárgyak, 

alsóban környezet 

valamint az 

ötödik-nyolcadik 

évfolyamon az 

osztályfőnöki 

órák tanóráin 

feldolgozott 

ismeretek az 

iskola 

elsősegélynyújtási 

ismeretek tanterve 

alapján 

iskola összes 

tanulója, 

biológia, kémia 

tanár, 

osztályfőnökök 

Tanterv szerint a tananyag 

feldolgozásra kerül és minden 

tanuló számot adott évben 

megszerzett tudásáról. 

Félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon 

egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartása az iskolai eü. 

szolgálat segítségével.  

 

érintett tanítók,  

tanárok, 

osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iskolai környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 
 

A környezettudatosságra nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezetmegóvására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak 

fenntartható fejlődését. A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, 

amelynek segítségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan 

gondolkodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 

területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk azokat a környezet megóvásához szükséges 

képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan 

működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  

kapcsolatosan. 

 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

 A természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika, technika  tantárgyak, valamint az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 a környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: gyalog- vagy kerékpártúra 

a környékre a környezeti értékek felfedezésére; minden évben a „Föld napja” 

alkalmából történő megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos 

vetélkedővel, akadályversennyel; a szárazelemgyűjtés megszervezése az iskolában;  

 

 

 

 

 



 

 

A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Az alábbiakban a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések  kerülnek ismertetésre. 

Az itt fel nem sorolt, a tananyag feldolgozását és a tanulói tevékenységet, valamint a tanórai 

oktató és nevelőmunkát segítő felszerelések, eszközök, taneszköz-jegyzéket a helyi 

tanterveknél jelenítjük meg. 

Az oktatás-nevelés eszközrendszere: 

A pedagógiai munkában a megválasztott módszerek összhangban vannak a nevelői 

szabadsággal, az eszközök használata pedig egyrészt a pedagógiai kulturáltság, másrészt a 

rendelkezésre álló feltételek függvénye. 

- Intézményünkben a meglévő eszközök mennyiségi és minőségi mutatói nincsenek 

összhangban egymással. Bár a felszereltség átlagosnak mondható, az alapeszköztár 

rendelkezésre áll, eszközeink között sok az elavult, nehezen használható. 

- Az audiovizuális eszközök alapvetően biztosítottak. 

- Természettudományos szaktanteremmel, számítástechnikai és nyelvi szaktanteremmel 

rendelkezik az intézmény. 

- A szertári helyek elegendők.  

-        Számítógép-parkunk korszerű 

 

Feladataink: 

- a még használható eszközök pontos számbavétele, a használaton kívüliek folyamatos 

selejtezése, 

- a javításra várók felújítása, 

- a házilag is előállítható eszközök fejlesztésére a külső és belső erők mozgósítása 

(pedagógusok, gyerekek, szülők, külső patronálók segítségével), 

- meg kell találni a módját a hiányok pótlásának iskolai költségvetésből, 

- pályázatok útján szerzett többletforrások felhasználása az eszközök pótlásához, 

fejlesztéséhez. 

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

melléklete határozza meg, melyek azok a minimális eszközök, amelyekkel az iskoláknak 

rendelkezniük kell. 

Ennek értelmében a intézményünkben a nevelő-oktató munkához szükséges helyiségek, 

építmények megfelelőek. 

Az elavult felszerelést, ismerethordozókat (könyvek, térképek, falitablók, kép- és hanganyag, 

videofilmek) folyamatosan pótolni, a készletet felújítani szükséges. Interaktív tananyagok 

beszerzése kiemelt feladat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Óvodai nevelési program 

Helyzetelemzés 

Békés megye dél-keleti részén helyezkedik el Kétegyháza nagyközség. A magyar-román határ 

legközelebbi pontja 6 km-re keleti irányba esik. A lakosság többsége román nemzetiségű. 

Büszkeségünk a román Tájház és a festői környezetben lévő Almássy kastély, melyet egy 

csodálatos park vesz körül. Óvodásainknak gazdag, tapasztalatgyűjtő kirándulások színhelye. 

Ennek a községnek mindig voltak híres szülöttei: Márki Sándor (1853) történész, Borza Lucia 

román tankönyvíró, szerkesztő, több verses kötete jelent meg román nyelven. 

Az óvoda a település középpontjához közel a két iskola szomszédságában helyezkedik el. 

Funkciójának megfelelő célra épült 1905-ben. Több alkalommal lett korszerűsítve, bővítve 

(legutóbb a tavalyi évben) így jelenleg jó  állagú, modern, korszerű óvoda szolgálja a 

gyermekek nevelését.  

Nevelési feladatainkat 3 csoportban valósítjuk meg. Az óvoda udvara tágas, árnyékot adó fák, 

zöld növények, virágok teszik barátságossá, hangulatossá az óvoda mindennapjait.  

Az óvodában 65 gyermek elhelyezésére van lehetőség és mindenki részesül román nemzetiségi 

nevelésben. 

A gyermekek eltérő szocio-kulturális helyzetű családokból érkeznek az óvodába, többségük    

román nemzetiségi szülők gyermekei.  

A román nyelv kifejező ereje jelen van az óvodánkban. Fontosnak tartjuk a néphagyomány, a 

helyi kultúra átadását, amelyhez a személyi feltételek biztosítottak a 7 román nemzetiségi 

óvodapedagógus által. Ugyanakkor az óvodapedagógusoknak nincs könnyű dolguk a román 

nyelvi nevelés terén, hiszen a vegyes házasságok kapcsán egyre nagyobb a „nyelvvesztés” a 

gyerekek szinte alig vagy egyáltalán nem beszélik a román nyelvet. 

Ezek tudatában fogalmaztuk meg nevelési céljainkat, feladatainkat. A játékra alapozva 

szervezzük a gyermek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, kisebbségi nyelvismeretéhez 

igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket.  

Óvodánkat sokszínűség, a régi értékek megőrzése mellett rugalmas, folyamatosan fejlődő 

óvodai élet jellemzi. 

 

Óvodai nevelésünk célja, feladata 

Célja 

Óvodai nevelésünk célja, hogy kétnyelvű óvodai környezetben (román-magyar) elősegítsük a 

különböző szociális háttérrel rendelkező gyermekek személyiségének harmonikus testi, 

szellemi, érzelmi, szociális fejlődését.  

Célunk a kisebbség nyelvének és kultúrájának ápolása, a román nyelvhez való pozitív érzelmi 

viszony kialakítása. 

Célunk a szociálisan hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez (roma) tartozó gyermekek 

esélyegyenlőségének biztosítása.  

Komplex neveléssel a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése. 

Olyan környezet megteremtése, amely fejlesztő hatású, ahol a különbözőség mindenkinek 

természetessé válik.  



 

A módszerek, az eszközök, a szervezeti formák, az ellenőrzés, az értékelés, a mérés, a gyermek 

személyiségének folyamatos fejlődését, fejlesztését segítse elő.  

 

Feladata 

 Érzelmi biztonságot nyújtó egészséges óvodai környezet megteremtése, amelyben a 

gyermekek testileg és lelkileg megfelelően fejlődnek. 

 Közös élményekre épülő mindennapok megteremtésével a gyermekek erkölcsi 

tulajdonságainak (pl. együttérzés, önfegyelem, feladattudat) fejlesztése. 

 A gyermekek érdeklődésére, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek 

biztosítása, amelyeken keresztül szerezhetnek tapasztalatokat a természeti és társadalmi 

környezetről, a román kisebbségi nyelvi hagyományápoló kultúraátörökítő neveléssel 

egybekötve. Differenciált fejlesztéssel eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális 

határához. 

 Hozzásegíteni minden gyermeket az élményekhez, a tapasztalati úton, cselekvés, 

tevékenység általi fejlődéshez.  

 Olyan lehetőségek megteremtése, hogy a gyermek a játékban, a munkában, a különböző 

élményt nyújtó tevékenységekben átélheti a minden napi tevékenység örömét, ébren 

tarthatja figyelmét, kíváncsiságát, megismerési vágyát, aktivitását, miközben fejlődik 

személyisége, képességei, készségei.   

 A szabad játék terének megteremtése. A gyermek elsődleges tevékenysége a játék, melyet 

önmaga választ, önmagáért végez és közben képességei fejlődnek.  

 Az óvodapedagógus a változatos tevékenységek megszervezése során figyelnie kell a 

gyermekek életkorára, előzetes tapasztalataira, és érdeklődésére, kíváncsiságára.  

 

Küldetésünk 

 
Óvodánk elsődleges feladata a rá bízott 3-6 éves gyermekek személyiségének harmonikus 

fejlesztése.  

Arra törekszünk, hogy az óvodai programunkban meghatározott célokat a lehető 

legeredményesebben hajtsuk végre.  

A szülőkkel partneri kapcsolatot alakítsunk ki, építünk segítő közreműködésükre, mivel tudjuk, 

a gyermek elsődleges szocializációs színtere a család és az óvodának kiegészítő esetleg 

hátránycsökkentő szerepe van. 

Nevelési felfogásunk alapja a gyermekszeretet és elkötelezettség.  

Egymásra figyelő és segítőszándék vezérli minden óvodánkban dolgozó munkáját, és emberi 

kapcsolatait. Igyekszünk egymással együttműködve a gyermek fejlődését szem előtt tartó 

szervezetként funkcionálni. 

Jellemzi óvodapedagógusainkat a pedagógiai optimizmus, az együttérzés és a különbözőség 

elfogadása.  

Hangsúlyozzuk a nyelvhez, a környezethez, a tájhoz, a társakhoz való érzelmi viszony 

megalapozását, a családi nevelésre alapozva, és együttműködve.  

Nevelési gyakorlatunkban komoly hangsúlyt kap az érzelmi és erkölcsi nevelés, mert ez 

alapozza meg a személyiség szocializációját. 

A megalapozott szokásrend kialakításával, olyan biztonságot kívánunk nyújtani a 

gyermekeknek, amely támpontot ad a minden napokban, s amely értelmes célokkal tölti meg 

azokat. 

Valljuk, hogy a játék a gyermek számára a legfőbb élményforrás, ugyanakkor a személyiség 

fejlesztésének színtere, a tanulás, a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja. 

 



 

Alapelvek 

 A gyermeket, mint fejlődő személyiséget-szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem 

illeti meg, ezért gyermek személyiségéből kiindulva érzelmi biztonságot nyújtó, 

szeretetteljes óvodai légkör megteremtésén kell fáradoznunk.  

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának 

kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepe van. 

 Az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére 

kel irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly 

módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.  

 Az óvoda teremtse meg, gyermek olyan nyitott és rugalmas légkörben fejlődhessen, mely 

igazodik egyéni szükségleteihez, életkori- és egyéni sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez. 

 

Mindezek miatt óvodánk gondoskodik:  

 

 kétnyelvű óvodai környezetben olyan óvodai élet megszervezéséről, amelyben a gyermeki 

játék elsődlegessége hangsúlyos, 

 

 a testi, szociális és az értelmi képességek egyéni alakításáról, 

 

 az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről a különböző tevékenységeken 

keresztül, 

 

 a gyermekek tiszteletének, szeretetének, nyitottságának megőrzéséről és fejlesztéséről a 

szűkebb és tágabb környezetük iránt,  

 a családokkal való együttműködésről a gyermekek személyiségének fejlesztése és 

képességeinek kibontakoztatása érdekében,  

 

 a népi hagyományokhoz, szokásokhoz való kötődés erősítéséről a szülőkkel 

együttműködve,  

 

 a román kultúra értékeinek, a helyi kultúra és hagyományok átörökítéséről,  

 

 az óvodai tanulásról, melyet az óvodai élet egészét áthatóan az egész személyiséget fejlesztő 

önként vállalt játékban, és cselekvéses, tevékenységekhez kötött tanulással valósul meg.  

 

Gyermekkép 

Programunk, az Alaprogramból kiindulva, abból az alaptényből indul ki, hogy az ember 

szellmei, erkölcsi és biológiai értelemben  is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.  

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságoknak, az érés törvényszerűségei, 

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

gyermeknek sajátos, életkoronként, és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

A gyermekek személyiségének kibontakoztatásában a környzetnek(személyi, tárgyi) 

meghatározó szerepe van. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden 

gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szereteteteljes nevelésben részeüljön, 

a meglévő hátrányai csökkenjenek. Az óvoda nem ad helyet semmiféle előítéletnek. 

Óvodánkban úgy szeretnénk nevelni a gyermekeket, hogy érzelmileg gazdag, mindenre nyitott, 

a különbözőséget elfogadó és tiszteletben tartó, a kisebbség nyelvéhez és kultúrájához kötődő 

személyiséggé váljanak.  



 

 

 

Óvodakép  

Az óvodás korú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, az óvoda családi nevelés 

kiegészítője. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja, hogy 

gyermek fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételeket. Az óvodában, miközben teljesíti 

funkcióit( óvó-védő, gondozó, nevelő) a gyermekben megteremtődnek a következő 

életszakaszba(kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.  

Legfőbb célunk, hogy elősegítsük az óvodánkba járó gyermekek sokoldalú, harmonikus 

fejlődését, a gyermeki szeméyliség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését. Segítse elő a 

kiemelt figyelmet érdemlő gyermekek hatékony ellátását.  

Alapelvként elfogadjuk, hogy a   

 a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés, bizalom kell, hogy 

övezze, 

 nevelés során a gyermek egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatására 

szükséges maximálisan törkednünk,  

 a pedagógiai hatásokat úgy kell megszervezni, hogy az gyermeki személysigéhez a 

lehető legjobban igazodjon.  

Óvodánk gondoskodik: 

 a gyermeki szükségletek kielégítéséről, 

 érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről, 

 testi, szociális és értelmi képességek egyéni és életkorspecifikus alakításáról,  

 sokszínű tevékenységekről,különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékról,  

 gyermek egyéni képeségeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek 

közvetítéséről.  

Nemzetiségi nevelésünk során biztosítjuk az önazonosságtudat megőrzését, ápolását, 

erősítését, átörökítését,nyelvi nevelését, és a multikulturális nevelésen alapuló integráció 

lehetőségét. Ezen képeségek fejlesztését próbáljuk megteremteni azon gyermekek esetében, 

akik valamely oknál fogva hazájukat elhagyva kényszerülnek nálunk óvodába járni.  

A nevelés kerete 

Az egészséges életmódra nevelés 

 

Célja: 

 A kisgyermek olyan szükségleteinek kielégítése, amely elősegíti fejlődését, hozzájárul 

egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez és egészséges életmódjának kialakulásához. 

A gyermek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életvitel igényének alakítása 

 

Feladata: 

 A gyermekek gondozása, testi szükségleteik, mozgásigényük kielégítése, életkoruknak 

megfelelő óvodai életritmus kialakítása. 



 

 A gyermek testi képességei fejlődésének elősegítése.  

 A gyermek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 

 Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges, esztétikus környezet biztosítása. 

 A gyermek egészségének óvása, megőrzése, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 Szükség szerint megfelelő szakemberek bevonásával – szülővel, óvodapedagógussal 

együttműködve – prevenciós és korrekciós testi-lelki nevelési feladatok ellátása.  

 Egészséges óvodai környezet biztosítása, a környezet védelméhez, megóvásához 

kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.  

 Együttműködés a szülőkkel: az otthonról hozott és már kialakított pozitív szokások 

megerősítése, a negatív szokáselemek gyengítése.  

 Pozitív minta biztosítása az óvodában dolgozó valamennyi felnőtt részéről.  

 

A kiscsoportos óvónő az óvodai felvétel után a gyermekekről anamnézist készít, ezzel elindítja 

az ismerkedés folyamatát. A fejlődés üteme minden gyermeknél másként alakul, ezért 

folyamatos megfigyeléssel, testsúly, testmagasság stb. összehasonlító mérésekkel segítjük az 

egyéni sajátosságok feltárását. A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermek 

közötti meghitt, megértő viszony, ezért őszintén, tapintatosan közeledünk feléjük. A 

fokozatosság betartásával arra törekszünk, hogy a gyermekek egyre önállóbban elégítsék ki 

szükségleteiket. 

A helyes életritmust fokozatosan az életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelően a családdal 

együttműködve alakítjuk ki. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végzi az óvónő 

a teendőket, hogy megtanulhassák a fogásokat, a testápolási szokások sorrendjét. Az egy 

csoportban dolgozó óvónők a dajka nénikkel megbeszélik a testápolási szokások pontos 

menetét, az azonos gyakoroltatás miatt.  

A testápolás a gyermekek tisztaságigényének a kialakulását szolgálja. Ezen a téren is nagy 

különbségek mutatkoznak. Az óvodai és családi gondozási szokások összehangolása segít az 

azonos elvek betartásában. Megismertetjük velük a tisztálkodási eszközök használatát, a papír 

zsebkendőt minden csoportban a gyermekek számára elérhető helyen tároljuk.  

A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás. A gyermekek napi 3 x étkezéssel, tápanyagszükségletük 

nagyobb részét az óvodában kapják, de ez nem minden esetben elég változatos. Kevés 

gyümölcsöt, tejterméket kapnak – ezen még szeretnénk változtatni – pl. : gyümölcsnapok 

bevezetésével. 

Az étkezések azonos időpontban kultúrált körülmények között zajlanak (ebédlő). A 

gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. Igyekszünk ezeket megismerni a 

szülők segítségével, és kellő toleranciával fogadjuk el a kezdeti étvágytalanságot, válogatást. 

Később ösztönözzük a gyerekeket, de nem kényszerítjük az ételek elfogyasztására. 

A gyermekek az öltözködés gyakorlásával jelzéseket kapnak a testsémáról és az öltözködés 

sorrendjéről. Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermekeket, ezért kérjük a szülőket, 

hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket, így meleg-hideg érzetükön segíteni tudunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy ruházatuk tiszta, ízléses és praktikus legyen és ezt önmaguk is 

igényeljék. 

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. Igyekszünk minél több 

időt a szabad levegőn tartózkodni, mert a levegőztetés élettani hatású. Naponta szervezünk 

mozgásos tevékenységeket, hosszabb vagy rövid ideig tartó szervezett csoportos sétákat 



 

(játszótér, kastélykert) ezzel is hozzájárulva gyermekeink mozgásszükségleteinek 

kielégítéséhez. Megfelelő időjárás esetén a testnevelési foglalkozásokat is az udvaron tartjuk. 

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve ápoljuk, majd 

értesítjük a szülőket. A fertőzések elterjedését a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő 

öltözködéssel, külön törölköző használatával, (ami az óvoda saját törölközője) igyekszünk 

gátolni. Egészségük megőrzéséhez fontos, hogy edzettek legyenek, ezért minden időszakban 

sokat tartózkodhatnak a friss levegőn, futkározhatnak, szabadon mozoghatnak. Télen közösen 

szánkózunk, csúszkálunk, hógolyózunk. Óvodánk udvarán sok a fa, mely megvédi a 

gyermekeket a nap káros hatásaitól. Ősszel és tavasszal a víz edző hatását kihasználva a 

középső és nagycsoportos gyerekeknek (igény szerint nem kötelező jelleggel) úszásoktatást 

szervezünk Gyulára. Célunk a víz megszerettetése, játékos vízhez szoktatás. Testi épségük 

védelme és a baleset-megelőzés érdekében önmaguk és társaik testi épségének megóvására 

neveljük a gyerekeket. A hibaforrások megszűntetését az eszközök és használati tárgyak 

ellenőrzésével és folyamatos karbantartásával biztosítjuk. 

A lehetőségeket figyelembe véve igyekszünk olyan esztétikus, színharmóniát árasztó 

környezetet kialakítani, amely kedvezően befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának 

kialakulását. Óvodánk egyik fontos fejlesztési tere a tágas udvar, mely sokféle lehetőséget nyújt 

a változatos játéktevékenységekhez. Esztétikai szépségét az ízlésesen kialakított virágos részek, 

bokrok, cserjék adják, melyek napsütéses idő esetén is árnyékot biztosítanak. A nagy szabad 

füves terület alkalmat ad a szervezett játékos tevékenységekre. Az udvaron található fémből 

készült mászókákat igyekszünk fából készült mozgásfejlesztő játékokra cserélni. 

Az óvoda épületét, a csoportszobákat a nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításának 

figyelembe vételével az óvónők esztétikusan rendezik be. A több funkciót betöltő 

csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, a tevékenységek végzésére, esetleg étkezésre, 

alvásra és pihenésre. 

A különböző játéktevékenységekhez elkülönített kuckókat, mesesarkokat alakítottunk ki, 

amelyeket ízlésesen, esztétikusan rendezünk be. Minden csoportszobában van olyan sarok, 

hely, ahol a gyermekek összegyűjthetik a csoportos séták alkalmával talált kincseket, 

(természetsarok) amit az évszaknak megfelelően rendezünk be. 

A játékos tevékenységek során a gyermekek maguk próbálnak ki valamit, tapasztalatokat 

szereznek, ezáltal fejlődnek képességei és szociális kompetenciái. Pl.: önbizalom, reális énkép 

kialakításának képessége, kezdeményezőképesség, akaraterő, kitartás, kommunikációs- és 

kooperációs készség. 

A gyermekek a személyes holmijaikat az előszobákban elhelyezett jellel ellátott fogasokon 

tárolják. Itt kaptak helyet a hirdetőtáblák is, ahol a gyermekek munkáit is kiállítjuk. 

A vizesblokkban megfelelő méretű mosdók, WC-k vannak és a mosdók fölött tükrök és 

fogmosó felszerelést tároló polcok vannak elhelyezve. 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- Önállóan végzik személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési teendőket, ez 

igényükké válik és óvodán kívüli helyzetekben is alkalmazzák. 

- Képesek lesznek szükségleteik felismerésére, kielégítésére és mozgásigényük szándékos 

irányítására. 

- Igényükké válik a szabadban való tartózkodás, a rendszeres mozgás. 

- Kialakul bennük a tiszta, esztétikus környezet igénye és ők maguk is vigyáznak környezetük 

rendjére. 



 

- Esztétikusan megterítenek, vigyáznak az asztal rendjére, rendeltetésszerűen használják az 

evőeszközöket, tudnak szedni, önteni önállóan. 

- A szabadban végzett számtalan tevékenység, mozgás által a gyermekek kiegyensúlyozottá, 

testileg, lelkileg, szellemileg teherbíróvá válnak. 

- Örülnek környezetük szépségének, rendjének. 

- Képesek gondozni, alakítani, szépíteni környezetüket.  

- Eligazodnak, önmagukat kontrolálják az egészségügyi szokásokat mutató vizuális jeleken.  

