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Szerkesztői előszó:
Úton vagy.

Megtervezted az életed, pályafutásod.

Látod magad előtt gyakornokként, ped1ként, ped2ként, mesterpedagógusként, kutatótanárként.

Tervezel, számolsz, befektetsz energiát, logisztikázol, tanulsz, fejlődsz, előre nézel  rövidlátó vagy távollátó vagy elő

relátó pedagógusként.

Akadálypályán vagy, bár előre senki se szólt.

Egyetemeidet, főiskoláidat magad mögött hagyva, hittel Istenben és önmagadban, a jobbítás szándékával vetetted át 

magad a rajtvonalon.

Senki se szólt, hogy tele van buktatókkal ez a pálya. Hogy rengeteg a papírmunka. Hogy nem csak a tanításról, nevelés

ről szól ez az egész. Hogy lesz olyan szülő is, aki nemcsak nem működik együtt veled, hanem szakmai tudásod, sőt, 

egész emberi mivoltodat megkérdőjelezheti. Hogy hiába lépsz előre, ugrasz kategóriát, az esetleg csak 500 Ftot jelent 

havonta. Hogy vannak olyan kollégák is, akikkel nehéz. Hogy a gyerekek megváltoztak, mások, mint a te korodban.

Senki se szólt, miközben magasztalta e nagyszerű hivatást, hogy érintve leszel.

Hogy olyan sorsokat, családokat cipelhetsz a hátadon, hordozol a szívedben, amire nem lehet felkészülni. Aminek a 

terhe néha elviselhetetlenül nehéz lesz. Amibe beleroskadhatsz. Amibe belebetegedhetsz.

Azt sejthetted, hogy a saját családod vagy melléd áll, és hátterezik neked a technikaórához, tartja a kamerát, mikor vide

ós órákat veszel fel, elviseli, hogy családot látogatsz és osztálykirándulsz, érettségi feladatsorokat javítasz határidőre, és 

iskolai dokumentumokat dolgozol át, éjjelente esetleg digitális platformokkal ismerkedsz és továbbképződsz  tehát 

mosnak, vasalnak, társasjátékoznak, kirándulnak, főznek, mosogatnak helyetted és nélküled; vagy csak épp elviselik a 

hivatásod; vagy meglepődtél, hogy nem áll melléd a család, s te amellett, hogy pedagógus vagy, kitanulhatod a kötéltán

colás művészetét is, és reménykedhetsz, hogy nem zuhansz le, és ép bőrrel, sérülésmentesen megúszod, megússzátok.

Azt senki sem mondta, talán nem is sejtetted, hogy nem sokan lesznek hálásak a munkádért.

Hogy csak pillanatokba kapaszkodsz majd. 

Egyegy csillogó szembe, egyegy szívből jövő rajzba, egyegy szál virágba, amit neked szakítottak. Egyegy ügyetle

nül megírt, hibákkal tűzdelt levélkébe, vagy egykét olyan diákba, akiknek tényleg fontos a tanulás. Egyegy ölelésbe. 

Egyegy köszönömbe. Egyegy jól sikerült órába, ünnepélybe, vizsgába. Néhány jó beszélgetésbe, bátorító szóba.

Azt talán mondta a nagyanyád, hogy „valamibe el kell nyüstölődni”.

Hogy a munka nemesít, s nem magadért dolgozol. 

Hogy igazából nem a nemzet, hanem az Isten napszámosa vagy.

Mindegy, hogy lehetett volna belőled könyvelő, kőműves, orvos vagy vízvezetékszerelő. Pedagógus lettél. Valamiben 

úgy is elnyüstölődsz.

Ha már így kell lennie, legyen a Jóisten dicsőségére!

Így éld a munkád! Éld így a mindennapjaidat! Így éri meg igazán járni az úton.

Én most szóltam.

bhm
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„Boldog az az ember, aki benned találja erejét, 

aki szívében zarándokútra készül.

Ha kiszáradt völgyben jár is, ott források fakadnak,

a hajnali eső elárasztja áldásával.

Ahogy halad, egyre növekszik ereje, a Sionon meglátja Istent.”

(Zsolt 84, 68)

EGY MAROKNYI PAKSI CSAPAT A SZENT BENEDEK ZARÁNDOKÚTON

Magyarországon  2017ben,  egy  régi 
hagyományt felélesztve, útjára indult a 
Vándortábor  nevű  program. 
A már jól bevált erdei gyalogos, vízi és 
kerékpáros  útvonalak  mellett  2020
ban  elindult  a  Zarándoktábor  nevű 
program is. Akkor még csak egy útvo
nalon  indultak  zarándoktáborok,  ami 
2021re  két  útvonallal  bővült. 
Iskolánk  igazgatója  arra bátorított  en
gem és Nyisztor Ákos kollégámat, hogy 
végezzük  el  a  zarándoktábor  vezetésé
hez szükséges továbbképzést, és ha le
hetőség  lesz  rá,  indítsunk  tábort 
diákjaink részvételével. 
A  2020as  év  átírta  az  addig megszo
kott menetrendet, és a Zarándoktábor
vezető  képzés  online  formában  való
sult  meg,  melynek  szervezői  a 
Magyarországi Szerzeteselöljárók Kon
ferenciáinak  Irodája  és  a  Viator  Ter

SZTANÓNÉ KÖRÖSZTÖS LÍVIA 

Zarándoktábor

HITÉLET
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mészetjáró  és  Kulturális  Egyesület  voltak.  A 
képzés  kezdetekor  még  az  is  bizonytalan  volt, 
hogy  a 2019/2020as  tanév befejezése után út
nak  indulhatnake  a  zarándoktáborok  és  az 
egyéb vándortáborok.
2020 májusában  jelentkeztünk  zarándoktáborra, 
sikerült  időpontot  foglalnunk, és nagyon gyorsan 
össze is gyűjtöttük a csapatot. Nem volt egyszerű 
a toborzás, hiszen márciustól fogva a gyerekek di
gitális  tanrendben  tanultak,  így a napi kapcsolat, 
a  személyes  invitálás  lehetősége  hiányzott. 
Végül minden elrendeződött,  és 2020.  június 26
án elindult 22  fős csapatunk a Szent Benedek za
rándokútra,  mely  az  egész  Európát  átívelő  Szent 
Jakab zarándokút magyarországi, bencés kolostorokat összekötő ága, a Camino Benedictus. A Tiha
nyi  Bencés  Apátságtól  indul,  és  a  Bakonybéli  Bencés Monostor  érintésével  Pannonhalmára  vezet.

MIRE IS VÁLLALKOZTUNK, MI VÁRT RÁNK?

„A zarándoktábor  felső  tagozatos és középiskolás diákok részére szervezett, egyhetes, 6 éjsza
kás  közösségi  gyalogos  zarándoklat,  amelyen  az  utat  a  csoport  tagjai  együtt  haladva  teszik 
meg. A zarándoklat  lelki  ívét a zarándokút által érintett szent helyek, s az útvonalra kidolgo
zott lelki program adja. A program nem kész válaszokat kíván adni a fiatalokat és a keresztény 
embert  foglalkoztató kérdésekre,  hanem elsősorban olyan  támpontokat, melyek  segítik az  el
mélyülést,  további  gondolkodásra  és  személyes  válaszadásra  ösztönöznek.  A  Zarándoktábor 
útvonala Tihanytól Pannonhalmáig vezet. Jelzett túra ill. zarándokútvonalakon halad, a cso
portok várhatóan egy hét alatt kb. 110 kilométert tesznek meg, a napi távok a zarándoklat kö
zépső öt napján 17 és 26 km között mozognak." (https://zarandoktabor.hu/)

Tehát várt  ránk kb.  110 kilométer gyaloglás, közösségi élmény,  lelki  feltöltődés,  lehetőség a belső 
fejlődésre. Hogy felkészültünke fizikailag és lelkileg erre az útra? Azt hiszem mindenki megkapta 
rá a saját választát az út végén.

„KIVONULÁS, CSEND”

Megérkeztünk Tihanyba, nagyon kellemes volt a szállásunk a Bencés Apátság Illyés Gyula Általá

HITÉLET
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nos és Alapfokú Művészeti Iskola Tetőtér Panzió Diák és Pedagógus
szállóján.  Kísérőinkkel  rövid  körsétát  tettünk  Tihanyban,  miközben 
hangolódtunk a ránk váró zarándoklatra. Elsétáltunk a Tihanyi Apát
ság  levendulás  és  gyógynövénykertjébe,  a  Szélmartasziklákhoz,  és  a 
Kálváriahegyre. Az esti órákban pedig megtekintettük az apátságot és 
az altemplomot. 
Mindenki  kapott  zarándokfüzetet, melyben  az  útvonalat  térképpel,  a 
napi témákat, imádságokat, szentírási részleteket találtunk. A füzet na
pi használatával még könnyebben eligazodtunk a valós és a lelki úton.

TIHANYNAGYVÁZSONY: 23 KM A NYÁRI HŐSÉGBEN

Az Apátihegy Őrtorony kilátójába felkapaszkodva a Tihanyifélsziget csodálatos panorámája tá
rult elénk. Reggel imával és gondolatébresztő impulzusokkal indítottuk túránkat, majd itt a kilá
tóban felszínre törhettek a napi témával kapcsolatos érzéseink, gondolataink: „csend, természet, 
figyelem”. 
Ezen a napon megpihenhettünk egy hűs forrás árnyékában, elfogyasztottuk ebédünket a Szent Im
re templom melletti padokon Örvényesen, hosszú emelkedőkön haladtunk, szőlők és birtokok kö
zött.  Volt,  amikor  énekszóval  próbáltuk  enyhíteni  a  nehézségeket,  hallgattuk  a madárcsicsergést, 
rovarzümmögést, pillangók hadában gyönyörködtünk az erdőben, és egész nap csodás látvány vett 
bennünket körül, hiszen visszatekintve a Balaton képe tárult elénk. Nagyvázsonyban turistaszállás 
várt ránk, részt vehettünk szentmisén, és esti sétát tettünk a Szent Mihály pálos kolostorromhoz.
   

„ÉN, AZ IGAZGYÖNGY” – 22,8 KM 

Nagyvázsony és Városlőd között volt idő azon töprengeni, hogy kik vagyunk. Hatalmas búzame
zőt szeltünk át, mintegy pusztai vándorlásként, sokat haladtunk felfelé, a tikkasztó napon. Úrkú
ton megtöltöttük kulacsainkat, hiszen ezen a napon itt volt az egyetlen vízvételi lehetőség. Aztán 
pedig egy csodálatos helyen ebédeltünk, az úrkúti Őskarszt bejáratánál. Mint minden nap, ma is 
éltünk a „csendszakasz” adta áldással, amikor is csendben, egyedül, lehetőségünk volt az értéke
inken,  gyengeségeinken,  szerepeinken,  önmagunkon  gondolkodni;  felfedezni  azt,  hogy  miben 
akarunk változni, mik azok, amik akadályozzák, hogy önmagunk lehessünk.Közösség, életszere
tet, kitartás, külsőségek mellőzése, megfelelés – nálam ezek a gondolatok törtek elő. Az éjszakát 
egy  tornateremben  töltöttük,  szivacsokon és hálózsákokban. A pihenés előtt a gyerekek kihasz
nálták  a  hely  adta  lehetőségeket,  és  egy  jó  focimeccsel  zárták  az  amúgy  is  fárasztó  napot.
   