- A gyermekeknek a megszerzett ismeretek, a közös pozitív élmények hatására igényükké 

válik az egészséges életmód.  

 

 Napirend 

6-12-ig  Játék a csoportban 

  Testápolás, reggeli  

 Élmények, tapasztalatok feldolgozása kötetlen és 

kötött formában mikro csoportos, esetenként egész 

csoportos szervezés formájában. 

  Játék a szabadban 

  Szervezett és szabad mozgás (séta, megfigyelés,

 munka) 

 

12-15-ig  Testápolás, ebéd 

  Csendes pihenő, mese, vers, altató 

 

15-17-ig  Folyamatos ébresztő 

  Szervezett mozgás 

  Testápolás, uzsonna 

  Játék a csoportban vagy a szabadban 

 

 

Érzelmi és erkölcsi nevelés és szocializáció biztosítása 

Célja: 

 Az eltérő kulturális háttérrel rendelkező nemzetiség értékeinek, érzelmeinek 

megismerése és megértése. 

 Óvodában olyan kedvező érzelmi hatások biztosítása, szervezése a gyermekek 

számára – kiegyensúlyozott szeretetteli légkör, élményekre épülő közös tevékenységek 

– amely segítik személyiségének,  önállóságának fejlődését és  szocializációját.  
 

Feladata: 

 Szeretetteljes, családias légkör megteremtése, ahol közös élményeken alapuló 

tevékenységek során pozitív érzelmi viszony alakul ki a gyermek-gyermek, felnőtt-



 

gyermek között. Az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai 

alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd jellemezze. 

 Az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését , én 

tudatának alakulását, és engedjen teret az én kifejező törekvéseinek.  

 Az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek 

különböznek egymástól. 

 A kiemelt figyelmet igénylő: lassan fejlődő érzékszervi, értelmi vagy mozgássérült, 

hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő képességű 

(tehetséges) gyermekek nevelése sajátos törődést igényel, szükség esetén megfelelő 

szakemberek (pszichológus, logopédus, gyógypedagógus) közreműködésével. 

 Olyan óvodai élet szervezése, közös élményen alapuló tevékenységek gyakorlása, amely 

segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak - (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség) – és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat) 

fejlődését, a szokás- és normarendszerének megalapozását.  

 Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje 

szűkebb és tágabb környezetét, amely hazaszeretetet és a szülőföldhöz való kötődés 

alapja,hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben megmutatkozó 

jóra és szépre, mindazok megbecsülésre.  

 A gyermek magatartásának alakulása szempontjából az óvodapedagógus , az óvoda 

valamennyi alkalmazottjának kommunikációja,bánásmódja és viselkedése modell értékű 

szerepet tölt be. 

 A viselkedés helyes szokásszabályainak betartására ösztönözzük a gyermekeket: 

- hogy a rábízott egyéni feladatokat önállóan a szabályok betartásával oldja meg. 

- hogy kifejezze érzelmekben, szavakban, tettekben az óvodához, társaihoz, felnőttekhez való 

ragaszkodását.  

 

Az óvoda folytatja és kiegészíti a család által megkezdett nevelési folyamatot. Igyekszünk 

megismerni a gyermeket óvodába lépés előtt a családban, tájékozódunk a család nevelési 

szokásairól és mi is tájékoztatjuk a szülőket a beszoktatás pedagógiai kérdéseiről. 

A gyermek első találkozása az óvodával, annak emberi, érzelmi és tárgyi környezete alapvetően 

befolyásolja a gyermek társakhoz és felnőtthöz fűződő későbbi kapcsolatát. 

Éppen ezért különös gondot fordítunk a beszoktatásra. Akik igénylik már a nyár folyamán is 

többször bejöhetnek az óvodába, ismerkedhetnek az óvoda szokásaival stb. Lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a gyerekek a szülővel együtt ismerhessék meg a közösségbe történő 

beilleszkedést, hogy fokozatos idő csökkentéssel – igény szerint – vegyen részt a szülő ebben 

a folyamatban. A nagyobb testvérek, rokonok az első napokban, hetekben együtt lehetnek az új 

gyerekekkel. Óvodába lépéskor jellel ellátott tárggyal kedveskedünk a gyerekeknek és ők is 

behozhatják biztonságukat fokozó játékukat, tárgyaikat.  

Az óvoda minden dolgozója szeretettel, megértéssel, türelemmel fordul a gyermekek felé, 

törekszünk az érzelmi támaszt nyújtó környezet kialakítására, ahol a gyermekek elképzelései is 

érvényesülnek. Ezért szükséges, hogy az óvodapedagógus–gyermek, gyermek-dajka,  

alkalmazottak gyermek-gyermek kapcsolatát pozitív attitűd jellemezze.  

Nehezen beilleszkedő gyermeket simogatással, bábbal, énekkel próbáljuk megnyugtatni, hiszen 

a kisgyermek jó közérzetéhez a felnőtt testközelségére is szükség van. Lefekvéskor különös 

gondot fordítunk a simogatásra, betakargatásra, mesélésre, altató dalocskák éneklésére – 

természetesen tesszük ezt a kisebbség nyelvén is. 



 

A gyerekek között alakuló kapcsolatokban jelentős szerepe van a beszédnek. Ezért gyakran 

kezdeményezünk meghitt beszélgetéseket, ahol bátran elmondhatják élményeiket, 

véleményeiket, ötleteiket. Segítjük a gyerekek között létrejövő kapcsolatok, barátságok 

kibontakozását, a másság elfogadását, az érzelmileg átélt közös feladatok megvalósulását. 

A gyermekek érzelmeire, érdeklődéseire, megismerési vágyára épülő tapasztalatszerzésekkel 

tesszük lehetővé, hogy egyre több ismeretet szerezzenek az őket körülvevő szűkebb-tágabb 

környezetről, hogy jól tájékozódjanak és érzelmileg is kötődjenek ehhez a környezethez, amely 

a szülőföldhöz való kötődés alapja. Lehetővé tesszük az Én-kép erősítését, a pozitív értékrend 

helyes viselkedés alakulását a nemzetiség értékeinek, érzelmeinek megismerését. 

Fontosnak tartjuk az „óvónői mintát”, az óvoda más dolgozójának kommunikációját, 

bánásmódját, értékrendet, amit közvetítünk feléjük, amellyel a gyermekek kezdetben 

érzelmileg, majd később a belátás alapján azonosulnak. Az azonosulás elősegíti a csoport 

közösséggé formálását. 

Közösen ünnepeljük meg a születés- névnapokat, jelezvén azt, hogy fontosak vagyunk egymás 

számára. 

A szülők jelenléte a csoportban a gyermekek számára fontos esemény – a családi és óvodai 

környezet összekapcsolását jelenti. Hagyomány, hogy a szeretet ünnepét, a Karácsonyt együtt 

ünnepeljük a szülőkkel.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

- A gyermekek szeretnek óvodába járni, ragaszkodnak egymáshoz, felnőttekhez és ezt 

érzelmekben, tettekben fejezik ki. 

- A közös tevékenységekben szívesen és érdeklődéssel vesznek részt, örülnek az elért 

sikereknek. 

- Társaik szokatlan megnyilvánulásait megértéssel, türelemmel fogadják (másság). 

- Igényükké válik a helyes viselkedés szabályainak a betartása. 

- Segítőkész társaival, érdeklődik társai, barátai iránt. 

- Örömmel végzi a rábízott feladatokat, örül saját és mások sikerének. 

- Szívesen kezdeményez, érdeklődő, környezete jelzéseit, érzéseit, jeleit érzi.  

 

Anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

Az óvodai anyanyelvi-kisebbségi nyelvi nevelés komplex folyamat, ami a nevelési folyamat 

egészében jelen van. Minden tevékenységet áthatva, segíti a gyermek önbizalmának 

kifejlődését, a beszédkapcsolatok, szociális kapcsolatok kialakítását.  

A mese és a vers része az egész óvodai életet átfogó anyanyelvi-kisebbségi nyelvi nevelésnek. 

Értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermekeknek. 

Célja: 

 Az érthető, kifejező beszéd készségének kialakítása. 

 A kisebbségi kultúrkincsből és az anyanemzet kultúrájából merített versek, mesék, 

mondókák közvetítésével a gyermekek kisebbségi identitásának alakítása. 

 A kommunikáció különböző formáinak kialakítása két nyelven a beszéd- és 

kommunikációs kedv fenntartása, a szókincs bővítése, a kifejezőképesség komplex 

fejlesztése.  



 

 A megismerő funkciók (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás, emlékezet) 

fejlesztése  

 Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. 
 

 

Feladata: 

 Beszélgetésre, mesehallgatásra, bábozásra alkalmas kiegyensúlyozott légkör biztosítása. 

 A gyermek spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 

bővítése, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlása, másrészt az 

értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás - 

alkotóképesség - fejlesztése. Valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a 

kreativitás fejlődését elősegítő ösztönző környezet biztosítása. 

 Élmény és tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása a szűkebb és tágabb környezetben, 

ahol fejlődnek a gyermek képességei.  

 A tevékenységekhez kapcsolódó irodalmi anyag igényes kiválasztása, figyelembe véve a 

gyermekek kisebbségi nyelvi ismeretét. 

 Az óvodáskorban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (mesélés, verselés, bábozás, 

dramatizálás), mely tevékenységeken keresztül a gyermekeknek lehetőségük nyílik a valós 

élet szerepköreinek elsajátítására játékos formában. 

 A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése versekkel, mondókákkal, mesékkel 

életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelően. 

 A kommunikációs igény motiválása, a kommunikáció segítése, a gyermekekhez közelálló 

témák és tevékenységek által. 

 Választékos, nyelvi eszközökben gazdag kommunikációs helyzetek biztosítása.  

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat.  

Szükséges figyelmet fordítani az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

közben a gyermek természetes beszéd-és kommunikációs kedvének fenntartására, 

ösztönzésére, a gyermek meghallgatására, a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok 

igénylésére. 

 

Anyanyelvi fejlesztés:  

Óvodai életünkben naponta megjelenik a mese, vers felváltva magyar és román nyelven, 

melyek anyagát a tevékenységekhez igazodva választunk ki. 

Csoportszobáinkban igyekszünk olyan helyet kialakítani „meseszőnyeg”-„mesesarok”, ahol a 

gyermekek egymással, az óvó nénivel meghitten beszélgethetnek, elmondhatják élményeiket, 

a sétákon szerzett tapasztalataikat megbeszélhetik, bábozhatnak, verselhetnek. 

Mindehhez az eszközök a gyermekek számára elérhető helyen találhatók. 

Lehetőséget adunk arra, hogy otthonról behozhassák kedvenc mesekönyveiket és a megfelelő 

irodalmi élményt nyújtó meséiket társaikkal megoszthassák. Ezáltal is fejlődik beszédkedvük 

és fejlődik szókincsük. A gyermekre figyelő jó példát adó, jól artikuláló, szépen beszélő 

környezet a gyermekek nyelvi fejlődését pozitívan befolyásolja. 

Tapasztalataink szerint a mai szülők, már alig mesélnek a gyerekeknek, éppen ezért 

kötelességünknek érezzük, hogy visszaadjuk a gyermekeknek a mesehallgatás és a 

mondókázás-verses együttjátszás örömét. 



 

A mese, a vers az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, mélyíti az önismeretet, 

segíti a világ megismerését, mindig többről szól, mint amit szavakkal kimond. Ezért nagyon 

fontos az igényes válogatás. Minden esetben figyelembe vesszük a gyermekek életkorát és 

kisebbségi nyelvi ismeretét. 

A legfontosabb területet a népköltészet adja. Örömmel hallgatják és mondogatják a felnőttek 

játékai ölbéli gyermekekkel mondóka típusokat: hintáztató-lovagoltató és a ciróka-maróka 

féléket. 

Nagyon fontosnak tartjuk a személyiségfejlesztés szempontjából a népköltészet másik műfaját, 

a népmesét. Olyan meséket választunk, amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus 

ismétlődések jellemzik. 

Az anyanemzet és a helyi kultúrából merített rövid népmesék, rövid szövegű történetek 

közvetítésével identitást alapozunk, formálunk. A hasonlóságok, különbségek érzékeltetésével 

(magyar-román) kultúrák iránti érdeklődést kívánunk alakítani.  

Később már többfázisos szerkezetű állatmeséket, cselekményesebb meséket, klasszikus 

tündérmeséket, meseregényeket olvasunk fel, amit folytatásokban napokon keresztül izgatottan 

várnak a gyerekek. 

Jelentős helyet foglalnak el a műköltészeti alkotások, reális történetek és a tisztán lírai vagy 

epikus elemeket tartalmazó gyermekversek és verses mesék.  

A 3-4 évesek irodalmi nevelésének leghatásosabb eszközei a népi mondókák, simogatók, 

höcögtetők, melyek nagy élvezetet jelentenek a gyermeknek, mert a felnőtt ölében, 

testmelegében teljes biztonságban hallgatják. Főleg év elején beszoktatásnál az érzelmi 

egymásra találás szempontjából tartjuk fontosnak. Ez a korosztály tartalom szempontjából az 

állatmeséket és az egyszerűbb népmeséket, műmeséket fogadja be. 

Versanyagunkban szerepelnek legismertebb költőink (Zelk Z., Osváth E., Illyés Gy., Weörös 

S.) gyermeki szemlélethez igazodó játékos, ritmikus zenei hatású versei. Mondogatásukkor a 

mozgás, a játék elsődleges, a szöveg annak tartozéka. Szeretik a román versek-mondókák 

sajátos ritmusát. Nagyon lényegesnek tartjuk az ismétléseket, főként a kisebbségi nyelv 

szempontjából. 

A gyermekekkel 8-10 magyar, 4-5 román mondókát és 10-14 mesét ismertetünk meg. Meséknél 

románul, csak a szereplőket nevezzük meg. 

 

4-5 éves korú gyerekek érdeklődését a többfázisú állatmesék, halmozó és láncmesék elégítik 

ki, de mesélhetünk nekik bonyolult szerkezetű meséket is. Igénylik az óvónő meséit, egy-egy 

kedvenc mesét kérésükre többször elmondunk. Ebben a korban a gyerekek már segítségünkkel 

megjelenítik a meséket játékukban és az átélt élmények alapján rögtönöznek bábjátékot is. Ezen 

alkalmakat mindig kihasználjuk a román nyelv szókincsének bővítésére, a kommunikációs 

készség fejlesztésére. 

A népi mondókák alkotják az alkalomszerű és tervezett mondókázgatás anyagát. Olyan 

mondókákat, verseket válogatunk, amelyek a természeti jelenségekhez, az állatvilághoz, a 

gyermekeket körülvevő környezethez és a mindennapi élethez kapcsolódnak. Tervezünk 

klasszikusaink, mai magyar költőink verseiből és bővítjük  a verses mesék körét is.  

A gyermekekkel megismertetünk: 4-5 mondókát (magyar-román), 5-6 vers (magyar-román), 

10-14 mese, románul a már ismert meséket lerövidítve, eszközökkel motiválva mondjuk el a 

gyerekeknek. 

 



 

Az 5-6-7 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Kialakul a gyermek „mesetudata” és ez az 

anyagválasztás esetében is meghatározza a továbblépést. Mesélünk állatmeséket is, de az igazi 

irodalmi élményt a cselekményesebb, terjedelmesebb novellisztikus-realisztikus mesék  és a 

bonyolultabb, gyakran elágazó szerkezetű tündérmesék jelentik számukra. Válogathatunk a 

csali- és a tréfás mesék köréből és az értékes irodalmi elbeszélések közül.  

A verses mesék mellett a meseregényeket, folytatásos meséket is szívesen hallgatják délutáni 

pihenés előtt főként. 

A versanyag egy részét a már hallott népi mondókák, a gyerekkor élményvilágára épülő versek 

alkotják, de bővülnek a szerepátadó, fogyó, gyarapodó játékokkal, kiszámolókkal, tréfás 

mondókákkal is. A „nagyok” ugyancsak élvezik a költői alkotás hangzásbeli játékát, zeneiségét. 

Érdeklődnek már a versek témája, a költői képek iránt. Ezért a gyermekeknek olyan eszközöket 

biztosítunk, amiből bábokat, kellékeket készíthetnek és bármikor kedvük szerint eljátszhatják 

az ismert mesét.  

Az ismert mesei motívumok bábozása, dramatizálása, rajzolása kedvelt szórakozásaik közé 

tartozik.  

A gyermekekkel megismertetünk: 10-15 vers, mondóka (magyarul és románul), 15-20 mese 

magyarul, 4-5 mese románul. 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és a 

dramatikus játékok. Ezen keresztül elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta beszédhallást és a 

nyelvtanilag helyes beszédet. A mondókák, versek ismételgetése jó alkalom a nyelv 

gyakorlására, tanulására, a beszédgátlás oldására. 

A gyermekek a mesékből sok új fogalmat ismerhetnek meg. A népmesék ékes, kifejező 

nyelvezetét az emlékezetből meséléskor is igyekszünk minél pontosabban, hitelesebben 

mondani.  

A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, önálló versmondásra. 

Vigyázunk arra, hogy a felnőttek beszéde, román nyelvismerete utánzásra méltó jó példa legyen 

a gyermekek előtt. 

Értelmi fejlesztés:  

Az érdeklődést, a kíváncsiságot, mint tanulási motívumokat tartjuk fontosnak és ezeket a 

játékon és különböző tevékenységeken keresztül próbáljuk realizálni. A különböző 

helyzetekben előtérbe helyezzük az életszerű tapasztalás fontosságát. Olyan változatos 

tevékenységeket biztosítunk a gyermekek számára, amelyeken keresztül további élményeket 

szerezhet az őt körülvevő társadalmi és természeti környezetről.  A gondolkodás, a 

problémamegoldás és a tapasztalatszerzésen alapuló tanulást helyezzük előtérbe, ahol a 

gyermek spontán szerzett tapasztalatait különböző tevékenységekben és élethelyzetekben tudja 

gyakorolni. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat magyarul és románul. 

- Várják, igénylik a mesehallgatást. 

- Játékidőben kezdeményeznek bábozást, dramatizálást. 

- A gyermekek is szívesen mesélnek. 

- Gondolkodásuk, képzeletük, fantáziájuk, szándékos figyelmük fejlődik, beszédkészségük, 

beszédkedvük erősödik. 

- Kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazzák. 

- Átérzik a hagyományok üzenetét. 



 

- Átélik a mesék, versek szárnyaló világát. 

- Olyan értékekkel gazdagodnak, amelyek örök érvényűek (hagyományőrzés, ápolás, mese- 

és mondavilág, szeretet, megbecsülés) 

- A gyermek életkorának megfelelően fejlett az érzékelése, észlelése, figyelme, emlékezete, 

gondolkodása.  

 

 

Hagyományápolás 

Óvodánk a hagyományőrzésnek természetes közege, az ünnepek és a hagyományőrzés igen 

szorosan összekapcsolódik. 

Nevelőmunkánk fontos része az ünnepek sajátos hangulata, a hozzákötődő hagyományok és 

szokások felelevenítése. 

Fontos feladatunk a hagyományok ápolása, a román kultúrkincs megőrzése, továbbadása. A 

hagyományápolás nem csak az ünnepekben jelenik meg, hiszen ennél szélesebb értelemben 

olyan élménynyújtást jelent a gyermek számára, ami a szülőföldhöz, a közvetlen környezethez 

való kötődést segíti elő. 

A néphagyomány ápolásra nagy hangsúlyt helyezünk: növeli a hovatartozás, az összetartozás 

érzését, melyre egyre nagyobb szükség van.  

Úgy szervezzük az eseményeket, hogy a gyermekek minél inkább megtapasztalják a 

hagyomány lényegét, a gyakorlatban éljék át.  

A nyelvi fejlesztés folyamatában kiemelt szerepe van az ünnepeknek, hagyományoknak, 

melyekkel a kétnyelvű identitástudat alapozását, a nyelv iránti pozitív beállítódás kialakulását 

célozza meg az óvónő. 

Arra törekszünk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból, legyen az 

ünneplés lényege az ünnepet megelőző készülődés, melyet kiteljesít maga az ünneplés. 

 

 

Az óvodai élet hagyományos ünnepei: 

(Mikulás, Anyák napja, évzáró, gyermek név- és születés napja) 

 

Mikulás: hagyomány, hogy a román iskolások, vidám másorral (magyar-román versek, 

dalok, báb) kedveskednek a nagycsoportos gyerekeknek, és sor kerül közös énekelgetésre, 

ünneplésre. 

 

 

Moş Nicolae:               Se fac pregătiri pentru aşteptarea lui Moş Nicolae.  

    Copiii cu educatoarele fac diferite decoraţii pentru  

    sala de grupă. 

    Pregătesc surprize pentru cei mici şi pentru părinţi. 

             Păstrăm tradiţiile: sărbătorim împreună cu copiii 

            din clasele inferioare, de la şcoala română, ei se  



 

           pregătesc cu un mic program şi cadou pentru  

            copiii de la grădiniţă.  

                   Totodată  cîntâm cîntece împreună. 

 

Anyák napja, évzáró: Alkalmanként összekapcsoljuk a két ünnepet, ahol az év folyamán 

tanult román-magyar versekkel, dalokkal, körjátékokkal, 

kedveskedünk  a szülőknek, anyukáknak, nagymáknak. Fokozza az 

ünneplés örömét, hogy a gyerekek román népviseleti ruhába 

öltözve táncolnak. 

 

„Ziua Mamei”:               Cu aceasta ocazie copiii pregătesc pentru bunica şi  

     mama cadouri cu diferite teme. Într-o după- masă 

     invităm părinţii, bunicii casă sărbătorim împreună. 

     Cu ajutorul educatoarei se coc prăjituri, se face ceai,  

     cu care se servesc „musafirii”. Copiii se pregâtesc şi 

     cu poezioare, cîntece adecvate sărbătorii. 

 

  Sărbătoarea de „Bun Rămas”:   

                                       În ultima zi a lunii mai ne adunăm cu părinţii şi cu copiii 

dingrupa mare şi mijlocie pentru a petrecere o zi frumoasă 

împreună. Copiii din grupa mijlocie se  

pregătesc cu cadouri pentru cei mari (album, fotografii) şi cu un mic program (cîntece, 

poezioare) adecvate sărbătorii. 

  Grupa mare, la rîndul ei, pregăteşte un program (din cîntece, 

poezii şi dans) mulţumindu-le tuturor educatoarelor şi colegilor 

mai mici pentru minunatele clipe petrecute la grădiniţă. Apoi se 

joacă 

toţi împreună, mănîncă bomboane, dulciuri. 

 

Név- és születésnapok: Az ünnepelt gyermekek köszöntése a csoportban. Az óvó néni 

bábbal kedveskedik az ünnepeltnek, a gyermekek egymásnak is készítenek ajándékokat. 

 

Sărbătorile copiilor:   La grădiniţă se sărbătoreşte ziua de naştere şi ziua  

 onomastică a copiilor în aşa fel încît copilul sărbătorit 

 este aşezat la o masă festivă pe care să află  tort cu  

 lumînări aprinse.( Copiii numără lumînările). 

 Cîntăm cîntece adecvate în limba română şi 

 maghiară, chiar şi pe placul sărbătoritului. Copilul  

 Sărbătorit primeşte de la grupă şi de la educatoare  



 

 Cadou, exemplu: marionete, album în care fiecare 

 Copil din grupă deseneasă ceva frumos. Aceste ocazii 

 sînt importante pentru păstrarea tradiţiilor totodată  

 și pentru îndrăgirea limbii române, cît şi din punctul 

 de vedere de a crea o atmosferă familiară. 

 

Néphagyományhoz kapcsolódó ünnepek 

(Karácsony, Farsang, Húsvét) 

 

Ezek az ünnepek általában az egyházi ünnepekhez és az évszakok változásaihoz kapcsolódnak. 

Az érzelemi kötődés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni a néphagyományőrzés 

megvalósítása során. 

Karácsony: Meghitt hangulatban ünnepelünk a szülőkkel, csoportonként. Az egész 

ünnepséget közös sütés és ajándékkészítés előzi meg. Mivel községünkben román családoknál 

hagyomány a „colinda”, ezért az óvodába a nagycsoportos gyerekekkel román „colindákat” 

tanulunk és a többi csoportnak ezt előadjuk. 

 

Crăciunul:                        Pregătim daruri pentru părinţi, podoabe pentru  

brad. Facem prăjituri ( cu ajutorul educatoarei) 

pentru deliciul adulţilor. 

„Colindă de Crăciun” „Sclobod îi a corindă?”, cu  

aceste fraze începe „colinda”- Copiii din grupa  

mare merg a colinda la toate grupele, unde îi  

primesc cu prăjituri şi dulciuri. 

Şi educatoarele se pregătesc cu un buchet de  

Colinde şi cu urări adresate tuturor, urîndu- şi 

în acest fel unele, altora „An Nou Fericit!”, 

„La Mulţi Ani!”.   

 

Farsang: Igény szerint a szülőkkel együtt farsangolunk. Együtt készítjük 

az állarcokat, tombolához eszközöket gyűjtünk és készítünk. A 

gyermekek részt vesznek a tombolatárgyak kihúzásánál, együtt 

játszunk, táncolunk. 

 

Carnaval, bal mascat:    Copiii şi părinţii confecţionează, croiesc diferite  

costumuri, măsti cu figuri de animale, ochelari. 

Copiii se pregătesc cu un program mic ca surpriză 



 

pentru părinţi: cîntă cîntece, spun zicători, poezioare 

umoriştice şi prezintă dansuri simple de 

copii. 

După ce copiii se îmbracă în costumele pregătite 

de părinţi, dansează împreună cu părinţii „Periniţa, perina” 

(păstrarea tradiţiilor). Se ascultă muzică populară română 

şi maghiară, se mănîncă dulciuri şi se bea ceai. Toată ziua se 

petrece într-o atmosferă veselă. 

 

Húsvét: A román és magyar Húsvétra is készülünk. Locsoló verset 

tanulunk, a csoportszobát, ablakot közösen díszítjük (barka, 

aranyeső, tojásfa állítás stb.) A fiúk meglocsolják a lányokat, 

óvó néniket, a helyi román szokás szerint vízzel is locsolkodnak. 

A román Húsvét előtti pénteken egy-két nagymamát, idősebb 

nénit kérünk fel, hogy avassanak be a „rég-múlt” idők 

tojásfestés rejtelmeibe, majd közös festés után a fűbe rejtjük az 

elkészült tojásokat a kisebbek számára. 

 

Paştile:                             De paşti se vopsesc ouă de găină cucoji de ceapă  

 Sau hîrtie creponată. 

 Pregătim ouă ornamentate cu frunze: aşezam pe 

 ou cîte o frunză de pătrunjel înfăşurîndu-l într-o  

 bucată de pînză rară. Fierbindu-l în apa cu vopsele 

 locul frunzei râmîne alb. 

 (păstrarea tradiţiilor)                           

 

Nemzeti ünnepek (Március 15.) 

 

A külsőségek, az ünnepi hangulat megéreztetése elegendő ahhoz, hogy később konkrét 

jelentését és üzenetét is megértsék ezeknek az ünnepeknek a gyermekek. 

Sétával egybekötött kis zászlók lengetése kapcsán elmegyünk az emlékműhöz és a 

nagycsoportosok verssel, énekkel emlékeznek meg az ünnepről. Lényeges, hogy a gyermekek 

jól érezzék magukat, legyenek kellemes benyomásaik. 

 

Tevékenységformák 
Játék 

Célja: 

A gyermek élményt, tapasztalatot szerezzen, örömmel élhesse meg gyermekkorát és 

közben fejlődjön személyisége 

Legyen a játék a gyermekek számára tájékozódó, kreativitásokat fejlesztő és erősítő, 

élményt adó tevékenység. 



 

 

A játék az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége. A játék kiemelt jelentőségű, mert a 

pszichikumot, a mozgást, az egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenység. 

Hangsúlyozzuk a játék önkéntességét, a gyermeki önállóságot, kezdeményezést. Élmények, 

tapasztalatok többszöri átélésével gyakorolhassák a gyerekek azokat a funkciókat, amelyek 

személyiségük fejlődését elősegíti. 

Célunk a román nyelven folyó kommunikációs lehetőségek, helyzetek kihasználása. 

Jó napirend kialakításával kielégíteni a gyermekek napi játékszükségletét, meghagyva a játék 

semmi mással nem helyettesíthető szerepét, funkcióját.  

Feladata: 

 A játék feltételeinek biztosítása: (légkör, hely, idő, eszközök) tapasztalatszerzés. 

 Az óvónő modellértékű módszereinek alkalmazása. 

 A játékfajták, s azok tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni 

sajátosságainak, román nyelvismeretének (tájnyelv) figyelembe vételével. 

 Az óvodapedagógus tudatos jelenlétének biztosítása a szabad játék túlsúlyának 

érvényesülése. 

 Lehetővé tenni, hogy a gyermekek játékon keresztül tapasztalják meg a körülöttük lévő 

világ sokszínűségét, szerezzenek ismereteket és jussanak sikerélményhez.  

 

 

Nyugodt, derűs légkört biztosítunk a játékhoz, - ez a felszabadult játék alapfeltétele – ahol a 

gyermekek játékigényüknek megfelelően szabadon választhatnak és dönthetnek. Az óvodai 

játék színtere a csoportszoba, az udvar, a játszó- és kirándulóhelyek (játszótér, kastély). 

Rugalmas napirend kialakításával biztosítjuk a folyamatos, elmélyült játékot, arra törekszünk, 

hogy minél hosszabb és zavartalanabb legyen a játékidő.  

A tudatos óvónői munka lényeges eleme a játékeszközök kiválasztása, biztosítása. Olyan 

esztétikus, tiszta, balesetmentes, könnyen elérhető játékeszközöket biztosítunk, melyek 

fejlesztő hatásúak, felkeltik a gyermekek érdeklődését és megfelelnek az életkori és egyéni 

sajátosságoknak. 

Élményszerző sétákon, olyan tapasztalatokat szerezhetnek a gyerekek, melyek gazdagítják a 

játék tartalmát. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek legyenek élményháttereik: közvetlenül 

vásároljanak boltban, piacon, figyeljék meg a postás, a boltos munkáját stb. Ezáltal is 

kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé válhat a gyermekek játéka.  

A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű, elmélyült 

gyermeki játék kibontakozását. Mindezt az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége 

mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával, támogató, serkentő, ösztönző 

magatartásával, a nem direkt reakcióval éri el. Szükség esetén bekapcsolódunk a játékba és 

együtt játszunk a gyermekekkel, ha durvaság, konfliktus veszélyhelyzet keletkezik, segítünk a 

megoldásban, beavatkozunk.  

Alapvetően hagyjuk a gyermeket egyedül, vagy társaival játszani, önként játékeszközt 

választani. A gyermekek játékát figyelemmel kísérjük, a nehezen bekapcsolódóknak ötleteket 

adunk s mindig a pozitív megnyilvánulásokra építünk.  

A játékkal való helyes óvónői bánásmód közvetve járul a gyermekek nyelvi fejlesztéséhez. 

Igyekszünk minden egyes tárgyat, játékeszközt és a hozzájuk kapcsolódó szabályok 



 

megnevezését a beszédkészség fejlesztéséhez felhasználni, felkelteni a gyermekek érdeklődését 

s motiválni őket a román nyelv elsajátításában.  

Dolgunk a játékfajták s azok tartalmának, minőségének gazdagítása a gyermekek egyéni 

sajátosságainak, román nyelv ismeretének figyelembe vételével. 

 

Az óvodában kiemelt a szabad játék túlsúlyának érvényesülése.  

A gyakorlójáték során lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy önállóan próbálkozzanak 

a játékeszközök rendezgetésével, hogy alkalmuk legyen újabb ötletek kitalálására. A véletlen 

mozgásból fakadó siker újra ismétlésre készteti a gyermeket, s ez örömet okoz neki. A sokszori 

ismétlés és gyakorlás által a különböző funkciók fejlődnek, pl.: a finommozgás, a nagymozgás, 

mozgásuk összerendezetté válik, fejlődnek érzékszervei stb.  

 

A szerepjáték  tükrözi a gyermek tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit az ezekhez fűződő 

érzelmeit. A gyermek a játékban a hozzá érzelmileg közelálló felnőtteket és társakat utánozza, 

ezért ügyelünk arra, hogy mi felnőttek is mintát adjunk nekik. Kialakul a gyermekek közötti 

egyszerű dialógus, amit igyekszünk tudatos tervezéssel és nagy odafigyeléssel a román nyelv 

fejlesztésére felhasználni és különböző témák segítségével a „román nyelvi anyag” 

feldolgozását előkészíteni. Megteremtjük azokat a lehetőségeket, amelyekben kijátszhatják 

pozitív és negatív élményeiket, fejlesztjük a gyermekek viselkedéskultúráját, alkalmazkodó 

képességét, komplex személyiség fejlődést. 

Építő- konstruáló játék során változatos eszközöket biztosítunk a gyerekeknek, amiből tudnak 

építeni, konstruálni, átélhetik az alkotás örömét és fejlődhet kreativitásuk.  

Barkácsolással változatos tevékenységeket biztosítunk a gyerekek számára, ezáltal rengeteg 

ismeretet és tapasztalatot szerezhetnek különböző anyagokról és azok formálhatóságáról. Az 

elkészített eszközökkel játszhatnak. Sok kifejezést, matematikai fogalmat sajátíthatnak el, 

ugyanakkor a társas kapcsolatok is kialakulnak, hiszen egymásnak segíthetnek és 

megbeszélhetik a „munka menetét”. 

A bábozás a gyermek belső világának egyik legkifejezőbb eszköze. Már az óvodába érkezés 

pillanatától megismertetjük a gyermeket a bábbal, a báb „simogat” – „kérdez”, ezáltal 

elősegítjük a beilleszkedést és különböző szociális problémák megoldását. A bábozás 

meghatározó szerepet játszik a kisebbségi nyelv tanulásánál, érzelmileg ragadja meg a 

gyermeket, ugyanakkor a román nyelv bátrabb használatára serkentjük ezáltal őket, de a 

gátlások feloldására is alkalmas. 

A gyermekek beszédkészségének (román, magyar) fejlesztése a játékban. 

 

A játék a gyermekek nyelvi kifejezését is aktivizálja azáltal, hogy eljátssza élményeit, 

kommunikál társaival, az óvónővel. A szerepjáték adja a legtöbb alkalmat a gyakorlásra, a 

társakkal való beszélgetésre. Különböző kifejezéseket használnak, alkalmazzák a kijelentő, 

kérdő, felkiáltó mondatokat. Bekapcsolódva a játékba mintát adunk a nyelvi formák 

alkalmazására. 

Közvetlen beszédfejlesztő lehetőséget kínálunk a különböző nyelvi játékokon (fejlesztő) 

keresztül. 

A fejlesztő játékokat fontosnak tartjuk a gyermekek aktív és passzív szókincsének bővítése 

szempontjából. Pl.: „Roata anotimpurilor” – „Sacul fermecat” – „Spune după mine” stb. 



 

 

 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- A gyermekek képesek élményeik alapján olyan játékhelyzeteket létrehozni, amelyekben a 

szerepeket és az eszközök kiválasztását önállóan is tudják végezni. 

- Szívesen barkácsolnak, amit felhasználnak más játékban is. 

- Ismert meséket szívesen báboznak, a szereplőket, tárgyakat megnevezik románul is.  

- A játékban örömüket lelik és kialakul bennük az együttjátszás igénye.  

- A közösségben képesek a játék szabályait betartani. 

- Megismerkednek a játékok, építőelemek tulajdonságaival (szín, alak, forma, nagyság) 

ezeket románul is megnevezik. 

- Kedvük, igényeik szerint játszhatnak önfeledten. 

- Elképzeléseiket kiélhetik a szabad játékban.  

 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
 

Célja:  

A gyerekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, mely során felfedezik a dallam, a 

ritmus, a mozgás és a közös éneklés örömét, melyek fejlesztik a gyermek zenei ízlését, 

esztétikai fogékonyságát. 

Célunk a nemzetiségi kultúra megőrzése, a románságra jellemző dalok, táncok, népi 

játékok megismertetésével, ezáltal a kisebbségi nyelven aktív szókincset szeretnénk 

kialakítani.  

A zenei befogadóképesség szándékos fejlesztése. A megfontoltan válogatott zeneművek 

rendszeres hallgatásával és igényes zenei anyag megválasztásával.  

Az alkotóképesség fejlesztése a zenei nevelésen keresztül.  

 

Feladat: 

 A felhasznált zenei anyag igényes válogatása, a gyermekek életkorának és román 

nyelvismeretének megfelelően – jellegzetes tartalmak biztosítása. 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 A nemzetiség gyerekdalokkal, játékokkal, tánccal a kultúrkincs megőrzés és 

hagyományápolás végzése. 

 Ösztönözni a gyermekeket a minél több éneklésre, a ritmushangszerek használatára, ezáltal 

fejlődik esztétikai érzékük.  

 

Az óvodai zenei nevelés során megismertetjük a gyermekeket mondókákkal, dalos játékokkal, 

anyaországbeli és helyi tájjellegű dalokkal. Szívesen hallgatják énekeinket és hangszeres 

előadásainkat, melyek utánzásra inspirálja őket. 

Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt minta 

spontán utánzásával. 

A gyermekek zenei képességeinek (a ritmus, éneklés, hallás, mozgás) és zenei kreativitásának 

alakításában eszközül szolgálnak az énekes népi játékok és a kortárs művészeti alkotások.  



 

A zenei anyagot igényesen válogatjuk, az évszakok sajátosságaihoz, ünnepi alkalmakhoz 

igazítva.  

A kiscsoportos gyermekeknél fontosnak tartjuk az érzelmi biztonság megteremtését, ezért 

ölbéli játékok, lovagoltatók, játékos mozdulatokkal eljátszható 4-5 hangból álló énekes 

játékokat tervezünk. Játék közben megismertetjük a gyerekeket az alapfogalmakkal és 

bemutatjuk a halk-hangos beszéd és ének közötti különbséget. Különböző mozdulatokkal 

érzékeltetjük az egyenletes lüktetést. Felkeltjük a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt. 

A mindennapok során lehetőséget teremtünk a különböző tevékenységek által a néhány percig 

tartó hangszeres zene meghallgatására is.  

Megismertetünk velük: 4-6 magyar, 3-4 román mondókát, ölbéli játékot, 10-12 magyar, 6-8 

román énekes játékot. 

 

4-5 évesekkel ismételgetjük a már korábban tanult dalokat, bővül a dalok hangkészlete is. A 

körjátékok közül nehezebbeket is válogatunk pl.: szerepcserés, párválogatós, sorgyarapító 

játékokat. Lehetőséget biztosítunk a közös és egyéni éneklésre, a nap bármely szakában. 

Néhány ritmushangszer használatával ismételhetik az egyenletes lüktetést, gyakorolhatják a 

mondókák, dalok ritmusát, érzékelhetik a magas, mély éneklést. 

Megismertetünk velük: 4-5 magyar, 4-5 új román mondókát, 12-14 magyar 8-10 román énekes 

játékot, 2-3 műdalt. 

 

5-7 éveseknek már bonyolultabb játékot választunk. Például sorgyarapító, kapus, hidas játékok, 

amelyek a gyermektánc elemeit tartalmazzák. Az egyszerű táncos lépéseket a felnőtt minta 

utánzásával követni tudják. Egyre több lehetőséget biztosítunk az egyéni éneklésre, a 

hangszerekkel való ismerkedésre és azok használatára (cintányér, triangulum). A zenehallgatás 

anyagának kiválasztásánál fő hangsúlyt helyezünk a magyar és a román népdalkincsre. 

Megismertetünk: 5-7 magyar, 5-6 román új mondókát, 14-16 magyar, 10-12 román énekes 

játékot és 3-4 alkalomhoz illő műdalt.  

Arra törekszünk, hogy a gyermekek minél többet énekeljenek és ezt kísérjék 

ritmushangszerekkel is. 

 

A zenei nevelést kötött és kötetlen formában szervezzük. Az énekes játékokat kötött jelleggel a 

délelőtti levegőzés előtt alkalmanként az udvaron tartjuk, így biztosítjuk a játék 

folyamatosságát. A képességfejlesztésnél figyelembe vesszük a gyermekek egyéni képességeit 

és kötetlenül, mikrocsoportos formában végezzük ezzel kapcsolatos fejlesztő munkánkat. A 

körjátékok játszása, az éneklés és az ahhoz kapcsolódó mozgás az óvodai élet mindennapjait 

átszövi. Minden spontán adódó lehetőséget kihasználunk éneklésre, mondókázásra. A 

nagycsoportosoknak heti egy alkalommal román néptáncot szervezünk (du.). 

 

Az anyaországbeli, helyi tájjellegű dalok, dalos játékok tánclépésekkel kombinálva nagyon jó 

lehetőség a nemzetiségi kultúrkincs és hagyományok bemutatására. Így a gyermekek 

megismerkedhetnek a kisebbség kultúrájából merített dalokkal, dalos játékokkal, tánccal.  

A különböző énekes játékok és mondókák alkalmat adnak a nyelv kifejező erejének 

gyakorlására, a szókincsbővítésre. A mondókák, énekek ismétlése segíti a helyes artikulációt, 

a szavak szép és pontos kiejtését. 



 

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- A gyermekek örömmel mondókáznak, énekelnek és játszanak énekes játékokat románul és 

magyarul.  

- Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 

- Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 

- Önállóan és gátlások nélkül tudnak énekelni. 

- Szívesen énekelnek egyedül. Élvezettel játszanak énekes játékokat és szívesen vállalnak 

szerepet.  

- Átérzik a hagyományok üzenetét a népdalokon és dalos játékokon keresztül. 

- A közös éneklés örömforrássá válik számukra, ezáltal fejlődik esztétikai érzékük. 

- Szereti a zenei tevékenységet, szívesen vállal szerepet az énekes játékok során.  

 

Mozgás, mozgásos játékok 
 

Célja: 

 A gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás megszerettetése, valamint testi 

képességeinek fejlesztése játékos formában. 

 A gyermekek mozgásigényének fenntartása. 

 Az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve minden gyermek számára 

lehetőséget biztosítani az egészséges életmódot erősítő tevékenységeket az óvodai élet 

mindennapjaiban (játékos mozgások, spontán vagy szervezett formában).  
 

Feladat: 

 
 

 Mozgásfejlesztés a szervezett tevékenységekben – testnevelés foglalkozások és mindennapi 

szervezett mozgásban. Román nyelvű körjátékok összeállítása utánzó mozgásokkal. 

 Mozgásos játékok és mozgásos tevékenységek összeállítása, különböző román 

szakkifejezések használatával passzív szókincs fejlesztése. 

 Mozgáskedv fenntartása, felkeltése. 

 Mozgástapasztalatok bővítése- mozgáskészségek fejlesztése. 

 Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és szociális képességek fejlesztése. 

 Mozgás feltételeinek megteremtése 

 

A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó 

mozgásos játékok és feladatok, a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, 

formálásának és fejlesztésének eszközei. Az óvodáskor a természetes hely-, helyzetváltoztató-

, és finommotoros mozgáskészségek tanulásának, valamint a mozgáskoordináció intenzív 

fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 

gyakorlási formákkal, játékokkal szükséges elősegíteni. Mindezek nagymértékben 

hozzájárulnak a tanulási képességek, kompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez.  

 

 A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hatnak a 

kondicionális képességek közül különösen az erő és az állóképesség fejlődésére, amelyek 

befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos 

szerepük van a helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, felerősítik, 



 

kiegészítik a gondozás, és egészséges életmódra nevelés hatásait.  

 

A gyermek természetes mozgásigényére figyelemmel, a játékba, azon belül a szabad játékba 

ágyazott mozgástevékenységeket, az óvodai élet egyéb tevékenységeibe komplexen beépített 

testmozgást kiegészítik az irányított mozgástevékenységek, amelyek együtt hatnak a gyermek 

személyiségének fejlődésére (pl. pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető 

társas viselkedés, együttműködés, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás).  

 

A spontán, a játékba, azon belül a szabad játékba ágyazott mozgástevékenységeknek, az 

egészségfejlesztő testmozgásnak az óvodai nevelés minden napján, az egyéni szükségleteket és 

képességeket figyelembe véve, minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani. 

Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő, kooperatív mozgásos játékok széleskörű 

alkalmazására, a szabad levegő kihasználására.  

Az óvodás gyermek egészséges testi fejlődése, fejlesztése nem képzelhető el rendszeres, a 

gyermek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő idejű, tartalmú mozgás nélkül. A mozgás 

a testi képességek fejlesztése mellett jelentősen hat az értelmi és szociális képességek 

alakulására, ugyanakkor a mozgással kapcsolatos román szavak használatával, az eszközök, 

tornaszerek román nyelven történő megnevezésével passzív szókincset is fejlesztünk.  