HITÉLET
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A LEGRÖVIDEBB SZAKASZ VÉGÁLLOMÁSA BAKONYBÉL 
VOLT – 18,3 KM

Városlődöt  elhagyva  réten  és  erdőn  át  felváltva 
haladtunk, majd  egy  erdei Máriakápolnához  ér
tünk,  ahol  rövid  tízórai  szünetet  tartottunk. 
Minden nap része volt a programunknak a játék. 
Ezen  az  útvonalon,  nagyjából  félúton,  remek  fe
dett pihenőhelyet  találtunk,  ahol  az  ebéd mellett 
a  játékra  is hagytunk  időt. A nap  témája a  „kap
csolataim” volt, ehhez illő játékokkal teremtettük 
meg annak a lehetőségét, hogy ebben a témában 
is el tudjanak merülni diákjaink. 
Milyen kapcsolatokban élsz? Kiket könnyű és kiket nehéz szeretned? Kire nézel fel? Ilyen és eh
hez  hasonló  kérdéseket  kaptak  támpontnak,  amelyeken  egész  nap magukban,  illetve  páros  be
szélgetésekben is volt lehetőségük elmélkedni. Utunk vége felé az eső is eleredt, így előkerültek a 
hátizsákok  aljáról  az  esőkabátok.  Végül  szükség  volt  rájuk,  nem hiába  cipeltük  egész  héten  át.
Bakonybélben a Szent Mauríciusz Monostor és Fogadóközpont vendégei voltunk, egy teljesen új 
zarándokszállás kényelmét élvezhettük. Részt vettünk az esti szentmisén, beszélgettünk a bencés 
szerzetesek vezetőjével, és bepillantást nyerhettünk mindennapi életükbe. 

BAKONYBÉL – BAKONYSZENTLÁSZLÓ: 21 KM A CSODÁK ÉS A GONDVISELÉS TÁRSASÁGÁBAN

Nagyon sok segédanyagot kaptunk a zarándoktábor lebonyolításához. Játékgyűjteményt, imádsá
gokat, szentírási részleteket, történeteket és dalo
kat  is.  A  zenék  lejátszásához  mini  hangszórót  is 
adtak,  így  reggelente  halk  zeneszóval  tudtuk  éb
reszteni  a  csapatot.  Ez  Bakonybélben  is  így  zaj
lott.  Csiszér  László  zenéje  után  gyorsan 
összepakoltuk a hálózsákokat, hátizsákokat, meg
reggeliztünk, mert időben szerettünk volna indul
ni.  Több  napos  túra  lévén  azonban  egyre  több 
résztvevőnél jelentkeztek a kisebbnagyobb vízhó
lyagok,  cipőfeltörések,  amelyeket  orvosolni  kel
lett.  A  készletünk  fogytán  volt,  így  még  a 
gyógyszertárba  is  elszaladtam  némi  kötszerután
pótlást beszerezni, hogy minden túrázó komforto

HITÉLET
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san tudjon elindulni. Egy nagyon érdekes játék
kal fűszereztük az aznapi, monotonnak tűnő tú
ránkat,  melynek  neve:  vakvezetés.  Bekötött 
szemmel  kell  vezetni  a  másikat  egy  szakaszon 
úgy, hogy a vezető nem beszél, nem ad utasítá
sokat  a  vezetettnek. Majd,  nyilván  szerepcseré
vel,  a  társ  is  átélhette  a  vakvezetést. 
A  „csendszakaszban”  pedig  olyan  kérdéseken 
gondolkodtunk,  mint  én  és  Isten,  mit  tartunk 
csodának,  mennyire  bízunk  a  gondviselésben. 
Bakonyszentlászlón Gáll Zsófi, a Zarándoktábor 
főkoordinátora és szellemi vezetője várt bennün
ket  a  Máltai  Szeretetszolgálat  vendégházában. 
Az a pár óra, amit a társaságában töltöttünk, fel
emelő volt. Pogácsával, hideg limonádéval kínált minket a fárasztó, forró nap után. Vacsora után 
tábortüzet rakhattunk, melynek fényénél, és melegénél sokat játszottunk, énekeltünk, Zsófi gitá
rozott nekünk. Az est  fénypontja pedig az volt, amikor Zsófi „vízen járásra” hívott minket, átél
hettük, amikor Jézus és Péter a vízen jártak. Zsófi még másnap reggel is elvarázsolt bennünket, 
fuvolajátékával ébresztette a ház lakóit, vagyis bennünket.
     

EGY IGAZI PRÓBATÉTEL VÁRT RÁNK A 6. NAPON

Az  utolsó  előtti  napon  a  leg
hosszabb  táv,  26  km  teljesítése  és 
a  hőség  elviselése  kellett  ahhoz, 
hogy utunk végére érjünk, és meg
érkezzünk Magyarország lelki érte
lemben  kiemelkedő  hegyére, 
Pannonhalmára.
Két  templomot  is  érintettünk  a 
nap folyamán, és a gondviselésnek 
köszönhetően  a  ravazdi  Szent 
Márton templomnál összetalálkoz
tunk a gondnokkal, aki beengedett 
minket  a  templom melletti  épület 
mosdójába,  ahol  fel  tudtunk  fris
sülni,  és  ivóvízhez  is  jutottunk. 
Olyan hosszan zarándokoltunk az

HITÉLET
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nap,  hogy  elegendő  idő  jutott 
mindannyiónknak  arra,  hogy 
azon elmélkedjünk, mi a külde
tésünk, hivatásunk; milyen  fel
adatra,  szolgálatra  érzünk 
kedvet, és szeretnénke valami
ben  változni;  hiszen  a  nap  té
mája  a  „küldetésem”  volt. 
A  zarándokfüzet  lapjain  min
den napra Szent Benedek életé
ből  is  kaptunk  útravalót.  Az  ő 
küldetése sok minden más mel
lett az volt, hogy megalapította 
a bencés rendet és egész Euró
pa védőszentje lett.
Pannonhalma  sziluettje  már 
messziről  megindító  látvány. 
Amikor feltűnt előttünk, nem is 
sejtettük,  milyen  messze  van 
még. Percről percre, méterről méterre közelebb kerültünk hozzá és a tekintetünket nem nagyon 
tudtuk levenni az épületről. Az utolsó pár méter volt a legnehezebb, feljutni a meredek Várhegy
re, megmászni az utolsó lépcsőfokokat. 
Kedves,  szívélyes  fogadtatásban  volt  részünk,  este  szentmisén  vehettünk  részt  a Főapátságban. 
Vacsora után egy idősebb és egy fiatalabb szerzetessel beszélgethettünk a szerzetesek életéről, va
lamint a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumról. 

ZARÁNDOKTÁBORUNK ZÁRÁSA

Áldottnak lenni, áldásnak lenni – ez volt az utolsó napunk témája. Ahogy a Benedek név jelentése 
is: áldott.
A  délelőttöt  a  főapátsági  templom bejárásával  és  a  gyógynövénykert megismerésével  töltöttük.
Ebéd  után  pedig méltóképpen  zártuk  zarándoktáborunkat, minden  résztvevő  zarándokkereszt
ségben  részesült,  illetve  zarándokszalagot  kötöttünk  az  egész  héten  át  hordott  keresztünkre. 

  „Áldássá tetted őt minden időkre, s a színed előtt örömmel töltötted el.”
(Zsolt 21,7)

HITÉLET
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Végezetül álljon itt az alábbi ismeretlen szerzőtől származó vers, amely kiválóan érzékelteti, mit is 
jelent zarándokolni:

„Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik

Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja

Aki menekül, önmaga elől fut
Aki zarándokol, önmaga felé tart

Aki menetel, másokhoz igazodik
Aki zarándokol, saját ritmusára jár

Aki túrázik, teljesít
Aki zarándokol, teljessé tesz

Aki kirándul, kikapcsolódik
Aki zarándokol, bekapcsolódik

Aki sétál, nézelődik
Aki zarándokol, befelé figyel

Aki bóklászik, céltalan
Aki zarándokol, célra talál

Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.”

HITÉLET
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Az Oktatási Hivatal „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérésiértéke
lési  és digitális  fejlesztések,  innovatív oktatásszervezési  eljárások kialakítása, 
megújítása” című projektjében vettem részt és együttműködtem a legjobb tudá
som  szerint,  hogy  a  pedagógusminősítési  és  tanfelügyeleti  eljárások mérés  és 
értékelési eszközrendszere bővüljön a digitális kompetenciákra vonatkozó tarta
lommal. A feladatot mester minősítésem védése előtt egy hónappal küldte ki az 
Oktatási Hivatal, így gyorsan kellett döntenem a feladat megvalósítását illetően, 
melytől először kicsit megijedtem, aztán a többszöri áttanulmányozását követő
en körvonalazódott a lényege. Végső döntésem az lett, hogy egy új dokumentu
mot  készítettem,  melyben  a  pedagógusok  digitális  kompetenciái  mentén 
haladtam és írtam le tapasztalataimat.

PEDAGÓGUSOK DIGITÁLIS KOMPETENCIÁI

1. Szakmai elkötelezettség
A munkám során folyamatosan törekedtem arra, hogy digitális kompetenciámat 
fejlesszem, ezért az utóbbi egy évben részt vettem iskolánkban szervezett „Önál
lóan  használom az  informatikai  eszközömet  IKER 2”  szintű  képzésen, melyet 
sikeresen teljesítettem. Továbbá részt vettem 2019. 11. 6.án Szekszárdon a „Di
gitális kompetenciák beépíthetősége a pedagógusminősítésbe és tanfelügyelet
be”  című workshopon, melyet  az Oktatási Hivatal  Kaposvári  Pedagógiai  Okta
tási Központja szervezett.
Digitális eszközöket használok a mindennapi információcseréimben a szülőkkel, 
diákokkal és a kollégákkal is (pl.:mozanapló, freemail stb). A digitális technoló
gia segítségével  folyamatosan bővítem szakmai  ismereteimet, valamint oktatási 
anyagok  széles  köre  válik  elérhetővé  számomra, melyeket  a mindennapi mun
kámba  a  tanóráimon  igyekszem  alkalmazni.  Különösen  tudatos  módon  alkal
maztam a pedagógus II. minősítési eljárás, intézményi önértékelés folyamatában 
is a digitális eszközök adta lehetőségeket – valamint az önfejlesztéssel  széleskö
rű alkalmazását.
Szakmai elkötelezettségemhez hozzá tartozik, hogy diákjaim számára a legmeg

Digitális kompetenciák

KALMÁR LÍVIA 
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felelőbb tankönyvet válasszam ki, ezért döntöttem úgy, hogy a gimnáziumi tagozaton a meglévő 
biológia tankönyvet lecserélem egy másira. A tankönyv csere oka nemcsak a jobb ábraanyag mi
att  történt,  hanem azért  is, mert  ehhez  a  tankönyvhöz  létezik  okostankönyv, melyben  videók, 
feladatok  stb.  is  szerepel,  ezzel  segítve  a  tananyag  könnyebb  feldolgozását,  megértését.