A mozgást, mint életkori sajátosságot a nap folyamán bárhol és bármikor kihasználjuk. Úgy 

alakítjuk a gyermekek napirendjét, hogy egész nap biztosítsuk számukra a megfelelő helyet, 

eszközöket csoportszobában és udvaron egyaránt. A sokoldalú mozgásfejlesztést segítő 

felszerelések mindig a gyermek rendelkezésére állnak: csoportszobában a „rotikom” tornaszer, 

greiswald elemek, labdák, tornakarikák. Udvarunkon különböző mászókák találhatók és az 

alkalomszerint kihelyezett ugrálókötelek, karikák a nagymozgások fejlődését segítik. A 

különböző talajú udvarunk (betonos, füves, homokos) sok edzési lehetőséget kínál.  

A szabad mozgás- és játék során megismertetett labdajátékok, kötéljátékok, ugróiskola az 

udvaron rendelkezésre álló mozgásfejlesztő eszközök is az egyensúlyozás a szem,-kéz,-láb 

koordináció fejlődését segítik. 

Román nyelvű körjátékokat, népi hagyományokkal kapcsolatos mozgásos játékokat is játszunk 

a gyermekekkel udvaron és teremben egyaránt. 

A testnevelés foglalkozásokat Dr. Tóthszőllősyné Varga Tünde: „Mozgásfejlesztés az 

óvodában” c. kiadvány alapján állítjuk össze. 

A testnevelés foglalkozások anyaga az atlétikai, torna, játék jellegű gyakorlatokból tevődik 

össze. Főként a kondicionális és koordinációs képességek, a testséma, az oldaliság 

(karszalaggal) fejlesztését segítő mozgásokat, mozgásos játékokat végzünk, melyeket román 

nyelven is vezetünk.  

A fokozatosság elvét vesszük figyelembe és a gyermekek teherbíró képességét. Néhány perces 

bemelegítés után következnek az előkészítő gyakorlatok, a rávezető eljárások, melyekkel a 

főgyakorlatokat, játékos mozgásokat készítjük elő. Ezt követi a játék.  

A 3-4 évesek testnevelési anyaga nagyrészt a nagymozgásokat tartalmazza, természetes módon 

ismerkedhetnek testrészeikkel és azok funkcióival. Ezért alkalmazzuk a testrészek ismeretét 

célzó gyakorlatokat és az utánzást ösztönző mozgásos játékokat.  

4-5 éves korban a mozgásfejlesztésből már nagyobb szerepet kap a tér mozgásos megismerése. 

Előterébe kerülnek az egyensúlyérzék fejlesztése szem-kéz, szem-láb koordinációt fejlesztő 

gyakorlatok.  



 

A testséma fejlesztésben kiemelt jelentősége van az oldaliság tanításának, melyet a csuklón 

szalaggal jelölünk és használjuk a „jobb-bal” kifejezéseket is. 

5-7 éves korban a gyermekek terhelhetősége nagyobb, állóképességük, gyorsaságuk jobban 

fejlődik. A nagymozgásokat, koncentráltabban végzik, melyek bővülnek különböző 

ugrásokkal, gurulóátfordulással. Pontosabb szem-kéz, szem-láb koordinációt igénylő 

gyakorlatokat végeztetünk: különböző dobások, célbaugrások stb. Egyensúlyozó játékokkal 

bővítjük térérzékelésüket. A finommozgás fejlesztését a szerek különböző fogásmódjával 

gyakoroltatjuk. Nagyon jól felhasználhatók erre a célra a különböző méretű labdák, botok, 

szalagok. A finommozgás összerendezettsége az írástanulás elengedhetetlen feltétele. 

A játékban versenyjátékokat is játszunk, melyekkel közösségi érzésüket fejlesztjük és segítjük 

az önfegyelem és versenyszellem kialakulását. 

A mindennapi szervezett mozgás időpontját a napi tevékenységhez igazodva tetszőlegesen 

választjuk meg, - reggel, délelőtt, délután egyaránt tartjuk. Az időjárástól függően legtöbbször 

az udvaron, rossz idő esetén a csoportszobában illetve a tornaszobában tartjuk a 

foglalkozásokat. A mindennapos testnevelés anyagát elsősorban a mozgásos játékok adják, 

kiegészülve egy-egy gimnasztikai gyakorlattal, ugyanakkor népi mozgásos gyermekjátékokat 

is játszva hagyományt is ápolunk.  

A néhány perces jó hangulatú, románul is vezetett nyugodt, játékos légkörű foglalkozás 

biztosítja a mozgás megszerettetését. A különböző utánzó mozgásokkal (látják, hallják) román 

szókincsük is bővül. 

A szabadban tartott foglalkozásokon kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, sokat futnak a 

gyerekek különböző tempóban, fákat kerülgetve, másznak füvön, fogójátékot játszanak stb.  

A játékot, játékosságot alkalmazzuk alapvető eszközként. 

 

Olyan mozgástevékenységeket, tevékenykedést szervezünk a gyermekek számára, melyek 

során szerezhetnek ismereteket környezetükről. Saját testük és mozgásos képességeik 

megismerése segíti az „éntudat” fejlődését, a „szociális én” erősödését. 

A közös versengésekkel, versenyjátékokkal lehetőségük van a gyermekeknek a siker és a 

kudarc átélésére, kezelésére. 

A rendszeres, örömmel végzett mozgással a gyermekeket az egészséges életvitel kialakítására 

szoktatjuk és mintát adunk a szülőknek is az esetleges közösen végzett mozgással. Pl.: 

„Egészséghét” keretén belül (gyalogtúra, kerékpártúra, úszás stb). 

 

Fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

- Igénylik és szeretik a mozgást. 

- Biztonságosan mozognak, kialakul a nagymozgás, finommozgás és összerendezett 

mozgásuk. 

- Szívesen játsszák a mozgásos játékokat és ők is szervezik. 

- A szabályokat betartják, megerősödik önfegyelmük, figyelmük, kialakul egészséges 

versenyszellemük. 

- Fejlődik testi képességük: erőnlét, nagymozgások, mozgáskoordináció, finommotorika, 

szem-kéz koordináció. 

- A közös mozgás során fejlődik önuralmuk, együttműködő és tolerancia képességük.  



 

 

Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
 

Célja: 

A gyermekek tér-forma és színképzeteinek gazdagítása, esztétikai fogékonyságuk, 

szépiránti érdeklődésük, igényességük alakítása.  

A különböző technikákban nemzetiségi sajátosságokkal való megismertetés 

(motívumvilág, szövés, hímzés, díszítés). 

A gyermeki önkifejezés lehetőségeinek megteremtése, az igény kialakítása az alkotásra és 

az esztétikai élmények befogadására. 

Vizuális kommunikációs képesség fejlesztése (forma- és színlátás, térlátás, téri 

tájékozódás, forma- és színábrázolás, térábrázolás) 

 

Feladata: 

 Felébreszteni a gyermekekben az ábrázolási és alkotási vágyat, pozitív élményeken 

keresztül megszerettetni a rajzolást, gyurmázást, festést stb.  

 A gyermeki tevékenység feltételeinek a megteremtése.  

 Tervezhető tevékenységek tartalmának, minőségének fejlesztése. 

 A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

 Élmények, tárgyak, eszközök, technikák megnevezésével, megjelenítésével a kisebbségi 

szókincs aktivizálása. 

 Megismertetni a gyermekeket az eszközök használatával, a rajzolás, mintázás és kézimunka 

különböző és sok fajta technikai eljárásaival.  

 Az ábrázolás és művészeti alkotás területén minél gazdagabb és mélyebb ismeretek, pozitív 

élmények által erős érdeklődés kialakulását elősegíteni.  

 Az alkotásvágy fejlesztése a környezetünkben lévő kulturális intézmények alkotójellegű 

programjainak kihasználása. Ilyen programok beiktatásával elősegíteni és tudatosítani a 

szülőkben ennek fejlesztő hatását.  

 

 

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

fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, az esztétikus tárgyi környezettel 

való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki alkotás 

a belső képek gazdagítására épül. 

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. 

Fontosnak tartjuk, hogy a csoportszobában megfelelő légkör, hely, idő álljon rendelkezésre az 

alkotó tevékenységhez. A tevékenység gyakorlásához megfelelő minőségű és mennyiségű 

eszközt biztosítunk a gyermekeknek, szem előtt tartva az esztétikumot, a praktikumot. 

Figyelünk arra, hogy a gyerekek kényelmesen elférjenek az asztalnál, társaik ne zavarják őket 

a munkában. Az alkotáshoz szükséges eszközök mindig elérhető helyen vannak. 



 

Megismerhetik a tevékenységükhöz használt eszközök és anyagok tulajdonságait és az azokkal 

való bánásmódot – egyénenként megtanítjuk a gyermekeket erre. A gyerekek a mindennapi 

szabad játékban is rajzolhatnak, mintázhatnak, festhetnek stb. 

. 

A kiscsoportos gyerekek ismerkednek az anyagokkal, eszközökkel, játékosan firkálhatnak, 

rajzolhatnak, mintázhatnak. Először csak felfedeztetjük az anyagok – gyurma, agyag – 

formálhatóságát. Ők is gyúrhatják, nyomkodhatják, ütögethetik, gömbölyíthetik, formálhatják. 

Lehetőséget adunk az élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad témaválasztáshoz. A 

képalakításban biztosítjuk a különböző eszközöket a megfelelő technikai lehetőségeket: 

festéssel, zsírkrétával, ragasztással. 

Felfedeztetjük a különböző tárgyak formáit, színeit. 

 

A 4-5 évesek alkotó tevékenységét bővítjük újabb technikák megismertetésével és az ehhez 

szükséges eszközökkel: ceruzákkal, krétával, filc- és rostironokkal, fonallal, textillel, 

termésekkel. 

A szándékos képalakító tevékenységüket erősítjük az élményükhöz kapcsolódó témákkal és 

technikai lehetőségekkel. 

A képalakítás megjelenik festéssel, ceruzával, papírragasztással, karcolással, nyomattal, 

fonallal, textillel stb.  

Az emberábrázolást a szerzett ismeretek birtokában saját elképzelésük alapján jeleníthetik meg. 

Játékukhoz készíthetnek különböző eszközöket (pl. bábozáshoz, közlekedéses játékokhoz stb.) 

Az eszközök előkészítésénél, elrakásánál kérjük a segítségüket.  

5-7 éves gyerekek bátran használják az eszközöket és a megismert technikákat. A technikák 

gazdagítása az esztétikai tapasztalatok bővítése, tudatos az óvodapedagógus részéről.  

Témáikban megjelenítik saját élményeiket, kedvenc meséjüket, különböző eseményeket. Több 

alkalommal készítünk közös kompozíciót – tablót, melyeknél igénybe vesszük a gyermekek 

fantáziáját és alkalmat adunk kedvenc technikájuk alkalmazására. A gyermekek természetes és 

más anyagok felhasználásával ajándékot készítenek szülőknek, kisebb óvodásoknak, 

egymásnak – ezzel átélik az ajándékozás örömét. 

Arra törekszünk, hogy az óvoda minden részletében, legyen igényes, esztétikus közeg, hiszen 

ez a vizuális befogadóképesség alapja. A gyermekek élményvilágához közeli művészeti 

alkotások érdekes történetekkel gazdagított megtekintésére néprajzi gyűjtemények, alkotások 

meglátogatására adunk lehetőséget.  

 

A szabad önkifejezés színterének tekintjük az alkotó-alakító tevékenységeket, melyek a 

mindennapi játékba integrálódnak. 

Heti egy-két alkalommal szervezünk irányított mikocsoportos, kötetlen formájú 

tevékenységeket és egyéni munkaformát is alkalmazunk az egyénekkel való elmélyültebb 

foglalkozás érdekében. 

A szabadság értékének lényege a kibontakozási lehetőség minden gyermek számára, ezért 

lehetőséget biztosítunk arra, hogy megjeleníthessék saját egyéniségüket, élményvilágukat, 

érzelmeiket. 

 



 

Az óvodapedagógusok gyűjtőmunkájának és a szülők segítőkészségének köszönhetően 

csoportszobáinkban megjelennek a román kultúrában egyedi jelleget hordozó tárgyi 

műalkotások, a szokásokat tükröző tárgyi emlékek. A sajátos szín- és formavilág megjelenítése 

segíti a kisebbséghez való pozitív viszonyulást, az érzelmi kötődés megalapozását. A román 

Tájházban alkalmunk nyílik - főként a nagycsoportos gyermekekkel – megismertetni a román 

kultúra, hagyomány, népviselet jellegzetességeit, nagyon lényeges, hogy mindezt „eredeti” 

környezetben tudjuk megtenni. Itt alkalmunk nyílik beszélgetéseket folytatni különböző 

szokásokról, megkérve erre egy-egy idősebb román nemzetiségű nénit, bácsit.  

Igyekszünk minden egyes tárgyat, eszközt, technikát megnevezni románul is, ugyanakkor a 

színek, formák gyakorlására is lehetőség kínálkozik.  

 

Fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- Örömmel végeznek alkotó tevékenységet. 

- Tudnak örülni alkotásuknak, a közösen elkészített kompozíciónak. 

- Saját élményeiket, gondolataikat biztonsággal jelenítik meg. 

- Meglátják környezetükben az esztétikai értéket. 

- Megismerkednek kisebbségi műalkotásokkal, a tárgyi kultúra értékeivel. 

- Kedvük és igényeik szerint rajzolnak, festenek, átélik élményeiket ezeken keresztül. 

- Kreatív megoldásokat keresnek és végeznek. 

 

A külső világ tevékeny megismerése 
 

Cél: 

 Szerezzen a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat a szűkebb és 

tágabb természeti, emberi, tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. 

 Alkalmazza a gyermek tevékenységeiben azokat a matematikai tapasztalatokat, 

ismereteket – mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyok – amelyeknek birtokába 

jutott a környezet megismerése során.  

 Megalapozzuk a gyermekek környezettudatos viselkedését – az őket körülvevő 

felnőttek mintáját követve (szülő-pedagógus-dajka). 

 A gyermekek ismerjék és szeressék természetes környezetüket, ismerjék fel 

környezetük védelmének fontosságát, óvják és ápolják azt. 

 

Feladat: 

 Segíteni a gyermekeket abban, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek önmagukról, a 

természeti és társadalmi környezetről, a világról, ezáltal fejlődik gondolkodásuk, 

képzeletük, megfigyelőkészségük. 

 Törekedni érzelmi viszony kialakítására szülőföldjükhöz, a kisebbség szokásaihoz, 

hagyományaihoz, kultúrájához. 

 Tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása az életkornak és egyéni sajátosságoknak 

megfelelően. 

 A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés során – kisebbségi nyelven is. 

 Annak biztosítása, hogy a gyermekek a matematikai ismereteiket természetes környezetben, 

játékosan szerezhessék meg. 



 

 Elősegíteni a gyermekek véleményalkotását, döntési képességeinek fejlődését, a kortárs 

kapcsolatokban és a környezet alakításában.  

 Megismertetni a gyermekekkel tágabb és szűkebb környezetüket közvetlen és tapasztalati 

úton, ezáltal elérjük, hogy óvják és tiszteljék környezetüket és bátra alakítsák azt. 

 A környezet megismerése során a kulturált, biztonságos életvitel szokásainak, a 

társadalmilag elfogadott viselkedési formák alakítása mintaadással.  

 A gyermekek meglévő tapasztalatainak elmélyítése, új ismeretekkel való gazdagítása, 

rendszerezése ( természet és környezetvédelmi alapismeretek). 

 

 

A környezettel való ismerkedés, az óvodai nevelés egészében érvényesül. A gyermekek a 

természeti és társadalmi környezetéből szerzett ismereteit játékosan felhasználja, 

folyamatosan gyakorolja, munkatevékenységében alkalmazza. A külső világ megismerése 

sok megtapasztalás révén a gyermekek nyitottabbá, érdeklődőbbé válnak, gazdagabb az 

érzelemviláguk, ragaszkodóbbak és sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek. 

 

A gyermek óvodába lépésekor igyekszünk melegséget, szeretetet sugárzó esztétikus 

környezetet teremteni, ezzel is elősegítendő az óvodába történő beilleszkedést. Nagyon 

fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, megismerési vágyára 

építve lehetőséget adjunk a minél több érzékszervvel történő tapasztalásra, az élmények több 

szempontú felidézésére.  

A sokoldalú tapasztalatszerzést az alkalmi és folyamatos megfigyeléssel, annak feldolgozását 

tudatos irányítással, élményszerű átadással, mikrocsoportos és néha csoportos formában 

tesszük.  

Játékos tevékenykedés közben és megfigyelések során a gyermekek maguk próbálnak ki 

valamit, tapasztalatokat szereznek, ezáltal fejlődnek képességeik és szociális kompetenciáik 

(Pl.: önbizalom, öntudatos és környezetért is felelős magatartás, kommunikációs és kooperációs 

készség). 

Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a gyermekek sokat legyenek a természetben, 

felfedezzék annak szépségét, értékeit, ok-okozati összefüggéseket ismerhessenek meg.  

Megalapozott és következetes szokásrendszert alakítunk a gyermekek számára, mely egyúttal 

biztonságot nyújt. Segíti őket abban, hogy az emberi érintkezés alapvető szabályait elsajátítsák 

az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetben.  

A természeti és társadalmi környezet témakörei: 

- Család – óvoda – lakóhelyünk 

- Testrészek, azok funkciói, egészségvédelem. 

- Az évszakok szépségei, jellemzői. 

- Időjárás és öltözködés összefüggései. 

- Állatok (házi-, vadállatok) 

- Közlekedés – gyalogos, szárazföldi, vízi, légi. 

- Munkák, foglalkozások. 

- Napszakok. 

 

A témakörök feldolgozása mélységében folyamatosan bővül 3-tól 7 éves korig. 

 



 

A környezettel való ismerkedés közben alakul a gyermek társas magatartása, fejlődik 

beszédmegértő és nyelvi kifejező képessége. A megfigyelések a hosszabb-rövidebb séták után 

mindig lehetőséget adunk a benti nyugodt beszélgetésekre, melyek kétnyelvű környezetben 

történnek.  

Mindenkor támaszkodunk a gyermekek családi kiránduláson, nyaraláson szerzett 

tapasztalataira, hiszen az élmények felidézésével, elmondásával fejlődik nyelvi 

kifejezőeszközük. 

Az évszakhoz kapcsolódó megfigyelések gyakran több ideig tartanak, ezért általában 

beiktatunk egy-egy olyan közös beszélgetést, ahol a tapasztalatokat feldolgozhatják, 

kiegészíthetik, rendszerezhetik. Ezek a beszélgetések lehetőséget biztosítanak a gyermekek 

gondolkodásának folyamatos beszédének, szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésére. 

 

A gyermekek matematikai ismereteiket természetes környezetben, játékosan szerezhetik meg. 

Építünk a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére és az önálló 

problémamegoldás iránti igényére.  

Megfigyelések, séták során tapasztalatot szerezhetnek környezetük mennyiségi és formai 

összefüggéseiről és térbeli viszonyairól.  

Óvodánkban 4-5 éves kortól, játékos cselekvés során kezdődik a tényleges matematikai 

nevelés, mely mikrocsoportos és egyéni formában történik. 

5-6 éves korban alkalomszerűen kötött formában, játékosan történik a megismerő és 

problémamegoldó tevékenység. 

Matematikai képességüket az alábbi témakörök alapján fejlesztjük.  

- Halmazok képzése, összehasonlítás, sorbarendezés, bontás. 

- Területek mérése becsléssel, összeméréssel. 

- Geometriai alakzatok. 

- Számlépcső. 

- Tükörkép. 

- Sorszámok. 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

- Ragaszkodnak környezetükhöz, lakóhelyükhöz. 

- Különbséget tesznek az évszakok között. 

- Ismerik a házi- és vadállatokat. 

- Ismerik a közlekedési eszközöket, a szabályokat betartják. 

- Kialakul a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő, jól érthető 

beszéd. 

- Tudnak 10-ig számlálni, tárgyakat össze tudják hasonlítani nagyság, forma, szín szerint. 

- Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, használják a névutókat. 

- Szeretetük kialakult a környezetükhöz, élvezettel gyönyörködnek az évszakok szépségében.  

- Törekszenek azoknak a magatartási formáknak, szokásoknak betartására, amelyek a 

természet és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.  

- Szívesen számlálnak, hasonlítanak össze tárgyakat. 

- Képes különbséget tenni az évszakok és napszakok között.  

- Fejlődik felelősségérzetük. 

- A megismert új fogalmakat alkalmazzák spontán beszédükben is.  

- Bővül fogalomismeretük, fejlődik összehasonlító képességük.  

 



 

 

Munka jellegű tevékenységek 
Célja: 

 Legyen a munka a gyermek számára örömmel és szívesen végzett aktív, játékos 

tevékenység.  

 Munkajellegű tevékenység és tapasztalatszerzés közben alakuljon ki a gyermekben a 

munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, tulajdonságok (mint pl. a kitartás, 

önállóság, felelősség, céltudatosság). 

 A gyermekek ismerjék meg az emberek munkája révén létrehozott értékek védelmét, 

fontosságát. 

 

Feladat: 

 Különböző munkajellegű játékos tevékenységek tervezése, azok feltételeinek biztosítása. 

 Megismertetni a gyermekekkel a közös munkavégzés szabályait, képesek legyenek egyéni 

megbízatások teljesítésére és a kitartó munkavégzésre. 

 A gyermekek tapasztalataira építve új ismeretek nyújtása, meglévő elmélyítése.  

 

A munka végzése közben a gyerekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat és ismereteket 

szereznek a természeti és társadalmi környezetről. Hozzájárul az értelmi képességek 

fejlődéséhez, formálódnak és egyre pontosabbá válnak a munkához szükséges készségek. 

A munkajellegű tevékenységeket igyekszünk úgy alakítani, hogy azok tartalmazzanak játékos 

elemeket. Az önként vállalt feladatok munkafolyamatok végzése során megélik a gyermekek a 

közösségért való tevékenykedés örömét, mely normák, értékek, szabályok kialakulásához 

vezethet. 

Lehetőséget adunk arra, hogy a gyerekek saját és a csoport érdekében végezhessenek munkát, 

először segítséggel, majd később önállóan.  

Fontos alapelv, hogy az óvodapedagógus legyen együttműködő a gyermekkel, értékelése 

legyen konkrét, reális vagyis saját magához mérten fejlesztő, pozitív.  

Óvodánkban az alábbi munkajellegű tevékenységeket végezzük: 

- Önkiszolgálás. 