2. Digitális források
Munkám során összegyűjtöttem olyan szakmai lapokat, forrásokat, melyeket én is és a tanulók is 
hatékonyan tudnak használni, melyre az elmúlt időszak digitális oktatásában, de a hagyományos 
iskolai rendben is nagy szükségem van, hogy a mindennapi munkám gördülékenyebben működ
jön.  Különösen  kedvelem  az  okos  doboz  feladatokat,  földrajz  órákon  a  térképes  kvízjátékokat, 
biológia emelt szintre készülőknek a „Bioszféra” honlapot, földrajz érettségire készülőknek Mura
Mészáros Csaba vázlatait és tesztjeit stb. 
Nagyon  nagy  segítséget  jelentett  az  intézményvezető  által  biztosított  lehetőség,  mely  által  a 
Wordwall  feladatgenerátor program a tantestület minden pedagógusa számára ingyenesen el
érhetővé vált. Ez a program alkalmas saját tananyag széles körű feldolgozására és alkalmazásá
ra, valamint kreatív feladatlapok készítésére. 
A különböző tartalmak könnyen átalakíthatók. 
Tehát  törekszem arra, hogy diákjaimnak biz
tosítsam  és  felkészítsem  őket  a  digitális  kör
nyezet  által  biztosított  önálló  tanulási 
képesség  elsajátítására,  akár  linkek vagy  csa
tolmányként  küldött  digitális  források  meg
osztásával,  ezzel  is  támogatva  tanulásukat. 
Valamint  ha  szükséges  saját  tesztfeladatok 
(pl.:  digitális  oktatás  időszakában  a  Class
room felületén dolgozva) összeállításával mé
lyítem el a diákok tudását.

3. Tanítás és tanulás
Fontosnak tartom, hogy az általános iskola felső tagozatában és a gimnáziumi tagozaton is el
térő módon jelenjen meg az infokommunikációs eszközöknek a használata, mert a különböző 
korosztályokban más  fejlesztendő  területekre  kell  a  hangsúlyt  fektetni.  Az  általános  iskolás 
korosztálynál kedveltek azok az oktató filmek, melyek egyegy élőlényről szólnak vagy egy ér
dekes  kísérletet  mutatnak  be.  Az  idősebb  korosztály  egyegy  kérdés,  összefüggés  vagy  egy 
konkrét  probléma  felvetésével  foglalkozik  szívesebben.  A  digitális  eszközök  használata  nem 
öncélú,  hanem  különkülön  is  és  együttesen  is  támogatják  a  tanítás  és  tanulás  folyamatát.
A digitális eszközök segítségével lehetővé válik a gyerekek közötti együttműködés pl. párban vagy 
kisebb csoportban történő munkavégzés kapcsán akár egy házifeladat, kiselőadás megoldásában 
– megosztott dokumentumokban való együttműködés, online kis csoportokban végzett közös te

TUDÁSMŰHELY
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vékenység által.  Így a diákok egyénileg, párban és csoportban  is képessé válnak az  információk 
keresésére, értékelésére és bemutatására, valamint képesek lesznek kreatív, önálló módon meg
szervezni  a  saját  tanulásukat. Ezzel  is  támogatva a hatékony,  felelőségteljes  tanítási  és  tanulási 
folyamatot.

4. Értékelés
Munkám során alkalmazom a digitális értékelést pl.: digitális kvízek, játékok, tesztfeladatok for
májában, akár egyedi vagy konkrét értékelési célok támogatására, ezzel elősegítve a diákok folya
matos értékelését és önálló kritikus gondolkodásuk kialakítását. Valamint azonnali visszajelzést 
kapok a diákok pillanatnyi  tudásáról  és  fejlődéséről  és  így  tudom egyéni  igényeiket  is  segíteni. 
Mindezzel naprakész tájékoztatást, visszajelzést tudok adni a diákok és szüleik számára, hogy en
nek megfelelően hozzanak/hozzunk megalapozott döntéseket a tanulási prioritásokról vagy a jö
vőbeli tanulmányokról.

5. Tanulók támogatása
Az infokommunikációs eszközök segítségével törekszem arra, hogy a tanulók aktív részesei legye
nek a tanulási folyamatnak pl.: házifeladat, kiselőadás, projekt feladat stb. készítésében, mindezt 
úgy,  hogy  előzetesen  feltérképezem  az  adott  osztály  tanulóinak  digitális  technológiákhoz  való 
hozzáférési  lehetőségeit,  valamint,  hogy  az  egyes  tanulók  milyen  szintű  digitális  készségekkel 
rendelkeznek. A digitális technológiák segítségével lehetőségem nyílik a személyre szabott okta
táshoz, mely a tanulók egyéni igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodik. Minden tanuló a saját 
maga  tempójában,  egyéni módon  készítheti  el  feladatát,  az  eredményes  és  sikeres  tanulmányi 
munkában.

6. Segítségnyújtás a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez
Munkámban fontos feladatnak érzem, hogy a digitális információgyűjtésben és a források össze
hasonlításában a tanulók képesek legyenek az információ hitelességét, megbízhatóságát megálla
pítani,  valamint  kiemelt  figyelmet  fordítsanak  a  források  megfelelő  idézésére  pl.:  biológia 
középszintű érettségi projekt feladatban. Ezzel is segítve a diákok digitális kultúrájának fejlődését 
és  kritikus  önálló  gondolkodásának  kialakítását. Valamint  igyekszem a  lehető  legtöbb  alkalmat 
teremteni az egyes digitális csatornák alkalmazására a kommunikáció és együttműködés terüle
tén  pl.:  biológia  középszintű  érettségi  projekt  feladat  internetes  kérdőív  kitöltése  kortársakkal 
vagy más korosztállyal. Munkám során folyamatosan tanácsot is adok diákjaimnak a digitális tér
ben elvárható magatartásról,  támogatom a digitális technológiára való nyitottságot, ugyanakkor 
tudatosan irányítom a figyelmet kockázatokra, korlátokra. Fontosnak tartom, hogy a diákok kre
atívan használják a digitális technikákat ismereteik bővítésére és segítsék egymást digitális kom
petenciáik  fejlesztésében vagy akár maguk  fogalmazzanak meg  további  fejlődési  lehetőségeket, 
reflektáljanak digitális kompetenciáik határaira.

FORRÁS: PEDAGÓGUSOK DIGITÁLIS KOMPETENCIÁI
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„A ZENE TÁPLÁLÓ, VIGASZTALÓ ELIXÍR, ÉS AZ ÉLET SZÉPSÉGÉT, S AMI BENNE ÉRTÉK, AZT MIND MEGHATVÁNYOZZA.” 

Kodály Zoltán

Pedagógusi munkám szempontjából a fenti idézet igen meghatározó. Ez segít új
ra és újra erőt gyűjteni, a fennakadásokon tovább lendülni ahhoz a munkához, 
amelyet nap mint nap örömmel és kitartóan végzek.
A tanítási órákon kívül megvalósuló tehetséggondozó lehetőségek közül most a 
művészeti szakkör munkáját mutatom be, szem előtt tartva a következőket:
• személyiségfejlődés, közösségépítés
• tehetséggondozás
• önálló tanulás támogatása
• nyitottság és együttműködés
• ismeretek bővítése, elmélyítése
• új irányok keresése

A MŰVÉSZETI SZAKKÖR SZERVEZÉSE, CÉLKITŰZÉSE
Intézményünkben már  több  éve működik  a  kiemelt művészeti  nevelés  szerda 
délutánonként. Bár intézményi szintű innovációs tevékenység, a résztvevő kolle
gák is ezzel az innovatív szemlélettel vezetik a foglalkozásokat. A különböző kéz
műves  technikák  mellett  dráma  és  színjátszás  kórus  is  jelen  van.  Ebben  a 
tevékenységben veszek részt. 
A program elsősorban az alsó tagozat számára nyújt lehetőséget. Minden tanuló 
választ egy szakköri tevékenységet. Ezen a délutánon a diákok nem kapnak házi 
feladatot    hogy művészeti munkájukban  elmélyülhessenek.  A  foglalkozások  2 
tanóra idejét fedik le. Minden évben más más tematikát követünk, melyet a tan
év végén fogalmazunk meg a következő tanév számára.  A szakkör logisztikájá
ban  azok  a  kollégák  is  részt  vesznek,  akik  nem  vezetnek  ilyen  foglalkozásokat. 
Minden szakkört vezető egyéni, sajátosan közelíti meg a feldolgozást, a megjele
nítést  a produktumot. 

TUDÁSMŰHELY
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A SZAKKÖR MEGVALÓSULÁSA
A  foglalkozáson  a  diákok  különböző 
évfolyamokról  érkeznek.  Nem  válo
gatott  tanulókról  van  szó    hanem  a 
gyermek  és  a  szülő  döntése  alapján 
kerülnek egy egy szakkörre. A tanu
lók  két  csoportra  vannak  osztva   
színjátszó/dráma és kórus  a csopor
tok 1 óra elteltével váltják egymást. A 
dráma  színjátszó  foglalkozást  Mol
nárné  Fodor  Andrea  tanító  dráma
pedagógus  kollégám  vezeti,  aki  már 
több éve a diákszínpadot is működte
ti.  Az  énekkarral  ebbe  a  munkába 
kapcsolódtunk be, innen eredeztethető az együttműködésünk egy új formában, a művészeti szak
körben is.

FŐ TEVÉKENYSÉGÜNK
Az első hónapban a  foglalkozásokat közösen vezetjük. Ebben az  időszakban a  legfontosabb  fel
adatunk, hogy a gyerekek közösséggé formálódjanak, egymást megismerjék, elfogadják.  Ezt játé
kos, vidám tevékenységekkel segítjük elő: nyelvtörők, szerepjátékok, mozgásos és ritmusjátékok, 
figyelem    és  memóriafejlesztés,  egyéni  kreatív  megoldások  lehetősége,  ének  és  zene.
Ebben az időszakban mi is megismerjük a gyerekek erősségeit, értékeit. Majd a már előzőkben el
tervezett  tematika szerint alakítjuk a  foglalkozásokat úgy, hogy minden gyermek a  legteljesebb 
módon vegyen részt a közös munkában. 
A bevezető szakasz után a foglalkozások különválnak, de ugyanaz a cél: a produktum, egy színda
rab  bemutatása  korosztályonként.  Továbbra  is  egymás munkáját  egészítjük  ki. Minden  színda
rabban  van  zene  és  énekkar,  így  a  gyerekek  minden  darabban  részt  vesznek:  prózai 
szereplőként, énekesként, zenekari tagként. 
A zenei területen a következő témák jelennek meg:
• népi énekes játékok
• népszokások megjelenítése
• mozgás és ritmus kiemelt szerepe
• önálló előadásra való felkészülés
• a színdarab és zene énektánc egységének kialakítása
• liturgikus  énekek áhítatokon, szentmiséken

A tanév során az éves munkáról egy művészeti est keretében adunk számot. Az előadást a kézmű
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ves munkák kiállítása teszi teljessé. Ezáltal pedig egy egységes művészeti alkotás jön létre, mely
ben minden alsó tagozatos diák részt vesz értéket felmutatva, egyénileg vagy csoportos formában.

A SZAKKÖR HATÁSA
Mivel minden diák részt vesz a programban, megtapasztalják a csoportos felelősségteljes munkát, 
megtanulják a kölcsönös tisztelet fontosságát, az egy célért való kitartó munkát. Az önismeret, az 
önbizalom,  az  egyéni  képességek,  készségek  is  fejlődnek,  magabiztosabbá  válnak  a  diákok. 
Azok  a  tanulók,  akik  valamilyen magatartási  és  egyéb problémával  küzdenek,  tanórákon  gyen
gébben teljesítenek, ezen a foglalkozáson sokszor nagy sikert érnek el, hiszen olyan szerepet kap
nak, amelyben megmutathatják erősségeiket. Így már ők is  jó példává válhatnak más számára, 
ők is kitűnhetnek  ami növeli önbecsülésüket. 
A csoport légköre befogadó, jó hangulatú, és ami nagyon fontos: bárki hibázhat. Egymást segítve, 
egymás sikerének örülve épülnek fel az előadások.
Igen felemelő érzés, mikor megtapasztalom a diákjaimban, hogy a félénk, csendes kisgyermek ki
nyílik, és egyre bátrabban, mind nagyobb teljesítményre képes.
Számomra ez  a  fajta  együttműködés  az  ének  zene  tantárgy új,  távlati  szempontjából  fontos. A 
pedagógus  értéket  közvetít,  amely  állandó  fejlesztőújítóalkotó  lehetőséget  biztosít.
Fejlesztő, mivel tevékenysége által formál. Újító, mivel a tevékenység által új inspirációk jelennek 
meg. Alkotó, mivel létrehoz. Sohasem öncélúan. Ebben a folyamatban a diák nem passzív részt
vevő, hanem dinamikusan fejlődő, önismeretét mélyítő, felelősséget vállaló személyiséggé alakul.