- Naposi munka (közösségi munka) 

- Alkalomszerű munka és megbízatások 

- Környezetgondozás, növénygondozás 

 

Minden csoportban fontosnak tartjuk az önkiszolgálást, testápolást, öltözködést, étkezést. Saját 

személyükkel kapcsolatos igényességre szoktatjuk őket (pl.: holmijaik rendben tartása, étkezési 

szokások elsajátítása). Kisebbségi szókincset bővítünk a testápolószerek, ruhaneműk 

megnevezésével. 

Az önkiszolgálással kapcsolatos munkaszokások begyakorlásával válik egyre tudatosabbá és 

örömtelibb tevékenységgé. Lehetővé válik általa a felelősségérzet, a kitartás, a 

kötelességteljesítés gyakorlása. A naposi munkát folyamatosan vezetjük be 4-5 éves kortól, 

asztalonként egy-egy napos kiválasztásával (napostábla), nagycsoportban, pl.: a hét napjai 

szerint jelöljük ki a naposokat. (Románul magyarul tanulhatják meg a hét napjait.) 

Először segítséggel, majd egyre önállóbban végzik ezt a tevékenységet, pl.: étkezések előtt 

megterítik az asztalokat, segítenek főként a szilárd ételek kiosztásában, a kancsót az asztalra 



 

helyezik. Leszedik az asztalt és összehajtják a terítőket stb.  Segítenek az óvónőnek a különböző 

foglalkozási eszközök kiosztásában. Lehetőség nyílik a kisebbségi nyelv gyakorlására is, az 

evőeszközök, ételek megnevezésével stb.  

A gyerekek általában együtt végzik az alkalomszerűen ismétlődő munkákat, mint a környezet 

rendjének a biztosítása, teremrendezés, játékok elrakása. 

Ünnepekre való készülődés során kisebb ajándékokat készítenek, segítenek az óvónőnek a 

csoportszoba díszítésében (felhasználva ábrázolás során elkészített eszközöket). 

Különös gondot fordítunk a közös munkavégzésnél a gyerekek közötti munkamegosztás és 

együttműködés megszervezésére. 

Ezt a munkafolyamatot a csoportszobában, az udvaron, az évszakoknak megfelelően végzik a 

gyerekek. 

Az élősarok gondozása folyamatos munkavégzést igényel. Pl.: a csoportszoba díszítését 

szolgáló növények ápolása, locsolása, a gyerekek és az óvónők által hozott termések, magvak, 

rügyeztetett ágak is ide kerülnek. 

Ősszel: falevelek gereblyézése, összegyűjtése, virágok átteleltetése – ládába ültetés és élősarok 

készítése stb. 

Télen: madáretetők elhelyezése, madaraknak magvak gyűjtése, madáretetés, hóseprés. 

Tavasszal: az udvar takarítása, az átteleltetett virágok kirakása, a szobanövények további 

gondozása, tavaszra jellemző dekoráció készítése. 

Nyáron: locsolás, gyomlálás, a növények gondozása. 

A gyermekek környezetével való kapcsolata a felnőttek közvetítésével valósul meg. Olyan 

feltételeket biztosítunk, melyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek harmonikus kapcsolatba 

kerülhessenek a környezetükkel, szokásrendünk és viselkedési formánk tükrözi az élőlények 

„tiszteletét” és az ember munkája révén létrehozott értékek védelmet.  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén: 

 

- A rájuk bízott feladatokat szívesen végzik. 

- Megtanulják a legszükségesebb szerszámok használatát. 

- Kialakul bennük a munka iránti tisztelet, mások munkájának megbecsülése. 

- A munka elvégzése által kitartóak, türelmesek, fejlődik felelősségérzetük. 

- A közösen végzett munka kapcsán kialakulnak a társas kapcsolatok. 

- Tudnak fejlettségüknek megfelelően, önállóan öltözni, az önkiszolgálás teendőit végezni. 

- Szívesen végeznek társaikért, társaikkal együttműködve munkajellegű tevékenységeket.  

- A napirend és hetirend állandó tevékenységei fokozzák érzelmi biztonságukat. 

- Szeretnek a szabadban tartózkodni, környezetük rendjét megóvni. 

- Fejlődik felelősségérzetük, szívesen tevékenykednek együttműködve.  

 

A tevékenységben megvalósuló tanulás 
 

Célja:  

 Az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek 

fejlesztése, építve a gyermek előzetes tapasztalataira, ismereteire.  



 

 Az emberi és tárgyi környezet szépségének felfedezésére a valósághű észlelésre, 

problémamegoldó és kreatív gondolkodásra nevelés. 

 

Feladata: 

 A gyerekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére 

támaszkodva irányítsuk a tapasztalat- és ismeretszerzés folyamatát. 

 A sokféle tevékenység során a gyermekek érdeklődésének kielégítése, a tapasztalatok 

bővítése, feldolgozása. 

 A tanulás irányítása során személyre szabott pozitív egyéni fejlesztő értékeléssel segíteni a 

gyermek személyiségének kibontakozását. 

 A tanulás feltételeinek a megteremtése: - cselekvőaktivitás, közvetlen tapasztalás, 

felfedezés lehetőségének biztosítása, kreativitás erősítése.  

 Olyan változatos tevékenységek biztosítása, hogy a gyermek minél több tapasztalathoz 

jusson, élményeket élhessen át és természetes kíváncsiságát kielégítse.  

 Játszva tanítani a gyermeket, megalapozni a valódi tudást cselekvéseken és tapasztalatokon 

keresztül, figyelembe véve életkori sajátosságait és érdeklődését. 

 Az egyes gyermekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel képességeiknek fejlesztése, 

egyénre szabottan, differenciáltan. 

 

Az óvodában a tanulás folyamatos, az egész nap folyamán adódó helyzetekben alakul ki.  

Az anyanyelvi nevelés komplex felfogásából kiindulva a tevékenységeknek egymásra kell 

épülniük, hogy kiegészítsék, teljessé tegyék egymást. 

A tanulás alapja az óvónő és a gyermek kölcsönös egymásra ható közös tevékenysége, melyet 

az óvónő az előre megtervezett feladatok alapján szervez és irányit. 

A gyerekek spontán, önkéntelen módon tanulnak, ezért kérdéseikre, élményeikre 

megjegyzéseikre építve adunk lehetőséget a tapasztalat- és ismeretszerzésre. 

Mivel a fejlődés nem egyenletes, fontos, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez képest 

fejlődjék. Ezért megfelelően differenciált feladatadással, sokoldalú tapasztalatszerzéssel 

fejlesztjük a gyermekek gondolkodását. 

Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül, mindvégig játékos jellegű marad, ezért 

kihasználjuk a játékban rejlő lehetőségeket. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a játékosság a tanulás egész folyamatában érvényesüljön.  

A játékos feladatmegoldások fokozzák a gyermekek érdeklődését, kitartását, fejlesztik 

gondolkodását. A játékos feladatmegoldásokkal a felismerés, a felidézés képességét is 

erősítjük. A szemléletes képi gondolkodás erősítésével lehetőséget adunk az elemi fogalmi 

gondolkodás megalapozására is.  

Valamennyi tevékenységben spontán és szervezett tanulási helyzetekben van lehetőségük az 

ismeretek rendezésére, bővítésére, kiegészítésére. 

Mindezekhez, olyan légkört igyekszünk kialakítani, amelyben a gyermek gátlások nélkül 

tevékenykedhet. 

A kötetlen mikrocsoportos és egyéni fejlesztések alkalmával a kötetlenség fontos, de az óvónők 

tudatos tervezését és a differenciált fejlesztést is lényegesnek tartjuk.  

Igyekszünk olyan visszatérő alkalmat teremteni egy-egy tevékenységnél, hogy lehetőleg 

legalább egyszer részt vegyen benne minden gyermek. 



 

A kötött formát főleg a nagycsoportos gyermekeknél alkalmazzuk – a figyelem, önfegyelem, 

feladattartás fejlesztéséhez – az iskolakezdéshez szükséges magatartás kialakítása céljából. 

 

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén: 

- Képesek lesznek a figyelemösszpontosításra, a problémamegoldó kreatív gondolkodásra. 

- Kialakulnak a jártasságok, készségek, eljutnak a pontos, valósághű észleléshez, mellyel 

ismereteik megalapozottak lesznek. 

- Felismerik egyszerű helyzetekben az ok-okozati összefüggéseket. 

-  Rendelkeznek azon értelmi képességekkel, amely az iskolakezdéshez szükséges. 

- A gyermekek olyan tudástartalmakkal rendelkeznek, amelyek az iskolai tanuláshoz 

szükséges kulturtechnikákat alapozzák meg. 

- A gyermekek képességei egyéni sajátosságainak megfelelően fejlettek. 

 

 

Tervezett tevékenység szervezeti formájában 

 
 

 



 

Kiscsoport 

Mese, vers, báb naponta 

felváltva magyar-román 

Ének, zene, énekes játék 

2 x( román- magyar) 

Rajz,mintázás,kézim. 

2 x (román –magyar) 

Környezet tevékeny  

megismerése  

 

2 x (román – magyar) 

 

Szervezett mozgás 

1 x 

Mindennapos testnevelés 

 

 

 

 

Mese, vers, báb 

Ének, zene, énekes játék 

 

 

 

Középsőcsoport 

Mese, vers, báb naponta 

felváltva magyar-román 

ének, zene,énekes játék 

2 x (román-magyar) 

Rajz, mintázás, kézim. 

román, magyar 

Környezet tevékeny 

megismerése 2 x 

román magyar 

 

Szervezett mozgás 

1 x 

Mindennapos testnevelés 

 

 

 

 

Mese, vers, báb 

Ének, zene, énekes játék 

Rajz, mintázás, kézimunka 

 

 

 

 

Nagycsoport 

Mese, vers, báb naponta 

felváltva magyar-román 

Ének, zene, énekes játék 

2 x (magyar-román) 

Rajz, mintázás, kézim. 

2 x (magyar-román) 

Külső világ tevékeny 

Megismerése 2 x 

(magyar-román) 

 

Szervezett mozgás 

2 x 

Mindennapos testnevelés 

Logopédia 

1 x 

Gyermektánc 

1 x du. 

 

 

 

Mese, vers, báb 

Ének, zene, énekes játék 

Környezet (matematika) 

Rajz, mintázás, kézimunka 

 

 

 

 

 



 

 

Az anyanyelvi – kisebbségi nyelvi nevelés komplexen jelenik meg minden tevékenységben. 

 

 

Az óvoda speciális tevékenysége 

 Óvodai gyermekvédelmi tevékenység 

 

Óvodásaink eltérő szocio- kulturális helyzetű családokból kerülnek be az óvodába, ezért nagyon 

odafigyelünk minden egyes gyermek problémáira, sorsára.  

 

Célunk: 

 A gyermekek egyéni szükségleteinek megismerése és kielégítése.  

 A gyermekek fejlettségéhez igazodó egyénre tervezett fejlesztés megvalósítása, konkrét 

célokkal, feladatokkal, módszerekkel, eszközökkel.  

 Inkluzív pedagógia alkalmazása, ahol nem feltétlenül a felzárkóztatás a cél (lehet adott 

esetben az is), hanem a saját szint maximumára eljutás. 

 

 

Az igazgatóhelyettes óvónő felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. 

Munkáját a gyermekvédelmi felelős segíti. 

 

Feladata: 

 Feltárni azokat a problémákat, körülményeket, amelyek óvodásaink családi helyzetét 

hátrányosan érintik, illetve közreműködni a gyermekek veszélyezettségének 

megelőzésében és megszüntetésében. 

 Elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését 

 A problémákat a hátrányos helyzetet okozta tüneteket, okokat felismerni,  ha szükséges 

szakember segítségét kérni. 

 A családok szociális és anyagi helyzetének figyelembe vételével, a különböző 

támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni. 

 Együttműködni a gyermekvédelmi szolgálattal illetve a gyermekvédelmi rendszerhez 

kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel, intézménnyel és hatósággal. 

 A gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változását rendszeresen figyelni és 

azt a dolgozók tudomására hozni. 

 Évente legalább egyszer egyeztetni a jegyzővel. 

 

 

 

 

 

 



 

A nevelési évet nyitó szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket az óvodai intézmény 

gyermekvédelmi feladatairól. 

A megbízott gyermekvédelmi felelős és a nevelőtestület minden tagjának feladata a 

gyermekvédelemmel kapcsolatos munkát elősegíteni. 

Feladatuk még: 

- a szülőkkel való kapcsolattartás és közvetlen viszony kialakítása – bizalomébresztő, 

hangulat formáló közeledés a szülők irányába – 

- személyes törődéssel és fejlesztéssel a gyermekek fejlődésének segítése 

- családlátogatások végzése 

- feltárni azokat a problémákat melyek a gyermekekre nézve veszélyesek vagy hátrányt 

jelentenek, ilyenek pl.:  

-nagycsaládosok 

-családi környezet (italozó szülők, erkölcstelen életmód) 

-súlyos anyagi nehézségekhez kapcsolódó, elhanyagoló nevelés, testi, lelki bántalmazás 

-egészségügyi okok (érzékszervi károsodás, súlyos tartós betegség)  

Az óvodai gyermekvédelmi munka fő feladatát a prevenció és a segítségnyújtás jelenti, amelyre 

a tapintat, a megértés jellemző. A szülőkkel való kapcsolattartás és közvetlen viszony 

kialakítására törekszünk, ezt külön kiemeljük, fokozott hangsúlyt adunk neki. 

Az elmúlt években óvodánkban is jelentősen megemelkedett a hátrányos és halmozottan 

hátrányos gyermekek létszáma.  

Az arculat meghatározásánál mutatkozó igények közül előtérbe került a családok életvitelében 

bekövetkezett „romlás”; a lehetőségek, élményforrások rohamos csökkenése. Ezért 

meghatározóvá vált a pozitív minta nyújtása az óvodapedagógusok, a dajka nénik részéről és 

bizalom kialakítása a gyermekek szüleivel a kapcsolat létrejöttétől kezdődően. 

Igyekszünk minden gyermek egyéni szükségleteit megismerni és kielégíteni konkrét célokkal, 

feladatokkal, differenciált tervezéssel – folyamatos visszacsatolással és nyomon követéssel. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

Cél:  

 Hozzásegíteni a gyermekeket korunk és társadalmunk kultúrájában való 

tájékozódásához és ezen keresztül a társadalmi beilleszkedéshez. 

 Olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a különbözőség mindenki számára 

természetessé válik.  

 A gyermekek képességeinek fokozatos kibontakoztatása az életkori és egyéni 

sajátosságot figyelembevétele mellett.  

Feladat: 

 Nevelésük során figyelembe venni az eltérő fejlődésű gyermekek egyéni igényeit 

figyelembe véve lemaradásuk mértékét, és területeit. 

 Az SNI gyermekek neveléséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek megteremtése, 

megfelelő szakemberek biztosítása (gyógypedagógus, logopédus, pszichológus és 

gyógytornász) 

 Megfelelő programok, tervek kidolgozása. 

 Folyamatos nyomon követés: kognitív képesség, szocializáció, játék, kommunikáció, 

motoros képességek, önkiszolgálás. 

 Folyamatos együttműködés: szülőkkel, szakemberekkel 



 

 Az integráció megvalósításához felkészíteni a szülőket, a gyermekcsoportokat, 

dajkákat. 

 Az SNI gyermekek ellátását a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően 

részesítjük fejlesztésben. 

 Az óvodapedagógus kiemelt feladata, hogy a csoportjába járó gyermekek között a 

megfigyelési módszer alkalmazásával minél korábban észlelje az SNI igény jelenlétét.  

 

A szülők szerepe lényeges és nélkülözhetetlen eleme az integrációs folyamatnak. Nagy szerepet 

játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, hogy a gyermekek alkalmazkodni 

tudjanak az új környezethez, csoporttársakhoz, szokásokhoz, elvárásokhoz. Fontosnak tartjuk 

a segítő tanácsadást a szülők irányában, a szülők bátorítását, önbizalmuk erősítését. Nem csak 

információkra, hanem a biztatásra is hangsúlyt fektetünk a helyes szülői attitűd kialakításában 

segítünk. 

Az együttnevelés mindennapi megvalósulásának és a gyermek eredményes fejlesztésének 

legfőbb feltétele az óvodapedagógus és gyógypedagógus együttműködése. A rendszeres 

konzultáció feleletet ad a sok kölcsönös kérdésre és kiterjed a részletekre is.  

 

Etnikai kisebbségi feladatok – Multikulturális nevelés 
 

Óvodánkban már évtizedek óta folyik etnikai kisebbségi ( roma ) gyermekek óvodai nevelése. 

Roma származású óvodapedagógusunk nincs, viszont a dolgozók igyekeznek olyan 

szeretetteljes légkört biztosítani, melyben a romagyermekek megfelelően fejlődnek, 

szocializálódnak. 

A gyermekek többsége hátrányos, de leginkább a halmozottan hátrányos helyzetű, melynek oka 

összetett (szociális helyzet, egészségügyi okok, islázatlanság). 

 

Célunk: 

 Segíteni a romagyermekek szociális beilleszkedését, kompenzáljuk a családi nevelés 

hiányosságait, szeretetteljes, biztonságos légkört nyújtva.  

 Megalapozni az érzelmi kötődést a környezetükhöz, az óvodához, kialakítani a pozitív 

irányú társas kapcsolatokat, felébreszteni az identitástudatukat ápolva a népi kultúra 

ismert részeit (önképzéssel igyekszünk megismerni ezeket a területeket.) 

 A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell 

a kisebbségi önazonosság megőrzését, ápolását, átörökítését, nyelvi nevelését és a 

multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.  

 Az egyéni differenciált tervezés és tevékenységek szervezésének maximális 

megvalósítása.  

Feladatunk: 

 Integrált nevelés kapcsán a beilleszkedés és a felzárkóztatás segítése, identitás tudatuk 

kialakítása. 

 A roma családok igényeinek orvoslása, segítése - együttműködés a szülőkkel. 

 A gyermekek személyenkénti megismerése, lemaradásuk mértékének megállapítása és 

főleg a játék segítségével ezeknek a kompenzálása. 



 

 Családlátogatásokat meghatározott és spontán rendszerességgel végzünk, melyek 

kapcsán a feladat változó az aktualitások szerint, pl. iskolakezdés előtt. 

 Empátiás készségünk felhasználásával a gyermekeken keresztül igyekszünk fejleszteni 

a családi háttérrendszert. 

 A védőnő, az orvos és a családsegítő szolgálat segítségével igyekszünk az egészséges 

életmód alakítására, életvitelük koordinálására. 

 

 A különböző tevékenységformák gyakorlásánál a játszó, munkálkodó gyermekek és 

felnőttek egymásra gyakorolt hatása nagy jelentőséggel bír a nyelv elsajátítás 

szempontjából.  

 A felnőtt beszédpéldája mintegy utánzási példát nyújtson a gyermekek számára. 

 Az intézmény minden dolgozója természetes módon kezelje a másajkú gyermekek 

nevelését, az eltérő kultúra megjelenését.  

 Fontosnak tartjuk, hogy felerősödjenek a csoportélettel kapcsolatos tulajdonságok, mint 

pl.: csoportlojalitás, szociális vonzódások felerősödése. 

 A gyermekek számára biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, 

az interkultúrális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok védelmét.  

 Olyan lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára: 

magyar nyelvet, mint idegen nyelvet játékosan elsajátítsa 

hogy érvényesüljön az interkulturális pedagógia 

utánzásra késztető nyelvi légkör 

olyan tevékenységformát biztosítunk, hogy a magyar nyelv értékeit közvetítsék 

számukra 

 

Nagyon fontos az integrált nevelés. Az integrált nevelésen belül segít a tolerancia, másság 

elfogadása, türelem, alkalmazkodás. El kell fogadni és fogadtatni a cigány kultúrát, 

hagyományokat, az általuk képviselt más értékeket, szokásokat, viselkedést, 

gondolkodásmódot, öltözködést és babonákat stb. 

Az integráció szempontjából nem ezen dolgok elvetése a cél, hanem az elfogadtatás illetve 

bizonyos helyzetek tolerálása. Az integráció bármely formája akkor éri el a célját, ha a gyermek 

fejlettségi szintje, szocializálhatósága lehetővé teszi „ép” vagy „más” gyermekekkel való 

együttlét húzóerejének kihasználását. 

 

 

Az óvodai intézményünk kapcsolatrendszere 

 

Óvoda-család 

A gyermekek fejlődését az óvodai nevelés a családdal szorosan együttműködve szolgálja. 

Az óvodába járó gyermekek szüleivel való kapcsolat kiemelkedő, hiszen munkánk 

hatékonyságát méri és befolyásolja. 

Cél:  

 Elmélyíteni, szorosabbá tenni az óvoda-család kapcsolatát, a szülőkkel való 

együttműködést. 



 

 Figyelembe venni a szülők észrevételeit, hogy kölcsönös bizalom alakulhasson ki az 

azonos célok érdekében. 

 A családok segítése, erősítése.  

 

Feladatunk: 

 Arra törekszünk, hogy a családdal együtt, azt kiegészítve gondozzuk, szocializáljuk, 

fejlesszük a gyermekeket.  

 A szülőket mindenkor nevelőpartnernek tekintjük, folyamatosan tájékoztatjuk őket a 

gyermekek egyéni fejlődéséről. A szülőknek érezniük kell, hogy szeretjük 

gyermekeiket, hogy tiszteletben tartjuk nevelési elveiket, fontosnak tartva a tapintatot, 

az őszinteséget és a kölcsönös bizalmat. 

 Megismertetjük velük az óvoda feladatát, nevelői felfogásunkat, programunk célját. 

 Betekintést nyerhetnek az óvoda életébe, előzetes megbeszélés alapján bármikor 

bejöhetnek megnézni gyermekeik óvodai életét. 

 Kérésre mindig rendelkezésre állunk a gyermekek helyzetének megbeszélésére. 

 Arra törekszünk, hogy szakmai felkészültségünk és emberi magatartásunk példamutató 

legyen.  

 Biztosítékot kapnak a szülők arra, hogy a program középpontjában a gyermekeik állnak, 

hogy a gyermekek komplex képességei fejlődnek. 

 Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait.  

 A szülők érezhetik, hogy a nevelés eszköze a szabad játék és a játékos tevékenykedések, 

melyeken keresztül olyan tudástartalmakat kapnak a gyermekek, amelyek 

megalapozzák az iskolai életre való alkalmasságot.  

Az óvoda mindenre nyitott, minden szülőt partnernek tekintünk. Az óvodapedagógusok napi 

kapcsolatban állnak a szülőkkel, ezáltal az együttnevelés, a folyamatos párbeszéd 

feltételrendszere biztosított.  

A gyermekek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik 

a családban, ezért nagyon fontos a családok nevelési szokásainak megismerése, közelítése az 

óvodai nevelési szokásokhoz.  

Érkezés az óvodába:  

- A kisgyermeket óvodába érkezés előtt a leendő kiscsoportos óvodapedagógusok 

meglátogatják otthonában – alaposan felkészülve erre a találkozásra.  A 

családlátogatások tapasztalatait rögzítik az óvodapedagógusok. 

- Kellő empátiával kezeljük az óvodába érkezést és biztosítjuk a folyamatosságot.  

- A szülőknek segítünk a beszoktatásnál, amennyiben érzékeljük, hogy ez a feladat 

számukra nehézséget okoz. 

- A bölcsődéből érkezett gyermekeknél is törekszünk az átmenet megkönnyítésére. 

- Kiemelten érvényesítjük az egyéni sajátosságok figyelembevételének didaktikai elvét. 

Az óvodában a szülői képviseletet szülői munkaközösség látja el, melynek tagjait a csoportok 

szülői közössége választja. 

Az SZMK munkaterv szerint működik és gyakorolja a szülők jogait. 

 

 



 

A kapcsolattartás formái: 

 Beíratás – az első személyes találkozás. 

 Tájékozódó szülői értekezlet (augusztus végén az új gyermekek szüleinek) 

 Összevont és csoport szülői értekezletek – előadások szervezése különböző témákon belül 

(egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai), esetleg szülők által javasolt témában szakember 

előadása. 

 Családlátogatások – mielőtt a gyermek óvodába jön otthoni környezetben ismerjük meg. 

 Egyéni beszélgetések (fogadóórák) 

 Nyílt napok, közös ünnepségek, közös kirándulások. 

 Közös rendezvények, közös program (sportnap, gyermeknap, családi nap) 

 Több közös program szervezése a szülőkkel:  

Pl: nyílt napok – ahol a szülő együtt tevékenykedhet gyermekével 

Egészséghét – az egészséges életvitel szokásainak kialakítása céljából (közös mozgás, 

kerékpártúrák, gyalogtúrák) 

 

 Ismeretnyújtó beszélgetések a szülőkkel, tájékoztató, felvilágosító cikkek 

megismertetése az egészséges életvitelről.  

 

 

Óvoda- iskolák 

Fontosnak tartjuk a gyermekek minél zökkenőmentesebb iskolakezdését. Ezért folyamatos, 

hagyományteremtő kapcsolatra törekszünk, melynek alapja egymás munkájának a 

megbecsülése, tiszteletben tartása. 

Célunk,  

 hogy az iskola megismerve nevelési szándékunkat, nevezetesen azt, hogy a 

gyermekeket úgy neveljük, hogy képesek legyenek az iskolai tanulmányok 

megkezdésére. 

 Feladatainkat együttműködési tervben rögzítjük. 

 Az éves munkatervben rögzítetteken kívül szükségszerinti hospitálások, közös 

rendezvények, nevelőtestületi értekezletek tartása. 

 Az átmenet megkönnyítése érdekében az óvodának és iskolának egymásra épülő 

szakmai programot kell kialakítania.  

 Elősegíteni a gyermekek iskolára alkalmassá tételét, amennyire lehetséges, az iskola 

pedig a korai szakaszban a játékosságból minél többet mentsen át.  

 Az óvodai évek alatt különböző tevékenységeket keresztül az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével fejlesszük a gyermekek figyelmét, gondolkodását, emlékezetét. 

 Szociálisan- és értelmileg is felkészíteni őket az iskolára.  

 

Az iskolába lépés feltételei: 

Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyet az Óvodai nevelési 

alapprogram rögzít.   

 

Az együttműködés formái: 

 

 Kölcsönös látogatások: az első osztályosokat a volt óvó nénik meglátogatják az iskolában 

év végén a leendő elsős tanító nénik a nagycsoportos gyerekeket látogatják meg. 



 

 Szülői értekezleteken való részvétel: az iskolaigazgatók tájékoztatják az iskolába készülő 

gyermekek szüleit az iskolába lépés teendőiről, pedagógiai elképzelésekről. 

 Közös rendezvények szervezése:  

     Mikulás ünnepség – az iskolások ajándékkal és műsorral kedveskednek az óvodásoknak. 

     Mesedélutánok, játszódélutánok szervezése az 1-4 évfolyamos gyermekekkel. 

 

Óvoda - bölcsőde 

Cél: Biztosítani a gyermekek számára a biztonságot, folyamatosságot, fejlődést és fejlesztést. 

Feladat:  

 Többször meglátogatjuk őket bölcsődei csoportjukban. 

 Részt veszünk bölcsődei szülői értekezleteken. 

 Óvoda-bölcsőde egymással szembeni elvárásainak megismerése, közelítése. 

Évente együttműködési megállapodást készítünk. 

Fontos a bölcsődés gyermekek zökkenőmentes óvoda kezdése. 

Együttműködés formái: 

- kölcsönös látogatások, hospitálások 

- célunk, hogy a leendő óvodás gyermekeket megismerjük illetve a volt bölcsődések is 

visszalátogassanak. 

 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A vezető rendszeres kapcsolatot tart fent és együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

Együttműködés formái: 

- részt vesz esetmegbeszéléseken (akadályoztatása esetén a gyermekvédelmi felelősök) 

- kölcsönösen informálják egymást havonta egy alkalommal kibővített intézményvezetői 

értekezlet formájában 

- a gyermek veszélyezettségének megakadályozása érdekében felveszi a kapcsolatot a 

Családsegítő Szolgálattal 

- Jelzőrendszer működtetése a jogszabályoknak megfelelően 

 

Egészségügyi szervekkel: védőnő, orvos  

Formái: 

-   Évente orvosi vizsgálat minden csoportban 

- Tájékoztató jellegű előadások a szülők részére 

- Esetenkénti megbeszélések szükségszerinti 

- Tanköteles korú gyermekeknek iskolai alkalmassági vizsgálat 

- Hallásvizsgálat évente 

- Ortopéd szakvizsgálat 

 

Fenntartó 

Kapcsolatunk részben hivatalos, részben pedig segítő jellegű. Problémáink megoldását az 

együttműködés jellemzi.  

Fontos hogy a fenntartó ismerje munkánkat és támogassa azt. 

 



 

Kapcsolattartás formái: 

- Kölcsönös tájékoztatás, egyéni konzultációk, rendezvényeinkre való meghívás. 

- Az intézmény igazgatója részt vesz testületi és bizottsági üléseken, így közvetlen és 

folyamatos az óvoda képviselete és az információáramlás. 

Pályázatok esetén együttműködünk.  

Kisebbségi önkormányzattal (Román, Cigány): 

A problémák megismerése és a folyamatos segítségnyújtás érdekében fontosnak tartjuk az 

információcserét a kisebbségi feladatok megoldása érdekében. 

Formái: 

- Egymás munkatervének megismerése. 

- Kihelyezett kisebbségi ülések megtartása az intézményben. 

- Közös pályázatok, esetleg közös programok szervezése. 

- Az óvodai táncoktatás feltételeinek a megteremtésében segítségnyújtás a kisebbségi 

önkormányzat részéről. 

- Közös pályázati lehetőségek keresése. 

 

Közművelődési intézményekkel: 

Az óvoda részt vesz a Művelődési Ház és Könyvtár  az óvodás gyermekek részére szervezett 

programokon (színház, matiné, bábelőadás és kiállítások). Az óvodapedagógusok részt vesznek 

éves programjának kidolgozásában. (óvodás gyermekekre vonatkoztatva). 

A Művelődési Házban működő művészeti iskolával szorosabb együttműködésre törekszünk.  

A Könyvtárban irodalmi foglalkozásokat, mesedélutánokat tartunk, a gyermekek 

ismerkedhetnek a könyvekkel és saját részükre is kölcsönözhetnek meséskönyveket. 

Szakmai szervezetekkel: 

Országos és megyei szakmai szolgáltató intézmények. Speciálisnak tekinthető a Szarvasi 

Főiskolához fűződő, amely hosszú évekre visszanyúló kapcsolat, hiszen óvodánk a román 

óvodapedagógus hallgatók gyakorlati helye. 

Szakmai munkánk megújulása érdekében mindenkor igénybe vesszük segítségüket, 

figyelemmel kísérjük programjaikat és élünk a felkínált szakmai képzésekkel.  

A román nemzetiségi óvodákkal szoros kapcsolatra törekszünk, az azonos problémák 

megoldása érdekében felvesszük a kapcsolatot. 

 

Az intézményünk speciális szolgáltatásai 

Térítésmentes szolgáltatások 

- Logopédia. Beszédhibás gyermekek speciális fejlesztése heti 4 órában. 

- Gyógypedagógiai ellátás szükség szerint 

- A családsegítő szolgálat segítségével szervezett speciális fejlesztés (igény szerint). 

- Gyermektánc (román-magyar) nagycsoportos gyermekek részére. 

- Hitoktatás- eddig nem volt óvodánkban, mert nem merült fel erre igény, de igény esetén 

lehetőséget biztosítunk az egyházi személy által szervezett hitoktatásban vehessenek részt 

a gyerekek – 

- Német, cigány nyelv (érdeklődéstől függően) 



 

- Angol nyelv nagycsoportosok számára 

 

A szülők által igényelt nem kötelező egyéb szolgáltatások,melynek a költségeit a szülők fizetik.  

Ezek a szolgáltatások minden esetben az óvodapedagógusok jelenlétével történik.  

- Úszásoktatás szervezése Medgyesegyházára a középső- és nagycsoportos gyermekek 

részére ősszel és tavasszal. 

- Kirándulások szervezése, bábszínház és színházlátogatások szervezése helyben és vidékre.  

 

Óvodánk ellenőrzési, értékelési rendszere 

 

Óvodánk írásos dokumentumai 

Óvodai nevelés országos alapprogramja – Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 

Nevelésének irányelvei 

  

 

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja 

  

 

  

Az Óvoda, mint tagintézmény Helyi Nevelési Programja. 

  

 

 

Az igh. óvónő  éves pedagógiai működési terve. 

 

  

 

 

Aktuális szervezési – tanügy igazgatási feladatok. A helyi program kiemelt feladatai, elemzés, 

értékelés. A csoportok látogatásának tervezése. 

 

 

 

Munkaközösségek terve 

Feltáró-elemző munka kiemelt jelentőségű megfigyelések közös bemutatók szervezése. 

       

       



 

A gyermekcsoport éves nevelési terve (tevékenységi területek éves anyaga) 

- A gyermekcsoportok szokás és szabályrendszer tervezése (időkeret, félév) 

-  Kiscsoportban beszoktatási terv (szept.-okt. hónapra) 

- Középső és nagycsoportban szintfelmérés megfigyelési szempontok segítségével 

(szeptember-október) 

- A tevékenységi területek fejlesztési terve időkeret 1 hónap 

- Eseményterv-programterv (időkeret félév – esetenként kiegészítve) 

- A gyermekek fejlettségét mutató egyéb munkák (rajzok stb.) gyűjteménye 

- A csoportok fejlettségének félévi és egész évi értékelése (nev.terület – tevékenységek) 

 

 

 

Egyéni fejlődés, fejlesztés dokumentuma 

Egyéni fejlettséget tervező dokumentum, amely 3-6-7 éves korig terjed a nevelési és tanulási 

folyamatokra. 

             

 

Felvételi-mulasztási napló 

Naprakész nyilvántartás – pontos adatkezelés. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése 

 

Az ellenőrzés és értékelés célja a pedagógiai munka segítése és fejlesztése. 

Területei:  

- dokumentumok ellenőrzése, elemzése 

- a nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése 

- a pedagógiai munka ellenőrzése, elemzése, értékelése 

- helyi nevelési program megvalósulásának nyomon követése, ellenőrzése 

 

Az óvodában folyó pedagógiai munkáért az igazgatóhelyettes óvónő felelős. Az ellenőrzés és 

értékelés is elsősorban az ő feladata a munkaközösség-vezetők közreműködésével. A 

munkaközösség-vezetők, pedagógiai, szervezési feladatait a Szervezeti és működési szabályzat 

rögzíti. 

A gyakorlati munka elemzése során elsődleges a módszertani szabadság biztosítása, tiszteletben 

tartása, a segíteni akarás szándéka és a pozitív megerősítés. 

Az ellenőrzés két szinten történik:  

- a gyermekek fejlettségének értékelése 

- az óvónő gyakorlati munkája 

A gyermekcsoportok fejlettségének értékelése megfigyelések alapján és az egyéni munkák 

áttekintésével történik, amit közös konzultáció, megbeszélés egészít ki. 



 

Az óvodapedagógusok ellenőrzése során a segítőszándék elsődleges, ugyanakkor azért van rá 

szükség, hogy tisztában legyenek munkájuk értékelésével, megerősítést nyerjenek a 

továbbiakban, megőrizzék a megújulás képességét. 

Az ellenőrzés a tanév folyamán előre ütemezetten történik, melyet az óvoda pedagógiai, 

működési terve tartalmaz. 

Év végén írásos, esetenként szóbeli összegző értékelés történik a csoportvezető óvónők részéről  

az iskolába menőkre különös tekintettel. 

 

Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése és értékelése 

A pedagógiai munka tervezése (szokási szabályrendszer, eseményterv, tevékenységi 

rendszerfejlesztési terve) a fejlesztési eljárások folyamatos írásbeli munkát igényelnek. 

A gyermekek fejlődési üteméhez igazodó nevelési-tevékenységi programjának tervezését a 

vezető év elején ellenőriz.   

A csoportlátogatások alkalmával folyamatosan ellenőrzi és értékeli a tervezést, olyan céllal, 

hogy az mennyire szolgálja a helyi nevelési program célját és feladatát. Az egész ellenőrzés 

folyamán kiemelt jelentőségű a kimenet, az iskolába lépés szorosabb ellenőrzése, értékelése. 

Fontos a gyermekek folyamatos megfigyelése, megismerése, melyet az egyéni megfigyelést 

tartalmazó dokumentumban történik. 

Az egyéni fejlődést tartalmazó dokumentum szempontjai: 

Önkiszolgálás 

(Öltözés, étkezés, testápolás) 

Szocializáció 

- beilleszkedés 

- együttműködés, érzelmi megnyilvánulások a játékban, a tevékenységekben 

- kapcsolatteremtő képesség 

- megbízatások teljesítése 

 

A beszédkészség 

- beszédértés, beszédhallás 

- szókincs, mondatszerkesztés 

- folyamatos összefüggő beszéd, élmények, tapasztalatok 

 

Kognitív képesség 

- téri tájékozódás 

- vízulális észlelés 

- gondolkodási műveletek 

 

Motoros képesség 

- Nagymozgások (tempó, ritmus, irány) 

- finommotorika 

- testséma fejlődése (oldaliság, elülső és hátulsó rész, testrészek ismerete) 

 

A gyermekek megfigyelése folyamatosan történik. 



 

A csoportok év végi értékelései határozzák meg a következő nevelési év kiemelt feladatait 

 

 

A fejlődés jellemzői óvodás kor végére:  

 
1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá érik. A 

rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti 

iskolakezdésre.  

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához.  



 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.  

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével készen 

áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.)  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél  

– az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen 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 képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,  

– a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van.  

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 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.  

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. 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.  

3. A három éves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, 

feladata változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.  

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek 

segítségével végzett pedagógiai munka mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi 

szint.  

 

 

 

 

5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben. 

 



 

 

 

ÓVODA INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA 

 

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, 

Tulajdonképp rosszabbá tesszük 

De ha olyannak vesszük őt, amilyennek lennie kell 

Ekkor tesszük őt amivé lehetne.” 

   (Goethe) 

 

Bevezető 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő 

minőségű és időtartamú óvodáztatásuk.  

Az élet első évei meghatározó jelentőségűek az idegrendszer, a tanulás, az adaptációs készségek 

alakulásában. Ilyenkor a gyerekek fejlődésének üteme meghaladja a későbbi életszakaszok 

fejlődésének sebességét. Az alapvető készségek óvodáskorban rendkívül hatékonyan 

fejleszthetőek. 

A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkenti a későbbi iskolai 

kudarcokat.  

Ezért feladatunknak tartjuk, hogy az óvodai évek alatt a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeket szociálisan és értelmileg felkészítsük az iskolára.  

Nagy szerepet kap mindennapi nevelőmunkánk során az óvodai élet valamennyi helyzetében a 

tevékenységek során a körültekintő, tudatos, megismerő és fejlesztő tevékenység. 

Kihasználunk minden lehetőséget arra, hogy hátrányaikat lefaragjuk és felzárkóztassuk ezeket 

a gyermekeket.  

 

Célunk: 

1. Segíteni a HHH-s gyermekek szociális beilleszkedését, kompenzálni a családi nevelés 

hiányosságait, szeretetteljes, biztonságos légkört nyújtva. 

2. Megalapozni az érzelmi kötődést a környezetükhöz, az óvodához, kialakítani a pozitív 

irányú társas kapcsolatokat, felébreszteni az identitástudatukat ápolva a népi kultúra 

ismert részeit. 

3. Az eltérő családi háttérrel rendelkező különböző képességű és fejlettségű gyermekek 

együtt fejlesztése, együtt nevelése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében.  

4. Arra törekszünk, hogy a gyermek önmaga szükségletének megfelelően, önmaga 

ütemében, önmagához viszonyítva fejlődjön.  

5. Esélyegyenlőtlenség csökkentése, különösen a kommunikáció és a szocializáció 

fejlesztésével, erősítésével. 

6. Felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátása. 

7. Kiemelkedő képességű gyermekek nevelése.  

- Minden HH-s és HHH-s gyermek 3 évesen kerüljön óvodába 

- Valamennyi HHH-s 3-7 éves gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő 

minőségű óvodáztatással tudatos óvodai nevelő, fejlesztő munkával biztosítjuk a 

gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez. 

- Kommunikációs képesség fejlesztése, szókincs bővítése. 

- Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése. 

- Csökkenjen az óvodai igazolatlan hiányzás. 

- Óvodáskor végére minden gyermek rendelkezzen az iskolai élet megkezdéséhez 

szükséges képességekkel, készségekkel 

-  



 

Az integrációs program kiemelt területei: 

 

 

Szervezési feladatok 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

A halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek óvodai 

beíratásának támogatása. 

Teljes körű, minél hosszabb 

ideig tartó óvodáztatás. 

Családlátogatások, szülőkkel 

történő beszélgetések. Közös 

programok. Nyílt óvodai 

rendezvények. 

Az igazolatlan hiányzások 

minimalizálása. 

Partneri együttműködések 

kialakítása 

Közös programok a 

szülőkkel, szükség esetén 

családlátogatások. 

 

 

Nevelőtestület együttműködése 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Nevelőtestület 

együttműködése. 

Rendszeres team munka, 

esetmegbeszélések, 

hospitálások. 

Rendszeres együttműködés a 

csoportok között, eset 

megbeszélése, egymás 

foglalkozásainak látogatása, 

szakmai értekezletek, házi 

bemutatók. 

 

 

Pedagógiai munka kiemelt területei 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Kommunikációs nevelés Szókincs, beszédértés, nyelvi 

kifejezőképesség 

Anyanyelvi nevelés 

feladatainak megvalósítása: 

beszélgetés, folyamatos 

beszéd, szókincsbővítés, 

mondókák, mesék, versek 

stb. Közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés: mikro 

csoportos tevékenységek 

Egészséges életmódra 

nevelés. 

Egészségtudat kialakítása, 

táplálkozás, gyümölcsnapok, 

mozgás.  

Napi tevékenység: 

egészséges táplálkozás, a 

helyes testápolási és önálló 

öltözködési szokások 

fokozatos kialakítása, 

mozgásigény kialakítása, 

egészséges környezet 

megteremtése.  

 

 

 

Gyermekvédelemmel eü. ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka 

 



 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Egészségügyi 

szűrővizsgálatok 

kezdeményezése, szervezése. 

Fejlődés nyomon követése, 

szükség esetén szakorvosi 

vizsgálat kezdeményezése. 

Évenkénti általános 

szűrővizsgálat két alkalom. 

Hallás és szemvizsgálat, 

ortopéd vizsgálat évi egy 

alkalom. 

Gyermekjóléti szolgáltatások 

kezdeményezése ill. 

szervezése. 

Közös programok 

kialakítása, adományok 

gyűjtése, kirándulások, 

táborozások szervezése. 

Legalább évi egy alkalom a 

közös célok megvalósítása 

érdekében. 

 

 

Együttműködések kialakítása 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Védőnői hálózat Gyermekek óvodai 

beíratásának támogatása, 

korai képességgondozással 

kapcsolatos tanácsadás. 

A nevelési év során 

naprakész együttműködés a 

védőnőkkel. Erről minden 

évben munkaterv készül, ami 

az óvodai munkaterv szerves 

része. 

Kisebbségi 

önkormányzatokkal való 

együttműködés (román, 

cigány, német) 

Beíratással, hiányzással, 

iskolaválasztással, szülői 

programokkal kapcsolatos 

együttműködések. 

Közös programok 

megvalósítása. 

 

 

Óvoda, iskola átmenet támogatása 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Iskolaérettség elérését 

támogató pedagógiai munka. 

Tanulási képességek 

megalapozása, tanulási és 

egyéb részképesség zavarok 

megelőzése, monotónia tűrés, 

megoldási késztetés, 

alkotásvágy, 

figyelemkoncentráció. 

Fejlesztő foglalkozások 

biztosítása, differenciálás, 

egyéni fejlesztés, fejlesztő 

pedagógus. 

Az iskolákkal közös óvoda-

iskola átmenetet segítő 

program kidolgozása. 

Differ 4 éves korban, 

hospitálás, szakmai program, 

közös programok, 

esetmegbeszélések. 

Közös óvoda-iskola 

átmenetet segítő terv 

megvalósítása. 

 

 

 

 

 

 

Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 



 

Személyes kapcsolat 

kialakítása minden szülővel. 

Családlátogatások, 

beszélgetések. 

Nyílt nap, játszódélután, 

nyilvános ünnepélyek, 

családlátogatás, szülői 

értekezletek, faliújságra 

kifüggesztett információk, 

írásos üzenetek. 

A gyermekek egyénre 

szabott beszoktatásának 

biztosítása.  

Szülők jelenléte a gyermekek 

beszoktatásán ál – igény 

szerint 

folyamatos beszoktatás, 

rövidített bent léttel. 