TUDÁSMŰHELY



21FIGYELJ RÁM!

Játékos fejlesztés? Lehetséges ez?! Írásommal az a célom, hogy bemutassam az 
Okos(koc)ka fejlesztő játékcsaládot, amely pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, 
gyógypedagógusok és szülők számára  is  lehetővé  teszi a gyermekek  játékos  fej
lesztését. 
A kockacsaládot Dr. Kelemen Lajos és munka
társai  fejlesztették ki (pszichológusok,  logopé
dusok,  fejlesztő  pedagógusok).  Ez  az 
eszközrendszer  hét  témakört  dolgoz  fel, mely 
összhangban van az óvodás és kisiskolás gyer
mekek fejlesztendő/fejleszthető képességeivel. 
Az  eszköz az  alábbi mentális  funkciók  fejlesz
tését  szolgálja:  vizuális  percepció,  akusztikus 
percepció,  számolás,  testséma,  térészlelés, 
anyanyelv,  mese  és  szövegértés. 

Pályakezdő pedagógusként keresem, kerestem a lehetőségeket, melyekkel a gye
rekeket játékosan lehet fejleszteni, ekkor találtam rá az Okoskockára. Lehetősé
gem  nyílt  a  képzésen  való  részvételre,  ahol  az  elméleti  tudás  megszerzése 
mellett, az eszközt játszva ismertem meg. A képzésen pedagógusok vettünk részt 
(óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, konduktorok), együtt 
versenyezve, versengve  tapasztalhattuk meg a  játék örömét,  izgalmát. A képzés 
jó hangulata egyfajta feltöltődést is adott, amely után újult erővel és élményekkel 
tértem vissza az óvodába. Természetesen kipróbáltam az Okoskockát a gyerekek 
közt is.
A testsémát feldolgozó eszközt használtam elsőként, a gyerekeket kíváncsiságuk 
odavonzotta az asztal köré. Az Okoskocka nagy előnye, hogy egy témára több já
ték összességét  tartalmazza egyegy doboz, és  lehetőséget ad a differenciálásra, 
így az egész csoportot tudtam foglalkoztatni, mégis különböző játékokat kaptak, 
azonos témában. A testsémafejlesztő doboz kockái komplexen ölelik fel ezt a te
rületet. Része a testrészek ismerete, testünk működése, érzékelésmódok, térirá
nyok  ismerete,  téri  pozíciók  megkülönböztetése,  testkép,  testszimmetria 
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felismerés,  formafelismerés  taktilis  érzékelés
módban,  arcfelismerés,  arcok megkülönbözteté
se,  érzelmek  tükrözése,  kifejezése,  testhelyzetek 
felismerése, reprodukálása, testhatárok érzékelé
se, mozdulatsorok kivitelezése, keresztpályák fej
lesztése, célvezérelt mozgás végrehajtása csukott 
szemmel,  jobb  és  bal  agyfélteke  kommunikáció
jának és együttműködésének fejlesztése. A dobo
zok  tematikái  kapcsolatban  vannak  egymással. 
Jelenlegi  csoportomban  a  kockajátékcsaládot 
rendszeresen  alkalmazom.  Az  anyanyelvi,  vala
mint  az  auditív  fejlesztésben  játszik  nagy  szere
pet,  melyre  a  mai  gyermekeknek  nagyobb 
szükségük van, hiszen a meséket többnyire vizu
ális  megjelenítéssel  együtt  hallgatják  otthonuk
ban.  Ebben  a  játékban  azonban  csak  az  auditív 
figyelmükre támaszkodhatnak. A matematikát fel
dolgozó  kockajátékcsalád  játékosan  közelíti meg  a  témát,  a  gyermekek  észrevétlenül mélyülnek 
el a számok, számképek, számlépcső világában.
A  játék értékét növeli kettős  funkciója, hiszen az eszköz  fejlesztésre és  tehetséggondozásra egy
aránt alkalmas. Mindkét esetben a játékosság a meghatározó. A gyermek úgy fejlődik a tevékeny
ség során, hogy az neki  is élmény, öröm és szórakozás. Az eszköz használatával az óvodás korú 
gyermekek sok új ismerethez jutnak, el tudják sajátítani azokat a képességeket, amelyekre az is
kola sikeres megkezdéséhez szükségük lehet. 
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2020 tavaszán egyik napról a másikra szembesültünk vele, hogy nem élhetünk 
tovább úgy, ahogy megszoktuk, és   nem tudunk úgy dolgozni a csoportjainkkal 
se,  ahogy  korábban.  Azóta  is  mindenki  saját  habitusa  szerint  értelmezi  a 
helyzetet és keresi a jó megoldásokat a tanítás és az élet egyéb területein. Franz 
Kett néhány hete  azt  írta  egy  levélben, hogy 2020  februárjában véget  ért  élete 
egy különleges szakasza, mert 87 évesen akkor vezetett utoljára foglalkozásokat. 
Az  aktívan  dolgozó,  kapcsolatokban  élő  idős  ember  számára  komoly 
változásokat  hozott  a  pandémia,  amit  fájdalmasan  élt  meg.  Sok  kollégám  is 
csalódottan  hívott  fel  azzal,  hogy  „most  nincs  itt  az  ideje  a  padlóképeknek”… 
Ezzel egyet is értettem, hiszen zoom és classroom felületek nem teszik lehetővé 
azt  a  fajta  munkát,  amit  a  Kett  módszerre  épülő  foglalkozások  során 
megszoktunk. Attól pedig mindenkit (magamat is beleértve) óvtam, hogy valami 
öszvérmegoldáshoz  folyamodva  „mintha”  foglalkozásokat  vezessen. Mégis  azt 
gondolom,  hogy  soha  nem  volt  nagyobb  létjogosultsága  annak,  hogy  a  Kett
pedagógiáról gondolkodjunk, mint most.
Az  elmúlt  egy  évben  sokat  beszélgettünk Franz Ketttel  és  a munkatársakkal  a 
pedagógiánk  alapjairól,  amely  több,  mint  egy  didaktikai  rendszer,  és  amelyek 
kendők  és  gyöngyök  nélkül  is  meghatározhatják  a  munkánkat.  Hiszek  abban, 
hogy  az  általunk  képviselt  alapelvek  megélésére  a  digitális  oktatás  alatt  is 
szükség  van  és  abban  is,  hogy  amikor  visszatérünk  az  óvodákba,  iskolákba  és 
plébániákra,  akkor  sok mindenről kell majd beszélnünk,  sok mindent kell újra 
átélnünk, felfedeznünk és megtanulnunk saját magunkról, a másik emberről és a 
világról, amiben benne élünk. Épp ilyen komoly feladat lesz szóba hozni Isten és 
ember kapcsolatát, az egyházi közösség, az ünneplés, a szeretetszolgálat témáját 
és  a  személyes  történeteinket,  tapasztalatainkat.  Az  alábbiakban  néhány 
kulcsszavunkat fogom röviden értelmezni, amelyek a pandémia idején is fontos 
útjelzők a munkánkban.
Franz  Kett  pedagógiáját  értelemorientáltegységes  pedagógiának  nevezzük: 
Értelemorientált  pedagógia:  Viktor  E.  Frankl  pszichiáter  azt  mondta,  hogy  az 
ember  alapvető  vágya,  hogy  az  életét  értelmesnek  élje  meg.  Az  értelmesség 
keresése élethosszig tartó feladat és mi arra törekszünk, hogy a gyerekek szívébe 

TUDÁSMŰHELY

SIPOS EDIT 

Franz Kett pedagógiája a pandémia idején, 
avagy padlóképezés helyett értelemkeresés 



24 FIGYELJ RÁM!

felébresszük  az  értelemkeresés  vágyát,  szükségességét  és  bátorítsuk  őket  ebben  az 
életfeladatukban.  Ez  a  megközelítés  felszabadít  bennünket  attól,  hogy  mindig  a  „hogyan  kell 
jónak lenni” kérdését állítsuk a középpontba és helyette a csodálatra, a hálára, az ajándékozásra 
és az elfogadásra irányíthatjuk a figyelmünket. 

Egységes  pedagógiának  azokat  a  szemlélteket 
nevezzük,  amelyek  az  értelem,  a  szív  és  a  kéz 
együttes  és  harmonikus  fejlesztésére 
törekednek.  Franz  Kett  módszertanában  négy
módon tesszük ezt: 
 szóbeli közlés/ narráció: kimondjuk a 
tapasztalatainkat, gondolatainkat, érzéseinket; 
történeteket, meséket, verseket, bibliai 
elbeszéléseket mondunk
 dramatikus tevékenységek: tánc, 
gesztusok, pantomim mozdulatok, 
szerepjátékok
 képalkotás: központi padlókép, közösségi 
padlóképek, egyéni alkotások
 zenei elemek: énekek, ritmusok, táncok

Kapcsolatpedagógia:  a  kapcsolatorientált  foglalkozástervezés  azt  jelenti  számunkra,  hogy 
tudatosan építjük be a tevékenységeink közé azokat az elemeket, amelyekben a kapcsolatainkkal 
dolgozunk. Életünk első pillanatától  fogva kapcsolatokban élünk, másokkal, a világgal,  Istennel 
és  nem  csak  benne  élünk  a  kapcsolatokban,  hanem  képesek  vagyunk  ezekről  gondolkodni. 
Mindkét tevékenység alapvető fontosságú a foglalkozásokban.
„Jó, hogy itt vagy!” mondjuk egymásnak a foglalkozásaink elején, mert értéknek tartjuk a megélt 
jelenlétet,  a  mások  jelenléte  feletti  örömet,  a  mások  számára  való  jelenlét  képességét.  Martin 
Bubert szoktuk idézni, aki azt írja: „ A Te által leszek Énné. S hogy Énné leszek, mondom: Te. 
Minden valóságos élettalálkozás” (Én és Te)
Valláspedagógia:  a  Kett  pedagógia,  az  alapító  szándéka  szerint  olyan  valláspedagógia,  amely  a 
találkozás  lehetőségét  szeretné  megteremteni  Isten  és  ember  között,  nem  moralizál  és  nem 
katekizmust  tanít.  Istent  úgy  mutatja  be  a  gyerekeknek,  mint  aki  értelmet  ad,  teremt,  keresi 
velünk  a  kapcsolatot,  jelen  van  az  életünkben,  és  semmi  emberi  nem  idegen  tőle:  „Mert  úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, 
hanem örökké éljen.” Jn3, 16.
Életútpedagógia: Franz Kett úgy tekint a pedagógiájára, mint egy útra. Azt vallja, hogy lépésről 
lépésre  haladunk  az  életünk  útján  és  a  foglalkozásainkba  életkorunktól  függetlenül magunkkal 

TUDÁSMŰHELY



25FIGYELJ RÁM!

hozzuk  a  tapasztalatinkat.  Együtt  keressük  a 
értelmét  és  a mélységét  az  életkérdéseknek. 
„Herzensbildung”  vagyis  a  „a  szív 
pedagógiája”,  ahogy  a  német  nyelvterületen 
mondják.  Mi  sajnos  nem  használjuk  ezt  a 
kifejezést,  de  az  üzenetét  értjük.  Mi  érzelmi 
nevelésről  beszélünk  és,  hogy  megerősítő, 
támogató,  pozitív  atmoszférájú  tanulási 
környezetben  sokkal  hatékonyabban  lehet 
dolgozni, mint egy semleges vagy éppen rideg 
környezetben. 