Nyáron lehetőségek 

biztosítása, hogy a gyermek 

szülővel együtt bejöhessen az 

óvodába, ismerkedhessen 

leendő óvó nénikkel és a 

dajka nénikkel. 

 

Intézményi önértékelés, eredményesség 

 

Kiemelt szempont Fejlesztés iránya Feladatok, tevékenységek 

Intézményi önértékelés 

készítése. 

Mérhető objektív mutatók 

fejlesztési irányok 

meghatározása, eredmények 

összevetése. 

Az intézményi önértékelés 

elkészítése, az 

eredményességből levont 

konzekvenciák további 

feladatok meghatározása. 

 

 

1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beíratásának támogatása 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek eredményesebb 

óvodáztatásának elengedhetetlen feltétele, hogy 3 éves kortól rendszeresen járjanak óvodába. 

Az óvodáztatási esélyegyenlőség megteremtésével lehetőséget adunk a hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatására.  

 

Célunk:  A szülők értsék meg, hogy a gyermekeik ne csak 5-6 évesen kezdjenek el óvodába 

járni, hanem lehetőség szerint 3 éves kortól hiányzások minimalizálásával hozzák el 

gyermekeiket óvodába. 

 

Feladatunk:  

1. Az óvónők és szülők jó kapcsolatának kialakítása. 

2. Szakemberek (családgondozó, védőnő) bevonása a szülőkkel való kapcsolat 

kialakításában. 

 

Igyekszünk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételi igényeit 

minden esetben kielégíteni.  

A gyermekek képességeit, készségeit folyamatos egymásra épülő nevelő-oktató munkánkkal a 

szülőkkel együttműködve fejlesztjük.  Ezért a családokkal való jó kapcsolat kialakítására 

törekeszünk, szakembereket vonunk be a szülők meggyőzéséhez, hogy érvényesíteni tudjuk 

saját gyermekeik érdekeit. A szülők bizalmának megnyerése érdekében már az óvodai beíratás 

előtt a kiscsoportos óvónők, a védőnőkkel közösen családokat látogatnak, ami segít a jó 

kapcsolat kialakításában. Mivel a védőnők jól ismerik ezeket a gyerekeket pici koruk óta, ők 

tudják a legtöbbet tenni azért, hogy a családok lélekben felkészüljenek az óvodára és fontosnak 

tartsák már 3 éves korban beíratni gyermekeiket.  



 

A szülőkkel való együttműködés az otthon és az óvoda világával való találkozásával, szülők és 

nevelők közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítjuk meg, melyben az óvodapedagógusok 

helyzetüknél és képzettségüknél fogva kiemelt szereppel bírnak. 

A notorikus hiányzások csökkentésében a csoportvezető óvónők mellett az óvoda 

gyermekvédelmi felelősét és családsegítő szakembereit vonjuk be. Munkájukat a helyi 

gyermekjóléti szolgálat családgondozója is segíti, aki közreműködött a HHH gyermekek 

felkutatásában és nyilatkozatok megtételében. 

 

2. A kommunikációs nevelés 

 

A család, mint az elsődleges beszédnevelő közeg rohanó világunkban a megélhetésért való 

hajszában egyre kevesebb időt tud fordítani a kisgyermekek anyanyelvi fejlesztésére, a 

kisgyermekekkel folytatott beszélgetésekre. A beszédkészség, a kommunikációs képességek 

hiányosságai az ingerszegény környezetből érkező gyermekek esetében egyre érzékelhetőbbé 

válik.  

 

 

Célunk: A 3-7 éves HHH-s gyermekek beszédészlelésének, beszédmegértésének fejlesztése 

változatos módszerekkel, nyelvi játékokkal, különböző tevékenységformákkal, spontán 

beszédhelyzetekkel beszédaktivitásuk fokozása. 

 

Feladatunk: 

 

 

1. A nevelés egész folyamatában: a kommunikációs nevelés érvényesítése. 

A gyermek beszédkedvének fenntartása különös tekintettel:  

 a gyermek közléseinek, élményeinek meghallgatására 

 a gyermeki kérdések érvényesülésére 

 az intellektuális érzelmek és képességek alakítására – meghitt beszélgetésekkel 

– az érzelmeket, gondolatokat kifejező szavakkal, mondatokkal – 

metakommunikatív eszközökkel. 

2. A 3-7 éves gyermek beszédfejlesztése, beszélő magatartásának kibontakoztatása, 

kommunikatív képességeinek megszilárdítása. 

3. Az egyéni differenciált beszédfejlesztésre, az individulális beszédnevelésre törekvés. 

4. Játékon keresztül kihasználni a nyelvi kommunikációs fejlesztés sokszínű lehetőségét. 

 

Óvodánknak egyik legfontosabb feladata bizonyos ismeretek, készségek, szocializációs sémák 

átadása. Nagy hangsúlyt fektetünk a szóbeli kommunikációra, a közös beszélgetésekre, társas 

és egyéni kapcsolatokra, az élmények meghallgatására, melyeket jellemez a jókedv és a 

mindenre kiterjedő ismeretszerzési vágy. 

Különböző anyanyelvi játékokat tervezünk, melyeken keresztül fejlődik a kisgyermek 

személyisége. Ugyanakkor anyanyelvi játékok során fejlődik a gyermek értelmi képessége, 

kifejezőkészsége, beszédmegértése és szókincse. Óvodánk kidolgozott egy „anyanyelvi 

játékgyűjteményt”, melyben különböző fejlesztést szolgáló játékok találhatók. Ilyenek: 

hallásfejlesztő játék, fonémahallást fejlesztő játék, beszédfejlesztő mondókák, beszédszervek 

egyesítésére szolgáló játékok stb. 

Az óvodai anyanyelvi nevelés folyamatában el kell érni, hogy az épp beszédfejlődésű 

gyermekek 7 éves korukban tisztán ejtsék ki a szavakban a beszédhangokat. Ez az 

iskolakészültség, az írás és olvasás egyik feltétele. Ezt rengeteg gyakorlással próbáljuk elérni. 



 

Ugyanakkor felmérjük a beszédhibás gyermekeket, akikkel nagycsoportban logopédus 

foglalkozik.  

A „Báb”, mint módszer jelen van mindennapjainkban, melynek segítségével beszédre 

ösztönözzük a gyermekeket, a gátlásos visszahúzódó gyermekek számára egyúttal biztonsági 

érzetet ad a báb jelenléte. 

A „játékot”, mint a nyelvi-kommunikációs fejlesztés sokszínű lehetőségét a nevelés 

eszközeként tudatosan használjuk, hiszen a gyermek játékában tanulja meg a társas 

kapcsolatokat, a verbális és kommunikációs interakciót. Minden játékfajtával (szerep, 

konstrukciós, gyakorló, szabályjáték stb.) fejlesztjük a társas kapcsolatokat, az együttműködési 

készséget, az empátiás megértést, a kommunikációs viselkedést.  

A játékban való jelenlétünkkel egyfajta biztonságot adunk a gyermekeknek, ugyanakkor mindig 

érdeklődéssel kapcsolódunk be egy-egy játékba és kérdéseikre mindig készségesen 

válaszolunk. Metakommunikációs jelzésekkel (egy mosollyal, egy kedves pillantással vagy 

éppen szigorúbb tekintettel) éreztetjük velük, hogy követjük a játékukat. Ha a gyermekek kérik 

be is kapcsolódunk a játékba, átélve az ő játékhelyzetüket.  

A kommunikációs nevelés módszereit mindig nagy körültekintéssel választjuk meg és mindig 

a célnak megfelelően alkalmazzuk. 

 

3. Egészséges életmódra nevelés 

 

A szülők tanulatlansága és az általuk képviselt ingerszegény környezet arra késztet bennünket, 

hogy az óvodában feladatunknak tekintsük az egészséges életmódra nevelést. A betegségek 

kialakulását már kisgyermekkorban a helyes neveléssel és szoktatással talán sikerül 

csökkenteni. Az óvodában megtanítjuk a gyermekeket a helyes tisztálkodásra. Mivel sok 

családban nincs fürdőszoba vagy egyáltalán víz sincs bevezetve az óvodába kerüléskor 

ismerkednek meg a gyermekek a WC és mosdó használatával. 

 

Célunk: A gyermekeken keresztül a családot is megismertetni az egészséges életmóddal, a 

helyes és egészséges táplálkozással. 

 

Feladatunk: 

1. Helyes testápolási teendők következetes betartása és betartatása.  

2. Időjárásnak megfelelő öltözködésre nevelés (réteges öltözködés) 

3. Egészséges táplálkozás fontosságának a tudatosítása. 

4. Edzés 

 

 Hozzá kell szoktatnunk a gyermekeket, hogy a testét, de különösen a kezét tartsa tisztán, 

ezért fokozottan figyelünk a kézmosás technikájának megtanítására (szappan 

használata, ruha ujjának feltűrése, a vízcsap megfelelő kezelése.) A legtöbb kisgyerek 

szívesen pancsol a vízben, szappannal is szeret játszani, ezért erre építve juthatunk el a 

kézmosás fontosságának felismertetéséhez. A WC megfelelő használatával is meg kell 

ismertetnünk a gyermekeket. Tudatosítanunk kell bennük, hogy a WC papírt használni 

kell, a WC-t le kell húzni és sajnos hozzá kell szoktatni őket ahhoz, hogy minden 

esetben a WC-t használják ne pedig a szabadban (udvaron, bokorban) végezzék el 

szükségleteiket. 

 Az egészség megőrzésének egyik feltétele a megfelelő öltözködésről való gondoskodás. 

Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét a réteges öltözködésre, vegyék figyelembe 

az időjárást és ahhoz válasszák meg gyermekeik ruhatárát, lábbelijét. Mindennek előtt 

vegyék figyelembe azt, hogy a gyermek ruhája kényelmes legyen, ne akadályozza őt 

semmilyen mozgásában. A cipője talpa ne legyen csúszós, mert bizonytalanná válik a 



 

gyermek járása. Jó idő esetén sokat tartózkodunk az udvaron, megfigyelő sétákat 

végzünk, amelyekhez elengedhetetlen a megfelelő kényelmes ruházat, a réteges öltözet. 

 Óvodába érkezéskor megismertetjük a gyermekeket az egészséges táplálkozással, az 

evőeszközök helyes használatával, az asztal melletti kulturált viselkedéssel. Sok 

esetben a gyermekeket meg kell ismertetni az evőeszközökkel, mert nem minden 

gyermek van tisztában azzal, hogy mi mire való(tál, tányér, merőkanál, villa.) 

 Erősítjük a gyermekekben azt a szokást, hogy minden új ízt meg kell kóstolni és 

megfelelő mértékben elfogyasztani.  

Óvodánkban bevezettük a gyümölcs, zöldségnapot, amit a szülők hoznak be. Ezzel 

szeretnénk az egészséges táplálkozás fontosságára felhívni a figyelmet, hiszen  a  

gyümölcsökben, zöldségekben lévő vitaminok szükségesek a gyermek egészséges 

fejlődéséhez. Folyamatosan tudatosítjuk a gyermekekkel, hogy mielőtt a 

gyümölcsöket, zöldségeket elfogyasztjuk meg kell mosnunk folyó vízben, és ezt 

gyakorlással óvó nénik, dajka nénik segítségével végzik a gyermekek. 

 Az edzés legismertebb formája a mozgás, a levegő, a víz és a napfény edző hatása. A 

szabad levegőn való tartózkodás biztosítja a gyermekek számára a napfényt. Ezért 

nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évszakban sokat tartózkodjunk a szabadban. 

Minden lehetőséget kihasználunk arra, hogy a gyermekek mozgásigényét kielégítsük. 

Időjárástól függően sétákat, szabad levegőn való játszást naponta biztosítjuk.  A 

gyermekek mozgásának fejlesztésére a játék, a munka, a szabadban szervezett 

foglalkozás, a séták és a kirándulások jó lehetőséget biztosítanak.  

 

 

4. Egészségügyi szűrővizsgálatok kezdeményezése, megszervezése 

 

Minden társadalom alapvető feladata olyan egészséges új generáció felnevelése, amely az előző 

generációk munkáját élvezni és folytatni tudja. A gyermekek  életének legfontosabb szakasza 

a közösségbe kerülés, majd a felnőtté érés. Mindehhez nélkülözhetetlen a teljes testi, lelki és 

szellemi erőnlét megléte. Figyelemmel kell kísérni a fejlődés törvényszerűségeit, a fejlődést 

befolyásoló környezeti hatásokat, a leggyakoribb betegségeket és törekedni kell a kedvező 

viszonyok biztosítására. 

 

Célunk: A gyermekek testi, lelki, szomatikus, mentális fejlődésének nyomon kísérése, 

szűrővizsgálatokkal.  

 

Feladatunk: Az orvos, védőnő segítségével a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

megfelelő szűrővizsgálatainak megszervezése, esetleges lebonyolítása az óvodában, illetve 

szakrendeléseken.  

 

Minden gyermeket ellátó orvos és védőnő feladata a gyermekek testi, lelki fejlődésének 

követése, érzékszervi funkcióinak vizsgálata. 

Az életminőség javítása iránti igény egyre erősebb, ezért a szűrést igen fontosnak ítéljük meg a 

különböző betegségek illetve higiéniai problémák feltárásának szempontjából.  

A szerzett betegségek szűrővizsgálatokkal korán felismerhetők és eredményesen kezelhetők, 

javíthatók. Ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy a szülő lázas beteg gyermeket ne hozzon 

óvodába, hanem vigye el szakorvoshoz, ill. ha valamilyen érzékszervi problémát veszünk észre 

az óvodában (hallás, látás) szólunk a szülőnek, hogy vigye el gyermekét a megfelelő 

szakrendelésre. Amennyiben ezt nem tenné meg, úgy a védőnő vagy a családsegítő szolgálat 

segítségét kérjük.  



 

A gyermekek fejlődésének egészségi állapotának minősítésére szolgáló szűrővizsgálatokat is 

nagyon fontosnak tartjuk az óvodában, így az óvodában is végeztetünk szűrővizsgálatokat. 

Az óvoda  - egészségügyi ellátás orvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

 

Az óvodaorvos által ellátandó feladatok: 

- a gyermekek egészségügyi állapotának szűrése, követése 

- alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

- elsősegélynyújtás 

- részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

- gyermekekről nyilvántartás vezetése 

 

Az óvodában ellátandó védőnői feladatok: 

- alapszűrések végzése 

- a gyermekek személyi higiénének ellenőrzése, testi, szellemi, fejlődésük ellenőrzése, 

regisztrálása 

- kapcsolattartás a szülőkkel 

- az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok) 

 

Az óvodában végzendő vizsgálatok kapcsán arra törekszünk, hogy a vizsgálat lehetőleg ne 

legyen tömegvizsgálat és az intimitás megőrzésére odafigyelünk. Kérjük, hogy mind a szülő, 

mind a pedagógus legyen tájékoztatva a vizsgálatok céljáról, jelentőségéről és tartalmáról (Pl. 

általános mindenre kiterjed-e, hallást, látást, tisztaságot vizsgál-e.) 

A bőr és a hajas fejbőr alapos átvizsgálását rendszeresen kérjük, ebben főként a védőnők 

segítségére számítunk. Fontosnak tartjuk a legalább havonkénti ellenőrzést, ill. jelzések után 

azonnali ellenőrzést. Óvodánkban az általános orvosi vizsgálat mellett hallás, látás és ortopéd 

vizsgálatokat is megszervezzük évente egy alkalommal. 

 

5. Cigány kisebbségi önkormányzattal együttműködés 
 

Célunk: A cigány kisebbségi önkormányzat bevonása a roma gyermekek óvodai 

beilleszkedésével, felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokba. 

 

Feladatunk:  

1. A roma családok igényeinek orvoslása, segítése – ennek kapcsán szorosabb 

együttműködés kialakítása.  

2. Az általuk képviselt más értékek, szokások, viselkedés-, gondolkodásmód, öltözködés, 

babonák, másság elfogadtatása. 

3. Jó kapcsolat kialakítása a roma gyermekek érdekeinek érvényesítése céljából 

4. Az óvoda rendezvényeinek megszervezésében segítségnyújtás és együttműködés 

 

 

Folyamatosan törekszünk a cigány önkormányzattal szoros kapcsolatot kialakítani, mivel ők a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel szorosabb kapcsolatban vannak, ezért 

sokat segíthetnek nekünk abban, hogy megértsék mennyire fontos, hogy gyermekeiket 3 éves 

kortól óvodába járassák. A hiányzások csökkentésében is kérjük a segítségüket, ha az óvó nénik 

jelzik a folyamatos hiányzást az önkormányzat tagjai főként az önkormányzat elnöke 

személyesen beszélget el a szülőkkel. Kértük az önkormányzatot, hogy amennyiben nekik 

tudomásuk van szociális rászorultság igényét jelezzék felénk, hogy mi intézkedni tudjunk (Pl.: 

óvodai kirándulások, rendezvények, színházlátogatás) az esetlegesen felmerülő költségek 

támogatása céljából.  



 

Az óvoda rendezvényeinek megszervezéséhez is kérjük a cigány kisebbségi önkormányzat 

segítségét, mind anyagilag, mind eszmeileg. 

 

 

6. Iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka – óvoda –iskola átmenet 

Az iskolakezdés sikerességében meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyermek azoknak 

a készségeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás építkezik. 

- Hol tart az anyanyelv fejlődésében? 

- Van-e elemi számfogalma? 

- Megvannak-e már az írástanulás megkezdésének elengedhetetlen idegrendszeri 

finommotorikai feltételek? 

 

Célunk: Az óvodai évek alatt különböző tevékenységeken keresztül az eltérő fejlődési ütem 

figyelembevételével fejlesszük a gyermekek figyelmét, gondolkodását, emlékezetét, észlelését. 

Szociálisan és értelmileg is felkészíteni őket az iskolára. 

 

Feladatunk: 

1. Felkelteni a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát a nevelésünk adta gazdag 

tevékenységekkel. 

2. A képzelet, az érzelem a gondolkodás fejlődésének segítése, készségek fejlesztése, a 

pozitív személyiségjegyek megalapozása. 

Az érdeklődést, a kíváncsiságot, mint tanulási motívumokat tartjuk fontosnak és ezeket a 

játékon és különböző tevékenységeken keresztül próbáljuk realizálni. Pl. Együtt játszunk a 

gyermekekkel, játékukat figyelemmel kísérjük, ötleteket adunk, s  mindig a pozitív 

megnyilvánulásokra építünk. Főként a beszédfejlesztés és közösségi nevelés szempontjából 

tartjuk ezt fontosnak. 

Különböző helyzetekben előtérbe helyezzük az életszerű tapasztalások fontosságát. A 

gondolkodás és a tapasztalatszerzésen alapuló tanulást helyezzük előtérbe. Mivel a hátrányos 

helyzet jelentősen befolyásolja az alapkészségek fejlődését, ezért nagy figyelmet fordítunk a 

készségek fejlődésére és fejlesztésére, hiszen ez évekig tartó folyamat. Az óvodában játékos 

fejlesztéssel próbáljuk jelentős mértékben csökkenteni azokat a lemaradásokat, melyek a HHH-

s gyermekeknél előfordulnak és kihatnak a gyermekek személyiségének fejlődésére. 

A személyiségfejlődés az iskolai tanulás szempontjából kritikus jelentőségű előfeltételnek 

tekinthető, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a pozitív személyiségjegyek kialakítására. 

A hátránnyal indulók jelentős része az iskolai tanulásnál végérvényesen leszakad a társaitól, 

ezért mi már az óvodában ezeket a lemaradásokat próbáljuk lefaragni szakemberek bevonásával 

(logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus). Nem utolsó sorban odafigyelünk arra, hogy 

az első óvodai tapasztalatok ne járjanak kudarccal a gyermek számára, hanem az ott tartózkodás 

legyen számukra öröm, szívesen járjanak óvodába, ragaszkodjanak óvónőjükhöz, 

csoporttársaikhoz és alakuljanak ki a társas kapcsolatok.  

Az eredményes iskolai beilleszkedés, a tanulás további döntő kritériuma a társas kapcsolatok 

fejlettsége, kortársakkal, felnőttekkel. 

Mindezeket összegezve az óvodai játékos fejlesztéssel jelentős mértékben csökkenthető a 

hátrányos helyzetből lemaradás. Igyekszünk megfelelni a sikeres iskolakezdés feltételeinek, 

ezáltal javulhatnak a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, társadalmi beilleszkedésének 

esélyei.  

 

 

 

 



 

7. Személyes kapcsolat kialakítása minden szülővel 

 

A gyermekek fejlődését az óvodai nevelés a családdal együtt szolgálja. Az óvodánkba járó 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való kapcsolat kiemelkedő jelentőséggel 

bír, hiszen munkánk hatékonyságát méri és befolyásolja. 

Az eredményes pedagógiai tevékenység sem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

nélkül. Nekünk, óvodapedagógusoknak az is a feladatunk, hogy a szülők részére segítséget 

adjunk gyermekeik neveléséhez. Az óvodában folyó nevelési feladatok végrehajtásához 

szükségünk van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, melyek segítenek 

feltárni a gyermekek fejlődését előre vivő vagy hátráltató tényezőket.  

 

Célunk:  A gyermekek személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása 

érdekében a hátrányok lefaragása céljából együttműködni a szülőkkel. 

 

Feladatunk: Megteremteni azokat a feltételeket, ahol a szülők informálhatnak bennünket és az 

óvodapedagógusok a szülőket a gyermekeikkel kapcsolatos tudnivalókról, ezáltal 

eredményesebben és hatékonyabban tudjuk végezni a gyermekek fejlesztését. 

 

Arra törekszünk, hogy a családdal együtt, azt kiegészítve gondozzuk, szocializáljuk, fejlesszük 

a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.  

A szülőket nevelőpartnernek tekintjük és folyamatosan tájékoztatjuk őket gyermekeik 

fejlődéséről. Ezek a szülők nagyon érzékenyek minden gyermekeikkel történő dologra (akár 

pozitív, akár negatív) ezért éreztetjük velük, hogy számunkra fontosak a gyermekeik, hogy 

szeretjük őket, hogy tiszteletben tartjuk a szülők által képviselt nevelési elveket. Mindezen 

dolgokat tesszük tapintatosan az őszinteséget és a kölcsönös bizalmat remélve. 

Több alkalommal adunk lehetőséget az egyéni beszélgetésekre pl. fogadóórákon, nyílt 

napokon, szülői értekezleten. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy betekintést nyerjenek az óvoda életébe előzetes megbeszélés 

alapján bejöhetnek megnézni gyermekeik óvodai életét. 

Kérésre mindig rendelkezésre állunk a gyermekek helyzetének megbeszélésére, ezeket a 

megbeszéléseket mi is kezdeményezzük. Tanácsokat adunk a gyermekneveléssel kapcsolatos 

kérdéseikre, ezért arra törekszünk, hogy szakmai felkészültségünk emberi magatartásunk is 

példamutató legyen, hogy a szülő bármikor bizalommal fordulhasson hozzánk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Az általános iskola helyi tanterve 

Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai 

foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények 

 

Az iskola 2020/2021. tanévtől felmenő rendszerben a Román Nemzetiségi nevelés keretanterve 

alapján készített helyi tanterv alapján végzi a tevékenységét. Elfogadjuk a nemzetiségi nevelés 

irányelvében meghatározott kötelező és szabadon tervezhető keretet. Az iskola helyi 

tantervében nem épített be a lehetséges 10 % kiegészítéseket a tananyagba, követelményekbe. 

Iskolánkban elsajátítandó tartalmak a választott kerettanterv szerint a helyi tantervben 

évfolyamonkénti bontásban kerültek meghatározásra.  

 

2020/2021. tanévtől 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetendő 

tanterv alapján készült óraterv  

 

Tantárgyak műveltségi terület 

szerinti felosztásban 
Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 
                

magyar nyelv és irodalom ****** 
8 8 6 5 4 4 3 3 

Nemzetiségi nyelv és irodalom 
                

nemzetiségi nyelv és irodalom 

****** 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Matematika                 

matematika  4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem és állampolgári 

ismeretek 
                

történelem         2 2 2 2 

állampolgári ismeretek               1 

hon- és népismeret *          1       

nemzetiségi népismeret * 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettudomány és földrajz 
                

környezetismeret     1 1         

természettudomány **         2 2     

kémia             1 2 



 

fizika             1 2 

biológia             2 1 

földrajz             2 1 

Idegen nyelv                  

első élő idegen nyelv       2 2 2 3 3 

második élő idegen nyelv 
                

Művészetek *****                 

ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1   

dráma és színház *                

Technológia                 

technika és tervezés 1 1 1 1 1 1     

digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés 
                

testnevelés 5 5 5 5 4 4 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki) 
        1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret 

magyar nyelv és irodalomhoz 

átrakva 2-2-1 óra 1-2-3. osztály 

2 2 1 0 0 0 0 0 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális nemzetiségi órakeret 
27 27 27 28 31 31 33 33 

Lehetséges nemzetiségi órakeret 
27 27 27 28 31 31 33 33 

 

 

A szabadon tervezhető órakeretet első-harmadik osztályban a magyar nyelv és 

irodalom tantárgy tanítására fordítjuk.  

Ötödik, hatodik osztályban 3-3 órában tanítjuk az idegen nyelvet. Az órakeretet 

testnevelés tantárgyból csoportosítjuk át. Ezekben az osztályokban egy óra 

testnevelést tömbösítve délután tartunk.  

A hon és népismeret tantárgyat ötödik osztályban tanítjuk. 

A dráma és színház tantárgyat projekthét keretében fogjuk megtartani 
 
 
 
 
 

 



 

2013/2014. tanévtől 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetett 

tanterv alapján készült óraterv  

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 1-4. évfolyamon 

Óraterv a kerettantervekhez – 1-4. évfolyam 

 

 

  Tantárgyak 

 

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom  7 7 6 6 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 1 1 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 

Nemzetiségi (román) 4 4 3 3 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 27 27 27 29 

 

Román nyelv, irodalom és népismeret tantárgyat 2013/2014-es tanévtől 1. osztálytól felmenő 

rendszerben, heti 6 órában tanítjuk. 

 

1. osztály: 2 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi  + 1 óra vizuális kultúra 

tantárgyból levéve + 1 óra a testnevelés tantárgyból levéve (ezt az egy órát  az 1. osztályban 

délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

2. osztály: 2 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi  + 1 óra vizuális kultúra 

tantárgyból levéve + 1 óra a testnevelés tantárgyból levéve (ezt az egy órát  az 2. osztályban 

délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

3. osztály: 3 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi + 1 óra a testnevelés tantárgyból  

levéve (ezt az egy órát  az 3. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a 

tanulók) 

4. osztály: 3 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi  + 1 óra a testnevelés tantárgyból 

levéve (ezt az egy órát  az 4. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a 

tanulók) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 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 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1  

Testnevelés és sport 3 4 4 4 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Nemzetiségi (román) 4 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 30 30 33 33 

 

Román nyelv,  irodalom és népismeret tantárgyat 2013/2014-es tanévtől 5. osztálytól felmenő 

rendszerben, heti 6 órában tanítjuk. 

A román nyelv, irodalom és népismerethez szükséges órakeretet az alábbiakból biztosítjuk: 

5 osztály: 2 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi + 2 óra a testnevelés tantárgyból 

levéve (ezt a két órát 5. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

6. osztály: 3 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi + 1 óra a testnevelés tantárgyból 

levéve (ezt az egy órát 6. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

7. osztály: 3 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi + 1 óra a testnevelés tantárgyból 

levéve (ezt az egy órát 7. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

8. osztály: 3 óra szabadon tervezhető óra + 2 óra nemzetiségi + 1 óra a testnevelés tantárgyból 

levéve (ezt az egyt órát 8. osztályban délutáni tömegsport formájában veszik igénybe a tanulók) 

 

 

 

 

 



 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv 

térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét 

 
Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a miniszter hivatalosan tankönyvvé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 

van: testnevelés, technika, rajz. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők munkaközösségei és az egyes szaktanárok határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelessége. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a munkaközösségek és a szaktanárok a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 Transzformátorok (projektleírások, gondolkodásra inspiráló segédanyagok) átvétele 

más iskolából.  

Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból egyre 

több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskola számára. Ezeket a taneszközöket a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

A nyomtatott taneszközökön túl egyes tantárgyaknál egyéb eszközökre is szükség van 

(tornafelszerelés, rajz felszerelés.  

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha a 

miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben 

meghatározott követelményeket, amely a helyi tantervünk követelménye az adott évfolyamon 

a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 

 

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

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.  

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez 

elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. 

 

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez 

elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 



 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt. 

 

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a Kormányhivatal határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben elérje a 

tankötelezettségi korhatárt.   

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt; 

 az óvoda felvételt javasló szakvéleményét, és/ vagy a szakszolgálat szülő kérésére 

elkészített szakvéleményt 

 a gyermek az óvoda orvosától kapott igazolása; 

 sajátos nevelési igény estén a szakértői bizottság véleményét. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak szintfelmérő vizsgát kell tennie román 

nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az 

előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

 

 



 

Az elsősegély nyújtási ismeretek elsajátításának rendje 

Iskolánkban, az alsóban az osztálytanítók segítségével korosztálynak megfelelő formában 

tanórán (környezetismeret), a felső tagozaton a biológia szakos tanár, illetve az iskolai védőnő 

segítségével sajátíthatják el a tanulók az elsősegély nyújtási ismeretket. Ennek elsődleges 

színtere a biológia és az osztályfőnöki óra, valamint az iskolai védőnő által szervezett 

foglalkozások. 

Tanulóink bekapcsolódnak a helyi és regionális elsősegélynyújtó versenyek 

tevékenységébe. 

 

 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban 

történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formái 
 

 A tanulók munkájának legfőbb ellenőrzési területei: 

- a helyi tantervben előírt követelmények teljesítése, tantárgyi teljesítmények 

- jellemfejlődés, értékválasztás 

- magatartás, viselkedési normák 

- osztály- és iskolai közösségben végzett munka 

- kétnyelvűség a szabadidőben 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, román nyelv, idegen nyelv 

(a 4-8. évfolyamon), matematika, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 Egy tanítási napon csak egy témazáró iratható, indokolt esetben kettő. A naplóban a 

témazáró jegyeket pirossal jelöljük. 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 



 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez 

képest. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik:  

 A második-nyolcadik évfolyamos tanév elején minden pedagógus felmérés alapján 

győződik meg a tanulók előzetes ismeretiről, amely lehet szóbeli, írásbeli és gyakorlati 

ellenőrzési formában. ( diagnosztikus értékelés) 

 A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 

minden tantárgyból érdemjegyekkel értékeljük. ( formatív, fejlesztő  értékelés) 

 Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést 

alkalmazunk. 

 Második évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk.  

 A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A második  évfolyamon év végén, valamint az harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük.( az utóbbi kettő bekezdésben leírtak szummatív értékelések) 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 

A második-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett 

érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

ellenőrző könyvön keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 



 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

    0-33 %:  elégtelen (1) 

     34-50 %:  elégséges (2) 

 51-75 %:  közepes (3) 

76-90 %:  jó (4) 

   91-100 %:  jeles (5) 

 

 A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon 

a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a helyi tantervben meghatározott tantárgyak 

kerülnek értékelésre osztályzat formájában.   

 

Egyéb, az értékeléssel, minősítéssel kapcsolatos sajátos szabályok 

 

Sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanulók: 
Feladatunk a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása, a hátrányos helyzetű 

gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók iskolákban való integrálását 

elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának 

megvalósítása. A tervezéseknél figyelembe vesszük azt, hogy minden tanulónk egyenlő 

részvételét biztosítani tudjuk, különösen a témahét és a projekt megvalósítása során. 

Mozgássérült tanuló 

- mérése, értékelése esetében a teljesítményét egyedileg kell elbírálni a mozgás-

korlátozottság mértékének, a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően 

- az írásbeli munka lassúbb kivitelezése miatt több időt igényel, mint ép társai 

- kézírás helyett megengedett a gépírás, számítógép használata, egyedi eszközök 

használata 

Tanulásban akadályozott 

- az integráltan oktatott, tanulásban akadályozott gyermek mérése, értékelése a 

speciális, enyhe fokban értelmi fogyatékosokra vonatkozó követelményekhez 

igazított 

- a fejlődés folyamata érdemjeggyel nem jellemezhető, csak szöveges formában 

történik,  

- a gyermek képességeihez mért eredményeinek pozitív irányú ösztönzéseként 

- a tanuló egyéni fejlesztés mellett, egyéni haladási ütemben  dolgozik 

Pszichés fejlődészavarai – beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség 

- egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól mentesítést, a 

Szakvélemény javaslata alapján egyéb könnyítéseket kaphat 

- a tanuló ellenőrzése, értékelése során fontos az egyénre szabottság, a tanuló 

adottságához igazodás 



 

Mentesítés az értékelés és minősítés alól  

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulót - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a Szakértő 

Bizottság, vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató 

határozatban mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól. 

A tantárgy ismeretanyagát időben és tartalomban, egyéni fejlesztési terv alapján sajátítja el. 

A tanuló a tanítási órán részt vesz és a többi tanulóval együtt képességeihez mérten, 

differenciáltan dolgozik. Értékelésük során különösen fontos a rendszeresség, 

konkrétság, az egyéni adottságok figyelembe vétele, a méltányosság, a helyes 

önértékelés kialakítása, az egészséges munkakedv fenntartása. Cél a tanuló 

felzárkóztatása a tantárgyi minimum követelmény eléréséhez, a tanuló 

legoptimálisabb fejlődésének biztosítása. 

Az érintett tanulók esetében további ajánlásokat kell figyelembe venni: 

- hosszabb felkészülési idő biztosítása, időtényező növelése számonkéréskor 

- írásbeli beszámoltatás helyett szóbeli vagy szóbeli beszámoltatás helyett írásbeli 

számonkérés előtérbe helyezése 

- írásbeli feladatnál értelmezési segítség nyújtása 

- az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használata 

Teljes tantárgyi minősítés alóli mentesítése esetén az értékelés a következők szerint történik: 

- alsó tagozaton szöveges formában  

- felső tagozaton százalékos formában 

- rendszeresen az osztálynaplóban és tájékoztató füzetben 

- félévkor az osztálynapló, tájékoztatófüzet értékelőrésze kihúzásra kerül, év végén 

az osztálynapló, bizonyítvány, törzskönyv értékelőrésze kihúzásra kerül, a 

megjegyzés rovatba bekerül a mentesített tantárgy neve (záradék) 

- félévkor és év végén a tanuló összegző szöveges értékelést kap a 

követelményszinthez viszonyított teljesítményéről, formanyomtatványon  

Részleges tantárgyi minősítés alóli mentesítés esetén az értékelés a következők szerint 

történik: 

- alsó tagozaton szöveges formában 

- felső tagozaton százalékos formában a minősítés alól mentesített tantárgyrészben 

nyújtott teljesítményről, és osztályzatot kap a tantárgy többi részére 

- rendszeresen az osztálynaplóban és tájékoztató füzetben 

- félévkor és év végén a tanuló osztályzatot kap a minősíthető tantárgyrészre; év 

végén a bizonyítvány, törzskönyv megjegyzés rovatába bekerül az értékelés alól 

mentesített tantárgyrész neve (záradék) 

- félévkor és év végén a tanuló összegző szöveges értékelést kap az értékelés alól 

mentesített tantárgyrész, követelményszinthez viszonyított teljesítményéről, 

formanyomtatványo 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-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: 

a) 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; 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- 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. 

 

c) 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. 

 

d) 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. 



 

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

(5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-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. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) 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. 

 

b) 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. 

 

 

c) 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. 

 

d) 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. 

Azt a tanulót, aki képességeihez 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.        

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén,  a  kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat, 

a jeles tanulók oklevelet kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

 

Hagyományos jutalmazási formáink: 

- Külföldi  (Romániai) táborozás 

Feltételek: megfelelő, fegyelmezett magatartás és törekvés a román nyelv minél 

magasabb szintű elsajátítására 

 

- Iskolai alapítványunk jutalmazási módja 

Feltétel: VIII. évfolyam végén pályázat benyújtása. A Román Nyelv Ápolásáért 

Alapítvány-hoz az alapító okirat szerint. A döntést az alapítvány kuratóriuma 

hozza meg. 

 

- „Iskolánk kiváló tanulója” emlékplakett 

Feltétel: I-VIII. évfolyamig iskolánkban elért év végi kitűnő tanulmányi eredmény 

és példás magatartás. Odaítélés osztályzatok alapján a tantestület által. 

 

- „A román nyelvért” Vándorserleg 

Feltétel: a tanuló törekvése a román nyelv magas szintű elsajátítására; román 

nemzetiségi versenyeken eredményes részvétel. Odaítélése tantestületi döntés 

alapján történik. 

 



 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

g) Projekt végtermékeinek előállítása, témahét produktumának prezentálása, kooperatív 

formában végzett kiemelkedő munka jutalmazása osztályfőnöki, szaktanári dicséret.  

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni 

 

Az iskola büntetésének formái 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

 

 Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi 

feladatok meghatározása 
 

Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok 

érvényesülnek: 



 

 a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; 

 az első-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

 Házi feladat lehet gyűjtőmunka és kiselőadás is. 

 A házi feladat adjon lehetőséget a differenciálásra. 

 A házi feladat optimális idő alatt elkészíthető legyen. 

 Hosszabb időt igénylő munka (projektmunka, témahét) év elején be kell jelenteni, a 

témákat, feladatokat ki kell jelölni. 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. A mérés 

eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül 

a szülők tudomására hozzák. 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó 

pontszámokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésnek elvei  

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket (angol, német). Minden évben 

a 3. osztályban felmérjük, hogy a tanulók mely idegen nyelvet választják 4. osztálytól. A 

választott nyelv tanulása 4. osztálytól 8. osztályig kötelező. A választható tantárgyak esetén a 

csoport beindulásának feltétele 6 fő jelentkezése. Ettől kivételes esetben el lehet térni. 

Mindennapos testnevelés megszervezése (NAT által meghatározott feladat 

szervezési elve) 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből 

heti három ill. négy órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés 

órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: 

 a diáksportkörben sportoló tanulók számára az iskolai sportkörben heti 2-2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel 

 a tanulók számára a délutáni időszakban biztosított heti 2-2 óra tömegsport 

foglalkozáson történő részvétellel 

 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával 

 a kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési 

foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskola 



 

egészségügyi szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt 

vehetnek.  

Felsőbb évfolyamosok tanév végéig, az újonnan beiratkozók beiratkozáskor nyilatkoznak, 

hogy milyen formában kívánják teljesíteni a két délutáni testnevelési órát. A szakosztályok által 

kiállított igazolás és a sportorvosi bemutatásáig, illetve a gyógytestnevelés órák beindulásáig 

mindenkinek részt kell venni a délutáni foglalkozásokon. Hiányzását a délelőtti tanítási órákhoz 

hasonlóan igazolni köteles. 

Hittan ( NAT által meghatározott feladat szervezési elve) 

 

Iskolánk a tanulók számára  

Iskolai beiratkozás alkalmával a szülő nyilatkozik, hogy gyermeke számára hit vagy erkölcstant 

választ. 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit és vallásoktatást szervezhetnek. Az egyház kérése alapján 

az iskola helyiséget biztosít a hitórák megtartásához. 

 

A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos 

egyéb intézkedések 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 

Felülvizsgálat: kétévente a mindennapi működés tapasztalatai alapján. 

Módosítás:  

A program módosítását kezdeményezheti: 

- munkaközösségek 

- a pedagógus az érintett munkaközösség egyetértésével 

- igazgató 

- igazgatóhelyettes 

- szülői munkaközösségek 

- fenntartó 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el az igazgató hagyja jóvá. 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 



 

 

 

 

Kétegyháza, 2020. április 30.     Borbély Erika  

        igazgató   

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradékok 

A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

A pedagógiai programot a szülői közösség intézményi vezetősége 2020. április 30. napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Kelt: Kétegyháza, 2020. április 30.  

 

……………………………………  ………………………………………… 

az óvodai szülői közösség elnöke  az iskolai szülői közösség elnöke 

 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzata 2020. április 30.napján tartott ülésén 

véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Kétegyháza, 2020. április 30.  

      ............................................................ 

       az iskolai diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 

 



 

A pedagógia programot az intézmény nevelőtestülete az igazgató előterjesztése alapján a 2020. 

április 30. napján tartott ülésén elfogadta. 

Kelt: Kétegyháza, 2020. április 30.  

      ................................................. 

                        igazgató 

 

 

A elfogadás tényét a Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda vezetője hitelesítő 

aláírásával tanúsítja. 

 

Kelt: Kétegyháza, 2020. április 30.     ………………………………… 

        Intézményvezető 

1. sz. melléklet 

 

A tanulók fizikai állapotmérése 

 

1.feladat:  HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával 

a vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elru-

gaszkodás és elugrás előre.   

          Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 1.00 1.10 1.23 1.34 1.45 1.55 1.64 1.72 

2 1.03 1.13 1.26 1.37 1.48 1.58 1.67 1.75 

3 1.06 1.16 1.29 1.40 1.51 1.61 1.70 1.78 

4 1.09 1.19 1.30 1.43 1.54 1.64 1.73 1.81 

5 1.12 1.22 1.34 1.46 1.57 1.67 1.76 1.84 

6 1.15 1.25 1.37 1.49 1.60 1.70 1.79 1.87 

7 1.18 1.28 1.40 1.52 1.63 1.73 1.82  1.90 

8 1.21 1.31 1.44 1.55 1.66 1.76 1.85 1.93 



 

9 1.24 1.34 1.47 1.58 1.69 1.79 1.88 1.96 

10 1.27 1.37 1.50 1.61 1.72 1.82 1.91 1.99 

11 1.30 1.40 1.53 1.64 1.75 1.85 1.94 2.02 

12 1.33 1.43 1.56 1.67 1.78 1.88 1.97 2.05 

13 1.36 1.45 1.59 1.70 1.81 1.91 2.00 2.08 

14 1.39 1.48 1.62 1.73 1.84 1.94 2.03 2.11 

15 1.42 1.52 1.65 1.76 1.87 1.97 2.06 2.14 

16 1.45 1.56 1.68 1.79 1.90 2.00 2.09 2.17 

17 1.48 1.58 1.72 1.82 1.93 2.03 2.12 2.20 

18 1.51 1.62 1.76 1.85 1.97 2.07 2.16 2.24 

19 1.54 1.66 1.80 1.89 2.01 2.11 2.20 2.28 

20 1.57 1.70 1.84 1.94 2.05 2.15 2.24 2.32 

21 1.61 1.74 1.87 1.98 2.09 2.19 2.28 2.36 

 

Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 0.97 1.08 1.17 1.24 1.31 1.38 1.43 1.47 

2 1.00 1.11 1.20 1.27 1.34 1.41 1.45 1.50 

3 1.03 1.14 1.23 1.30 1.37 1.44 1.48 1.53 

4 1.06 1.17 1.26 1.34 1.40 1.47 1.51 1.56 

5 1.09 1.20 1.29 1.38 1.43 1.50 1.54 1.59 

6 1.12 1.23 1.32 1.41 1.45 1.53 1.57 1.62 

7 1.15 1.26 1.35 1.44 1.48 1.56 1.60 1.65 

8 1.19 1.29 1.38 1.47 1.51 1.59 1.63 1.68 

9 1.22 1.32 1.41 1.50 1.54 1.62 1.66 1.71 

10 1.25 1.35 1.44 1.53 1.57 1.65 1.69 1.74 

11 1.29 1.38 1.48 1.56 1.60 1.68 1.72 1.77 

12 1.32 1.41 1.50 1.59 1.63 1.71 1.74 1.80 

13 1.35 1.44 1.53 1.62 1.66 1.74 1.77 1.84 

14 1.39 1.48 1.57 1.65 1.69 1.77 1.80 1.87 

15 1.41 1.50 1.60 1.68 1.72 1.80 1.83 1.90 

16 1.44 1.53 1.64 1.71 1.76 1.84 1.87 1.94 

17 1.47 1.57 1.67 1.74 1.80 1.87 1.91 1.98 



 

18 1.50 1.60 1.70 1.77 1.84 1.90 1.95 2.02 

19 1.54 1.64 1.74 1.80 1.88 1.94 1.99 2.05 

20 1.57 1.68 1.78 1.84 1.92 1.98 2.03 2.08 

21 1.61 1.72 1.81 1.88 1.96 2.02     2.07 2.11 

 

 

 

 

 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS 

FOLYAMATOSAN  

(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és 

mindkét karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az 

egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, 

           2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

           3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

           4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 

3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 



 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

 

 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL 

FOLYAMATOSAN  

(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző 

könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 



 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

 

 

      

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 

3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 

 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 



 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 

 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS 

FOLYAMATOSAN  

(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, 

merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs 

feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell 

tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes 

helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 



 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁ

M 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 

 

A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 



 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