A PADLÓKÉPEKRŐL
A  padlóképek  jellegzetes  elemei  Franz  Kett 
pedagógiájának,  amelyek  különleges  és 
egyedülálló  hangulatot  kölcsönöznek  a 
foglalkozásainknak.  Nem  egyszerűen  ismeretet  közvetítő  szemléltető  eszközök,  hanem  olyan 
képek, amelyek segítenek megismerni és értelmezni a valóság egyegy elemét, egy történetét. Mi 
szimbolikus képekkel dolgozunk, melyek segítenek kimondani a kimondhatatlant magunkról és 
Istenről.  A  padlóképekkel  megteremtjük  a  lehetőséget  arra,  hogy  egy  külső  képet  szemlélve 
felfedezzük  a  bensőnkben  élő  képeket.  (Amikor  egy  virágot  figyelünk meg,  akkor  felfedezzük  a 
szépségét, az egyediségét, az élete szakaszait és ezzel együtt a saját magunkat is.) A megalkotott 
képek  vezetik  a  figyelmünket,  de  szabadságot  adnak  az  értelmezésben. Martin Buber  írja:  „Aki 
hozzám tartozik, annak megfogom a kezét, és az ablakhoz vezetem. Kinyitom az ablakot, és kifelé 
mutatok. Nincsen tanom, csak párbeszédet folytatok.” (Werke I. Schriften zur Philosophie,. 1114.)

A FOGLALKOZÁSAINKRÓL
A  foglalkozásainknak  négy  fázisa 
van: az összegyülekezés, a találkozás, 
az  elmélyítés  vagy  alkotás  és  az 
értelmezés.  Ezek  a  fázisok  lehetővé 
teszik,  hogy  egy  „emberi”  utat  és 
egyszerre  egy  müsztagógikus  jellegű 
utat  is  végigjárjunk.  Az 
összegyülekezés  fázisában  teremtjük 
meg  a  tanulás  lehetőségnek 
feltételeit:  megérkezünk,  helyet 
találunk,  egymásra  figyelünk  és 
keresünk  magunknak  egy 
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középpontot,  amelyre  a  figyelmünket 
irányíthatjuk.  A  második  fázis,  mi 
„találkozásnak”  és  nem  „feldolgozásnak”, 
mert  úgy  gondoljuk,  hogy  a  tanulás  több, 
mint  ismeretek  megszerzése.  Ebben  a 
fázisban  érkezünk  meg  egy  tárgy 
szemléléséhez,  egy  meséhez  vagy  biblia 
történethez,  amelyekben  feltárul  a 
számunkra  sokféle  ismeret,  tapasztalat, 
bölcsesség. A harmadik  fázis  az  elmélyítés/ 
alkotás.  Ezt  a  szakaszt  nevezhetjük  a 
foglalkozás  csendes  ideje,  amikor  a 
résztvevők önállóan alkotnak és tényleges is 
csendet  tartunk, mert azt  szeretnénk, ha az 
előző két fázis külső történései, tapasztalatai 
a  résztvevőkben  elmélyülne.  A  negyedik 
fázis az értelmezés, amelyben a résztvevőket 
kérdezzük  arról,  amit  megéltek  és 
felfedezetek  a  foglalkozásban.  Hálaadó 
imádságot  fogalmazunk  meg  vagy  áldást 
mondunk.

A KÉPZÉSEINKRŐL
A Franz Kettféle pedagógia védett szellemi 
tulajdon,  amelynek  képzéseit  csak  az 
Institut  für  Franz  Kett  Paedagogik  GSEB 
szakemberei  vezethetik,  szakmai  anyagaik 
fordítása  és  közlése  is  engedélyhez  között.  Franz  Kett  pedagógiájának  alapjait  elsősorban 
személyes  jelentéttel  megvalósuló  képzéseken  lehet  megtanulni.  Létezik  30  órás  akkreditált 
pedagógus  továbbképzés  (ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ALAPISMERETEK A FRANZ KETT
FÉLE EGYSÉGES ÉS ÉRTELEMORIENTÁLT PEDAGÓGIA ALKALMAZÁSÁHOZ AZ ÓVODAI 
NEVELÉSBEN  ÉS  AZ  ÁLTALÁNOS  ISKOLÁS  KORÚ  GYERMEKEK  NEVELÉSÉBEN;   
Engedélyszáma:  890/10/2019  )  és  léteznek  kisebb  programok  (szakmai  napok,  egyéni 
konzultációk)  melyek  keretében  dolgozunk.  A  képzésekről  és  a  pedagógiánkról  a  Franz  Kett 
Pedagógia Műhely Facebook oldalon lehet többet megtudni. 
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Úgy  húsz  évvel  ezelőtt  pár 
diákkal gondoltunk egy na
gyot és készítettünk egy jó
kora  domborzati  térképet 
Európáról. Konkrétabban a 
római birodalom hódoltsá
gi területéről. Akkoriban az 
iskolának  az  egyik  külső 
épületét használhattuk erre 
a  célra.  A  mérete  úgy  2x3 
méter  volt  és  a  terveink 
szerint  1:72  arányú  kato
nákkal játszottunk rajta. A nagyméretű funér lap azonban kezelhetetlen volt így, 
ezért  négy  részletben  készítettük  el. A  domborzatot  gipszből  öntöttük  ki, majd 
következett a festés és pár hónapi munka után el is készült a terepasztal. A lelkes 
hadvezérek fel is sorakoztak apró katonáikkal, hogy meghódítsák Európát, ám a 
grandiózus játék pár óra alatt nem volt lejátszható. Hetente gyűltünk össze úgy 
tízentizenketten és így is több hónapon keresztül ütköztek meg seregeink a vég
ső győzelemért. Már nem emlékszem, hogy ki nyerte az utolsó csatát, de az biz
tos, hogy mindannyiunk számára maradandó élmény volt. 
Sajnos a hely szűke miatt a későbbiekben a nehéz térképet sokat kellett pakolni, 
ezért tönkre ment, de nemrég újra gondoltam ugyanezt a koncepciót. A modern 
technológia  lehetővé  tette,  hogy  CNCgép  segítségével  rétegelt  falemezből  ké
szítsünk el egy hasonló térképet. A gravírozás lehetővé tette, hogy a térképen egy 
finom négyzethálót  is megjelenítsünk, ami könnyebbé  tette a  stratégiai  játékok 
használatát.  Az  így  készült  terepasztal  előnye,  hogy  rendkívül  könnyű,  ezért 
könnyen mozgatható  és  a  sérülékeny gipsz domborzat helyett mégis  térbeli  él
ményt ad. 3D nyomtatóval sikerült az amúgy piacon nem kapható ókori hajóha
dat is legyártani és újra előkerülhettek a porosodó katonai modellek. Ezeknek a 
segítségével  szinte minden  történelmi  korszak megjeleníthető  az  ókortól  a  kö
zépkoron át egészen a világháborúkig. Éppen ezért minden történelmet és stra
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tégiai játékot kedvelő megtalálhatja a neki való korszakot és népet.
A szabályok nagyon egyszerűek: a játékosoknak városaik vannak, melyek minden évben adót fi
zetnek.  Ezeken  katonai  egységeket  lehet  vásárolni,  melyekkel  újabb  városokat  lehet  elfoglalni. 
Minden egységnek van ereje,  lépés pontjai  és költsége. A  szerencsefaktort a dobókockák adják.
Az ilyen játékok legnagyobb előnye elsősorban az a stratégia, taktika, politika, cselszövés, érdek
képviselet, összefogás, kommunikáció, önzetlenség, vagy akár támogatás, ami  játékos formában 
teszi átélhetővé azt, ami a valóságban nehezen megérthető és megtapasztalható: kapcsolataink 
szövevényes sokféleségét.



Ember-kép
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Óvodánk,  a  Balogh  Antal  Katolikus  Általános  Iskola  és  Gimnázium  Kalkuttai 
Szent Teréz Tagóvodája 2019. szeptember 1től fogadja az óvodás korú gyerme
keket.  A  Pécsi  Egyházmegye  az  egyre  növekvő  szülői  igényt  figyelembe  véve,  a 
városvezetéssel évek óta egyeztetve alapította az óvodát, a katolikus iskola tagin
tézményeként. A korábban az iskolához tartozó műemlékvédelem alatt álló épü
let került átalakításra, hogy benne helyet kapjanak az óvodások. A négy csoport 
befogadására alkalmas épület  teljesen megújult, a régi stíluselemeket meghagy
va, az egykori Paks jellegzetességeit kiemelve, modern belső terek várják a város
központban a hozzánk csatlakozó gyermekeket. Az óvoda felszereltsége kiváló, az 
eszközállomány  segítségével  minden  irányú  fejlesztés  biztosított. 
Az első nevelési évben 2 csoportban, 50 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelőfej
lesztő munkát, ma három csoportban, 75 kisgyermekkel látjuk el a feladatokat és 
azon dolgozunk, hogy 2021. szeptembertől maximális kihasználtsággal négy cso
portban tudjuk a küldetésünket teljesíteni.
Hitre neveléssel, keresztényi értékek közvetítésével „magot szeretnénk elvetni” a 
gyermekekben, melynek  gondozásával  olyan  értékes  embereket  nevelünk,  akik 
tudnak játszani, tanulni, egymást elfogadni, tisztelni és megbocsátani, s akik szá
mára fontos a közösség, a hovatartozás. Vezérelvünk: „a keresztény óvodapeda
gógus, mint a gyermekközösség vezetője, a belőle áradó szeretet által vonzza 
magához a gyermekeket.”
Jómagam Isten ölelő karjaiban érzem magam, mert sikerült erre a missziós fel
adatra olyan kollégákat találni, akik elhivatottak, és azt a nevelői attitűdöt képvi
selik, amely alkalmassá teszi közösségünket a küldetés  teljesítésére.  Igyekszünk 
egy olyan második otthont teremteni a gyermekek körül, ahol fontos a nyugalom, 
valamint az, hogy megtaláljuk minden gyermekben a jót, a szépet, az értékeset. 
Egyszer  az  egyik  szülő  azt  nyilatkozta:  „Nagyon  hálásak  vagyunk  az  Úrnak, 
hogy létrejött ez az intézmény, mert így a családban megalapozott keresztényi 
nevelésünket napközben életben tartja és megerősíti az ovi.” 
Sokat segítenek a szülők nekünk pedagógusoknak hálás, bátorító magatartásuk
kal,  és  segítenek  azon  szülőtársaiknak  is,  akik  az  útkeresésben  támogatást  igé
nyelnek. 
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Ebben a munkában legfőbb segítségünk Te
réz anya, a védőszentünk, hiszen ő életében 
példát  mutatott  a  feltétel  nélküli  felebaráti 
szeretetre. 
Nem  sok  idő  telt  el  azóta,  mióta  óvodánk 
megnyitotta kapuját a gyermekek előtt, de azt 
gondolom akár egy év, egy rövid szakasz lezá
rásaként  is  érdemes  elgondolkodnunk  azon, 
hogy  az  az út, melyen  elindultunk,  kellőkép
pen szolgáljae azt a célt, melyet a Pedagógiai
Programunkban megfogalmaztunk. 
Az  ünnepek  megállók  életünkben,  alkalmasak  arra,  hogy  megálljunk,  elidőzzünk  kicsit.
Így Pünkösd előtt mi is elgondolkozunk az elmúlt időszak eseményein, időt szánunk egymásra, há
lát adunk az Úrnak, erőt merítünk a következő időszakra, s felkészülünk a Szentlélek fogadására. 

EMBERKÉP
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Egyszer volt, hol nem volt, a paksi dombokon  innen, a Dunán túl, ahol a kurta 
farkú malac túr, volt egyszer egy mesetábor.  Csupa meseszerető gyerek gyűlt itt 
össze.  Elhatározták,  hogy  a  népmesék  birodalmában  vándorútra  kelnek.   
Délelőttönként  egyegy  meséhez  tértek  be,  amit  dramatizálással,  bábozással, 
énekesmozgásos  gyermekjátékokkal,  tréfás  fejtörőkkel,  interaktív  feladatokkal 
ismertek  meg.  Vándortarisznyájukba  mesés  kincseket  gyűjtöttek,  olyanokat, 
amelyek  a napi  népmesékhez  kapcsolódtak. Ezeket  a  délutánonkénti  kézműves 
foglalkozásokon  készítették  el.  Az  utolsó  napon  pedig  hétpróbán  vettek  részt. 
Mesés akadályversenyen mutatták meg, milyen ügyesek, talpraesettek, segítőké
szek,  hogyan  tudnak  közösen  megoldani  egyegy  feladatot.
Útjuk során sok akadályt kellett leküzdeniük: a félénkséget, a bátortalanságot, az 
önbizalomhiányt, az „egyedül vagyok, nincs  itt az osztályomból senki” gondola
tot.  Móka,  kacagás,  jó  hangulatú  együttlét  jellemezte  útjukat.  A  napok  végén 
megpihentek, „véleménypizzát” készítettek. Régi barátságok mélyültek el, s újak 
is születtek.
A gyerekeket vándorútjuk során mind a két turnusban tündérek és manók segí
tették:
Bezzegné Nikl Éva
Molnárné Teleki Magdolna
Tóth Erika Csilla
Schubert Mária
Így volt, igaz volt!  Aki nem hiszi, járjon utána!

AZ UTOLSÓ NAP PROGRAMJÁNAK LEÍRÁSA:
HÉTPRÓBA: A BÁNYÁBAN 
A hetes számból adódott az ötlet, hogy a hétpróbát a Hófehérke és a hét törpe cí
mű mese alapján szervezzük. A hétpróba lényege a törpék munkájának segítése 
a bányában, hogy minél hamarabb hazaérhessenek Hófehérkéhez. 
A  hét  állomáson  a  gyerekek  kettesével  mérettetnek  meg.  Célszerű  egy  kisebb 
gyerek mellé egy nagyobbat párként választani. A pálya útvonalát krétával jelöl
tük ki.

Mese 16 vándorról

MOLNÁRNÉ TELEKI MAGDOLNA

EMBERKÉP
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A hétpróba menete:
1.   (indító)  állomás: A  törpék  reggel  elindulnak  a  bá
nyába  dolgozni.  Sajnos  a  bányát  lezáró  lakat  kulcsát  nem 
találják.  Kiderül,  hogy  Kuka  az  indulásnál  elbambult,  és 
otthon felejtette. A gyerekeknek az a feladata, hogy megta
lálják  a  kulcsot,  ami  az  udvaron  van  elrejtve. 

2. állomás:  A  kulcs  segítségével  sikerül  bejutni  a  bá
nyába.  De  máris  egy  újabb  probléma  adódik,  hiszen  a 
mélybe tartó lift nem működik. Mindig Hapci feladata egy 
szép  dobással  eltalálni  az  indító  gombot,  de most  nagyon 
náthás, így minden próbálkozással csak mellé talál. A gye
rekek feladata, hogy a két felállított bóján egyegy jelzést el
találjanak  a  kislabdával,  csak  így  mehetnek  tovább.

3. állomás:  A  lift  sikeresen  elindul  lefelé.  Ám  félúton 
megakad. A kiírás  szerint  túl van  terhelve. Csak akkor  in
dul  tovább,  ha  tudják  a  módosító  kódot,  ami  egy  amőba 
nyerő megoldása. Tudor ötlete volt ez a plusz kód, ha beto
lakodó jönne a bányába  aki nehezebb náluk  ne juthasson le, hanem a lift foglya maradjon. A 
két gyerek egymás ellen játszik. A terepen elő van készítve egy 3x3as hulahoppkarika amőbapá
lya.  A  gyerekek  egymás  után  teszik  ki  a  különböző  színű  bójákat.  Ha  vala
melyikük nyer, mehetnek is tovább, mert a lift felismeri a kódot és elindul. 

4. állomás: A lifttel leérnek a mélybe. Nagyon sötét van. Szende ezen a helyen mindig fél egy 
picit, mert a bánya talaja itt igencsak nedves, mintha csak mocsárban járnának. Az egyik gyerek 
vezeti a másikat. Aki vezet, annak nyitva van a szeme, a másikuknak be van kötve, el van takarva. 
A vezetőnek az a  feladata, hogy a  társát eljuttassa a sötétben, de csak ehhez hasonló utasítások 
hangozhatnak el: Jobb lábbal lépj egyet előre/balra/jobbra! stb. A földre van terítve egy pálya. Az 
xszel jelölt részekre lehet csak lépni. Ha a bekötött szemű gyerek máshova lép, ellepi a mocsár, 
és nem jutnak tovább. Ha sikerült, cserélnek, és a másiknak is át kell navigálnia a társát. Ha nem 
sikerül, akkor gyorsan megmentik a gyereket, mielőtt bennragadna a mocsárban. 

5. állomás: Sikeresen vették a szörnyű sötétséget és a mocsaras terepet. El is kezdik a törpék 
a bányászást. A bányában Szundi feladata az, hogy a kibányászott gyémántokat a csillébe tegye. 
Szundi nagyon keveset aludt az éjjel, mert Hapci állandóan tüsszentett, így elbóbiskolt valahol a 
bánya  mélyén.  A  gyerekeknek  össze  kell  gyűjteniük  az  összes  gyémántot  (babzsákot,  ami 
szét van szórva), és bele kell tenniük a csillébe (egy felfordított zsámolyba).

EMBERKÉP
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6. állomás: A csille megtelt, és elindul a sínen. Morgó észreveszi útközben, hogy a sín megsé
rült, így megállítja a csillét, nehogy az eddig összegyűjtött gyémánt kipotyogjon, ha kisiklik és fel
dől  a  szállítmány.  Nagyon  morcos  Morgó,  mert  egyedül  nem  tudja  megjavítani  a  síneket.  A 
gyerekeknek kell segíteniük ebben. A sínt csak egy módon lehet megjavítani, ha a sérült sínpáro
kat a megfelelő módon összeillesztik. A gyerekek  feladata, hogy egy puzzlet összerakjanak. Ez 
egy kép Hófehérkéről és a hét törpéről. Ha megvan, indulhatnak is tovább.

7.  állomás: A telepakolt csille sikeresen megérkezik a bánya bejáratához. Vidor a kipakolás 
közben megsérült, mert egy óriási gyémánt a lábára esik. A gyerekeknek el kell őt szállítaniuk a 
törpék házába. A szállítás „gólya viszi a fiát” technikával lehetséges csak. Pár métert kell így meg
tenniük egy kijelölt szakaszon. Ha ezen túl vannak a gyerekeknek, a törpe visszaküldi őket a töb
biekhez,  de  a  lelkükre  köti,  hogy  senkinek  sem  beszélhetnek  a  teremben  a  bányában  történ
tekről, nehogy idegenek megtudják a bánya titkait.

KELLÉKEK:
1. állomás: 9 db kulcs 
2. állomás: 2 db bója, 2 db céltábla, 2 db kislabda
3. állomás: 9 db hullahoppkarika, 5 db fehér és 5 db sárga bója
4. állomás: 5x5ös mocsárpálya, kendő, sál a szem bekötéséhez
5. állomás: 1 db zsámoly, babzsákok
6. állomás: hófehérkés puzzle
7. állomás: nincs kellék
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Óvodánk,  a  Dombóvári  Árpádházi  Szent  Erzsébet  Katolikus  Óvoda,  melyet 
2016. szeptember 1jén alapított a katolikus egyház Dombóváron. A keresztény
ség alapértékeinek óvodai nevelésünkbe való beépítésével megalapozzuk a hoz
zánk járó gyermekek erkölcsi értékrendjét.
Intézményünk nevelői közössége  törekszik a meleg,  családias óvodai  légkör ki
alakítására. Hisszük, hogy a gyermek harmonikus fejlődésének elengedhetetlen 
feltétele az elfogadó szeretet, ezért érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes kör
nyezettel  várjuk  óvodánkba  a  gyerekeket!  Játékos  formában,  soksok  verssel, 
mesével, dallal, sétákkal, kirándulásokkal fedezzük fel a körülöttünk lévő, terem
tett világ színes csodáit, Nevelőmunkánk fontos eleme a hagyományőrzés, a nép
szokások  átörökítése,  mely  magában  foglalja  a  német  nemzetiségi  kulturális 
nevelést is.

Hangsúlyozzuk a  családi nevelés  elsődlegességét,  fontosnak  tartjuk a  szülőkkel 
való  együtt  nevelést,  a  jó  kapcsolat  kialakítását  és  ápolását.  Óvodánk  nyitott 
mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. A 
hagyományos kapcsolattartási  formák mellett  (szülői  értekezlet,  fogadó óra)  az 
óvoda programjaiba, ünnepeibe, változatos módon, az SZMK segítségével, pró
báljuk bevonni a szülői házat is. 

KITÁRT SZÍVVEL!
Az ünnep mindig kiemelkedik a hétköznapok sorából. Segít, hogy észrevegyük és 
rácsodálkozzunk Isten körülöttünk lévő és bennünk élő ajándékaira.  A készülő
dés során nemcsak a minket körülvevő környezetet díszítjük fel az adott ünnep
hez  méltóan,  hanem  a  lelkünket  is  ráhangoljuk  a  szépre,  a  jóra,  az  örömre. 
Intézményünkben arra törekszünk, hogy a külsőségek és a tartalom harmoniku
san kapcsolódjanak össze. Öltsön ünnepi ruhát minden gyermek és felnőtt szíve, 
öltözzön  díszbe  az  egész  óvoda! Mindezt  az  óvoda  dolgozóinak  és  családjaink 
együttműködésével sikerül megvalósítanunk. A szülők, azon kívül, hogy vendé
gei, meghívottjai rendezvényinknek, rendszeresen részt vesznek az előkészítő fo
lyamatokban, gyűjtő munkában, dekorációk készítésben,  családi  felhívásokban, 
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szervezésben,  kirándulásokon.  Tervezett  programjaink
ról  a  szóbeli  tájékoztatás  mellett  plakátokat  készítünk, 
melyeket  az óvoda  faliújságján, Facebook és  Instagram 
oldalán teszünk közzé, és amelyek nagymértékben segí
tik a gyors információáramlást.
Évrőlévre,  szeptember  végén  kerül  hagyományosan 
megrendezésre intézményünkben a Szent Mihály napjá
hoz  is kapcsolódó Őszünnep és Erntedankfest. Terem
tés  hete  keretében  a  gyerekek  élményt  nyújtó 
tevékenységeken keresztül (szalmaugráló, szőlő darálás
préselés, must és paradicsomlé készítés, kukorica mor
zsolása, diótörés, őszi gyümölcsök, zöldségek kóstolása, 
ügyességi  játékok, vásári  forgatag,  szüreti mulatság)  is
merkedhettek meg az ősz kincseivel és a különféle nép
szokásokkal.  A  rendezvények  sikeréhez  nagymértékben 
hozzájárul  az  az  őszi  terményeket  összegyűjtő  munka, 
amit a szülők segítségével tudunk megvalósítani. Az idei 
tanévben  meghirdetett  Madárijesztő  kiállításunkra  és 
tökfaragó  felhívásunkra  sok közös  családi  alkotás  érke
zett. melyekkel az óvoda udvarát díszítettük és oklevéllel 
jutalmaztunk.
Szent Márton napját minden tanévben, a családokkal közösen, változatos formában ünnepeljük. 
A gyerekekkel már egész héten izgatottan készülődünk. Ilyenkor, mindig, ludaslibás mondókák
tól, versektől, daloktól, játékoktól hangos az óvoda. Ügyes kezek szorgos munkájával készülnek a 
libás alkotások, lámpások. Német nemzetiségi, Holdacska csoportba járó óvódásaink rendszere
sen részt vesznek a Német Nemzetiségi Hét keretében a városi ünnepen és táncukkal gazdagítják 
a Művelődési Házban hagyományosan megrendezésre kerülő gálaműsort. Volt olyan tanév, ami
kor maguk a szülők is közösen készültek és perdültek táncra gyermekeikkel. Az ünnep elengedhe
tetlen  része  a  családokkal  közös,  lámpás  felvonulás. Az  estét  játszóház,  zsíroskenyértea  agapé, 
vagy táncház zárja. Az idei tanévben arra kértük családjainkat, hogy az elkészített lámpásokat sö
tétedés után helyezzék ki otthonaik ablakába, hogy a melegséget árasztó, jó cselekedetet is szim
bolizáló  kis  fények  ebben  a  nehéz  időszakban  a  bizakodás  jelképei  lehessenek  és  mindenki 
megcsodálhassa azokat!

November  19én ünnepeljük óvodánk névadójának, Árpádházi Szent Erzsébetnek a napját. Az 
óvoda a szülőket az ünnepi készülődésbe, az idei tanévben a járványügyi helyzethez igazodva, egy 
családi  rajzpályázat  felhívással  vonta  be.    A  rajzpályázat  témáját  a  Rózsacsoda  legenda  adta.
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Javasolt témáink voltak:
 Erzsébet királylány
 Wartburg várában voltam katona
 Isten csodát tett!
 Rózsa és kenyér
Felhívásunkra, a tartalmas együtt  töltött  időt, 
a  gyermekekkel  közös,  élményekkel  teli  olva
sást, alkotást, meghitt ünnepi készülődést kö
vetően  sok  szép  pályamunka  érkezett, 
melyeket  az  intézmény  ajándékcsomaggal  ju
talmazott.  A  családi  és  gyerekmunkákat  az 
óvoda bejáratánál állítottuk ki, ahol mindenki 
megcsodálhatta  azokat.  Az  ünnep  keretében 
János  atya megáldotta  az  óvó  nénik  által  ké
szített Erzsébet napi kenyereket és rózsákat, melyeket örömmel vitték haza délután a gyerekek!

November  végén  fellobbantak  az  óvodai  csoportokban  az  adventi  koszorúk  első  gyertyalángjai, 
jelezve, hogy közel a Megváltó születése. SZENT ERZSÉBET KÖTÉNYE címmel jótékonysági fel
hívást hirdetett meg az óvoda. mellyel a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” – elnevezé
sű segélyprogramjához csatlakoztunk. Kértük azokat a családjaikat, akiknek van lehetőségük rá, 
támogassák tartós élelmiszer felajánlásukkal az arra rászorulókat a téli időszakban és karácsony
kor, hogy minden óvodás gyermeknek szebb lehessen az ünnepe.
„Nagy dolgokat tenni nem tudunk,csak kicsiket, nagy szeretettel” /Teréz Anya/

A karácsonyt hagyományosan családi mocorgó misével ünnepeljük a belvárosi  templomban, Az 
óvodai szülői zenekar tagjai, zenei szolgálatot vállalva, hangszeres játékukkal és énekükkel emelik 
az ünnepi szentmisék fényét. A járványügyi helyzetre való tekintettel a gyerekek ünnepi műsorát 
ebben  a  tanévben,  rendhagyó  módon  videofelvétel  útján  tekinthették  meg  a  szülők.

Óvodánk alapítványa a Kisbarát alapítvány. Báli időszakban az óvodai SZMK összefogásával szer
vezte meg immáron két alkalommal munkaközösségük, a szülőknevelők bálját, melynek bevéte
lével  alapítványunkat  támogatták.  A  szervezés  mellett  a  teremrendezésben,  dekoráció 
készítésében, a báli bevételt gyarapító tombolatárgyak felajánlásában és gyűjtésében is nagy sze
repet vállalt a szülők közössége.

JÁTSSZUNK EGYÜTT, MERT JÁTSZANI JÓ!
Ünnepeinkhez (Szent Márton, karácsony, húsvét) közeledve, intézményünk évrőlévre, rendszeresen 
tart  az  óvodában  és  óvodán kívül  is,  a  város,  különböző helyszínein  (Művelődési Ház, Német Ház, 
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Szőlőhegyi  Közösségi  Ház,  városi  rendezvények) 
játszóházakat,  ahol  színes  kézműves  tevékenysé
gekkel, zenés tornával, mozgásos játékokkal, tánc
házzal,  az  óvó  nénik  mesejátékával  várjuk, 
nemcsak  óvodásainkat,  hanem minden,  óvodánk 
iránt  érdeklődő  gyermeket  és  szüleiket.  Ezek  az 
alkalmak jó lehetőséget biztosítanak a kötetlen is
merkedésre,  beszélgetésekre,  együttlétre.

A  házasság  hetében,  a  családi  élet  fontosságát 
hangsúlyozva  rendeztünk  óvodánk  tornatermé
ben Esküvő kiállítást, melyen a régmúlt és napja
ink  kézfogóinak  magyar  és  német  nemzetiségi 
öltözékeit,  szokásait  mutattuk  be  a  gyerekek  és 

minden  érdeklődő  számára.  A  ruhák,  esküvői  kiegészítők,  fényképek, meghívók  összegyűjtésében 
sok segítséget kaptunk a szülőktől. Lakodalmas témahetünk keretében, a népi hagyományokra épülő 
párválasztó játékok megismertetése, eljátszása elősegítette a gyermekekben az érzelmi intelligencia 
fejlődését, a helyes viselkedéskultúra kialakulását, az egymás iránti  tisztelet és szeretet megélését. 
Tanéveinket hagyományosan, a gyermekek egész éves kézműves munkáiból. alkotásaiból összeál
lított kiállításokkal zárjuk, melyet gyermek hetünk keretében tekinthetnek meg a családok. Ünne
pélyes  megnyitóján  a  gyerekek  adnak  műsort,  amire  a  szülőket  is  meghívjuk.  Itt  kerülnek 
kiállításra a zöld jeles napokhoz kapcsolódó „Barkácsoljon együtt a család! Barkácsolj ÖKOsan!” 
felhívások családi alkotásai is.
A tanévet méltóképpen záró családi nap örömteli, tartalmas együttlét a gyerekek, a szülők és az 
óvodai dolgozók számára egyaránt. Színes programokkal várjuk a családokat: ugrálóvár, körhin
ta, arcfestés, kézműves tevékenységek, mozgásos játékok, A finom ebéd ilyenkor az apukák aktív 
közreműködésével készül.
 
HOMEOVI
Előző tanévhez hasonlóan, márciustól, az óvoda kényszerű bezárásával óvodai életünk az óvó né
nik segítségével onlineovi keretében folytatódott tovább. A kapcsolatot jobbára csak a technika 
eszközeivel  tudtuk  tartani,  ami  a  valódi  együttlétet  nem  pótolhatja,  de  lehetőséget  adott  arra, 
hogy teljesen ne szakadjunk el egymástól! Hálásak vagyunk minden kedves családunknak, hogy 
lehetőségükhöz,  idejükhöz  és  energiájukhoz mérten valamilyen  formában  igyekeztek bekapcso
lódni a csoportok mindennapjaiba. A gyerekek a szülők által nap, mint nap rengeteg üzenettel, 
képpel, rajzzal, videóval, halmoztak el bennünket! Ebből a mindennapokat jellemző kitartásból, 
örömből, mosolygó arcokból, szeretetből, derűből, egymás felé fordulásból, hitből tudtunk rend
szeresen átadni és megosztani másokkal egyegy szeletet az óvodai Facebook csoportokban és az 
óvoda oldalán, sok erőt és jó egészséget kívánva.
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Reméltük, hogy hamarosan újra találkozunk!
Az óvodai élet újraindulását követően, május első vasárnapján, az édesanyákat, nagymamákat, 
dédiket, rendhagyó módon anyák napi videó felvételen keresztül köszöntöttük versekkel, 
énekekkel, imádsággal. Meglepetésként kreatív fotók is készültek számukra. Az oviban alkotott 
szívbéli ajándékokat nagy izgalommal vitték haza a gyermekek. A várt öröm nem maradt el.



Körkép
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KÖRKÉP  SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET SZERVEZÉSE A DOMBÓVÁRI ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODÁBAN

A  szülői  értekezlet  a  szülőkkel  való  kapcsolattartás  legrégebbi  és  legközvetlenebb  formája. 
Minden  ilyen  találkozó előtt  átgondoljuk, mely  témákkal  szeretnénk  foglalkozni, megtervezzük, 
összeállítjuk  a  forgatókönyvet.  A  csoportszoba  berendezését  úgy  alakítjuk,  hogy  kényelmesen 
elférjünk, mindenki jól lásson mindenkit, hogy a kommunikáció zavartalan lehessen. Törekszünk 
a közvetlen, családias  légkör kialakítására, ahol a szülők érzik, hogy partnernek tekintjük őket, 
és nem csak  információ átadás történik, hanem  interaktív együttlét.
Évente  minimum  kétszer,  de  esetenként  háromszor  tartunk  ilyen  megbeszélést  (szeptember, 
február,  áprilismájus).  Ezen  kívül  a  beiratkozást  követően,  ha  már  kialakultak  a 
csoportbeosztások,  szoktunk  az  újonnan  beíratott  gyermekek  szüleinek  egy  összevont 
intézményi,  és  közvetlenül  utána  egy  csoport  szintű  szülői  értekezletet  kezdeményezni.  Az 
összevont  megbeszélésen  általános  tudnivalókról  esik  szó,  ami  mindenkit  érint,  csoporttól 
függetlenül.  Ilyen  például  a  házirend,  melynek  csak  egyes,  fontosnak  ítélt  elemeit  emeljük  ki 
(hiszen e dokumentum mindenki számára hozzáférhető, így bárki beletekinthet), illetve az óvoda 
pedagógiai programja, intézményi szintű rendezvények, programok. A csoport szintű összejövetel 
az első közös találkozás az új szülők és leendő óvónénik között. Kötetlen hangulatú ismerkedés a 
cél. Röviden bemutatkozunk egymásnak. A szülőktől szoktuk kérni, hogy írásban néhány szóval 
mutassák  be  gyermeküket,  ezzel  is  segítve  minket  abban,  hogy  mire  érkeznek  az  apróságok, 
legyen némi ismeretünk róluk. Mi néhány ötletet, praktikus tanácsot adunk arra, hogyan lehet az 
óvodára felkészíteni a kicsiket, illetve hogyan lehet elérni, hogy minél zökkenőmentesebb legyen 
az  elválás.  Ilyenkor  szoktuk  a  gyermekek  jeleit  is megbeszélni  (több  jelet  felkínálunk,  és  ebből 
lehet szabadon választani, de nem zárkózunk el az egyedi igényektől sem). Beszélünk a csoport 
hagyományairól, a szokásszabály rendszerről, napirendről.
Az  első,  illetve második  félévben  tartott  szülői  találkozásokon  általában  arról  esik  szó, milyen 
programokat  terveztünk,  illetve  azok  megvalósulását  értékeljük.  Az  egyes  rendezvények 
részleteiről, időpontjáról beszélünk, illetve egyeztetjük a szülők és a mi elképzeléseinket ezekkel 
kapcsolatban. Ha van rá igény, akkor a szülők által felvetett nevelési, tanulási nehézségeket járjuk 
körbe,  akár  szakember  bevonásával  (pl.  beszédfejlesztés  segítése  otthon,  mozgásos  játékok, 
dackorszak stb.).
Közös szülői értekezletekre időnként külső szakembert, vendég előadót is meghívunk (dietetikus, 
szociális  munkás,  lelkész,  orvos).  A  beszélgetések  során  olyan  témákat  érintünk,  amelyek  a 
családok  számára  hasznosak  és  érdekesek  lehetnek,  segítséget  nyújtva  gyermekük  otthoni 
neveléséhez. 

óvodaNagy  Anikó pedagógus Szent Erzsébet Dombóvár
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Nagy  Ibolya tanító Szent Imre Siklós

A SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE A SIKLÓSI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Intézményünkben  szülői  értekezletet  tanévente  három  alkalommal  tartunk,  melyek  feladata, 
hogy  tájékoztassa  a  szülőket  gyermekük  tanulmányi  előmeneteléről,  az  osztályt  érintő  aktuális 
problémákról  és  a  soron  következő  feladatokról.  Ezen  alkalmakkor  lehetőség  nyílik  nevelési 
kérdések megbeszélésére  is.  Iskolánk egyik  fő célja az átmenetek megkönnyítése, ezért az adott 
évfolyamokon 1. osztályban tanév elején óvodaiskola közötti átmenet, 4. osztályban tanév végén 
alsófelső tagozat közötti átmenet, 8. osztályban félévkor az általános iskola – középiskola közötti 
átmenet  a  fő  témája  a  szülői  értekezleteknek.  A  köztes  évfolyamokon  a  23.  osztályban  a 
kiskamaszkor , az 5.osztályban a tanulási stratégiák, módszerek , a 67. évfolyamon a kamaszkori 
sajátosságok, nevelési problémák adják a  legfontosabb  témát. Alsó  tagozaton kiemelt  figyelmet 
fordítunk a hitre nevelésre, felső tagozaton e mellett a pályaválasztásnak; de ez a témák minden 
évfolyamon előkerülnek. Tanév elején összevont szülői értekezleteket  is tartunk az egész  iskola 
közösségét érintő témákban.
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SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A TAMÁSI BÉRI BALOGH ÁDÁM KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

“ÍGY MEGY  EZ,  AMIKOR  AZ  EMBER  TANUL  VALAMIT.  ELŐSZÖR  GYAKOROLNI  KELL. AZTÁN  PIHENNI.  AZTÁN 
MEGINT GYAKOROLNI. ÉS AMIKOR PIHENÉS UTÁN ÚJRA GYAKOROL AZ EMBER, AKKOR HIRTELEN EGY CSOMÓT 
FEJLŐDIK.  AKKOR  IS,  HA  KÖZBEN  NEM  CSINÁLT  SEMMIT.”    Írja  Maja  Lunde  norvég  írónő.

Ez  a  szülői  értekezletek  megtartása  esetében  sincs  másképp.  Mondhatnánk,  gyakorlat  teszi  a 
mestert.    Gondolnánk,  hogy  a  pedagógusok  mégis  mindegyik  szülői  értekezlet  előtt  izgulnak? 
Egyfajta vizsgára készülnek. Vizsgára a szülők előtt. Persze, az izgalom az első pár mondat után 
elmúlik.  Az  eltelt  évek  és  a  megtartott  szülői  értekezletek  számának  növekedésével  ez  a  fajta 
izgalom  pedig  egyre  kisebb  lesz.  Az  értekezlet  hangulatán,  és  a  szülőpedagógus  kapcsolatán 
sokat segít egyegy játék, a fokozatosság elvét figyelembe véve. Elsőben ismerkedés név lánccal. 
Amikor ismerik már egymást akkor az ún.tulajdonságbolt, ahol pozitív tulajdonságokat adunk el 
és  veszünk  meg,  olyan  tulajdonsággal,  amire  nekünk  nincs  szükségünk.  Ültető  játék  során  a 
gyermekek  rajzát  a  padokra  vagy  a  székekre  helyezzük.  A  szülő  feladata  felismerni  saját 
gyermekének munkáját (név, jel nincs rajta). Majd helyet foglal ott, ahol az alkotást találta.  Ez a 
szülőnek  és  leginkább  a  pedagógusnak  szolgál  fontos  információkkal.  Az  interneten  böngészve 
sok  játékra  lelhetünk,  melyet  beépíthetünk  saját  személyiségünkhöz  igazodva.   
A  szülő  és  a  pedagógus  kapcsolattartásának  a  mai  modern  világban  több  csatornája  van.  Ide 
sorolhatók  a  facebook,  WhatsApp,  Messengercsoportok,  email,  telefonhívás,  fogadóóra.  A 
legfőbb mégis a szülői értekezlet.
Az intézmények többségében egy tanéven belül három szülői értekezletre kerül sor. Ezen kívül, 
ha a pedagógus szükségét érzi rendkívüli értekezletet hívhat össze. 
Felépítését  tekintve mindegyik  hasonló,  kisebb  eltérések  vannak  csak,  melyek  abból  adódnak, 
hogy  a  tanév,  mely  szakaszában  tartjuk.  Minden  alkalommal  jegyzőkönyv  és  jelenléti  lista  is 
készül.
A szülői értekezlet legfőbb feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 
kialakítása. Ezen kívül a szülők tájékoztatása a közoktatás alakulásáról változásairól, az iskola és 
osztályközösség  céljairól,  feladatairól,  lehetőségeiről,  az  osztály  tanulmányi  munkájáról, 
neveltségi szintjéről. Nagyon fontos a szülők aktív részvétele, továbbá az, hogy a szülők kérdéseit, 
véleményeit,  javaslatait  továbbítsuk  az  igazgatóság  felé,  amennyiben  ő  nincs  jelen.  Az  esetek 
többségében a pedagógusok meghívják az intézményvezetőt, vagy helyettest. A mi iskolánkban a 
helyi  plébános  is  aktívan  részt  vesz  ezen  az  eseményen.  A  szülőkkel  imádkozik  és  énekel. 
A tanév eleji értekezlet időpontja szeptember vége, október eleje. Ekkor az aktuális feladatokról, 

Horváthné Strigencz Éva tanító Béri Balogh
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az első félév rendjéről, fontosabb időpontjairól esik szó. Megválasztjuk a Szülői Munkaközösségi 
Tagokat  (SZMK).  Megismertetjük  a  szülőkkel  a  házirendet.  Az  esetleges  új  pedagógusok,  új 
diákok  szüleinek  bemutatkozására,  tantervi  követelmények  ismertetésére  is  ekkor  kerül  sor.   
A  második  értekezlet  a  félév  zárását  követően,  február  közepén  kerül  megrendezésre.  A 
pedagógus  ekkor  általános  összképet  ad  az  osztályról,  a  gyermekek,  a  tanulók magatartásáról, 
szorgalmáról,  tanulmányi  munkájáról.  Ez  egy  differenciált  összkép,  amely  az  elért 
eredményekről, de a hiányosságokról  és problémákról  egyaránt  szól.   Ezt követően a második 
félév rendjének, feladatainak ismertetése a főbb vázlatpont. 
A  harmadik  értekezleten  a  már  említett  módon  egy  összképet  adnunk  az  osztály  tanulmányi 
eredményéről és magatartásáról, szorgalmáról. Természetesen a személyiségi jogokat tiszteletben 
tartva  név  szerint  egy  gyermeket  sem  nevezünk meg.  Előre  vetítik  a  következő  tanévet  érintő 
változásokat,  fontosabb  információkat  (nyári  táborok,  feladatok,  kötelességek,  lehetőségek).

Fontos,  hogy  minden  egyes  alkalommal  a  szemünk  előtt  tartsuk,  hogy  a  szülőket  és  minket 
egyetlen  egy  nagyon  fontos  kapocs  tart  össze,  melyért  egy  irányba  haladunk,  a  gyermek.  Az
osztályközösség, pedig akkor lesz összetartó, ha a szülők is azok.  

Tamási
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Elöljáróban  röviden  beszélnék  arról,  hogy  leendő  elsőseink  családjait  (amennyiben  ezt  ők  is 
szeretnék)  a  tanév  kezdete  előtt,  ha  lehet még nyáron meglátogatjuk.  Fontos  számunkra,  hogy 
személyes  kapcsolatunk  bizalmon  alapuló  légkört  alakítson  ki,  amelyre  a  következő  években 
munkánkat alapozhatjuk.

Tanítópárommal tizenhárom éve dolgozunk együtt, szülői értekezleteinket mindig együtt tartjuk 
meg. Aki  kettőnk közül  aktuálisan osztályfőnök,  az  kezdi  lecsendesedéssel,  közös  imával  ezt  az 
alkalmat. Az aktuális tudnivalók, általános, minden osztályt érintő információk után mindketten 
saját  tantárgyunk  arra  a  félévre  vonatkozó  tartalmáról,  súlypontjairól,  a  követelményekről 
beszélünk. Én például  a matematika kapcsán mindig  röviden vázolom, hogyan  segítem meg a 
gyerekeket pl. a fejszámolásban, vagy éppen az írásbeli műveletekben.

Ezután  következik  az  értekezlet  érdemi  része.  Mindig  vannak  aktuális  nevelési  kérdések, 
problémák,  amelyek  minket,  esetleg  a  szülőket  éppen  foglalkoztatják.  Ilyen  lehet  pl.  a 
beilleszkedés az új közösségbe, az osztály munkatempója, felkészítés a felső tagozatra, képességek 
kontra  teljesítmény,  stb.  És  az  örök  klasszikus:  a  konfliktusok  kezelése.  Ezekben  az  esetekben 
általánosítva,  mindig  problémára  fókuszálva  egy  rövid  helyzetképpel  kezdünk.  Elmondjuk,  mi 
okoz számunkra örömöt és nehézséget, milyen próbálkozásaink voltak, és ezek milyen sikerrel
kudarccal végződtek. Az egymás iránti tisztelet és a konfliktusok megfelelő kezelése munkánkban 
mindig  kiemelt  szerepet  kapott.  Az  erre  kidolgozott  módszereinket  röviden  bemutatjuk, 
megbeszéljük, mit várunk a gyerekektől konfliktushelyzetekben. Bíztatjuk a  szülőket arra, hogy 
próbálják  ezeket  a  jó  gyakorlatokat  beépíteni  a  család  mindennapjaiba,  akár  a  testvérek 
vonatkozásában is.

Amit  nagyon  hatékonynak  tartok,  az  a  személyes megosztás. Mindketten  három  fiúgyermeket 
neveltünk  fel,  tapasztalataink  bőven  vannak  mindenféle  előforduló  kérdésben.  Ha  lehet, 
érintőlegesen párkapcsolatunkra is kiható példákat is mondunk, természetesen nem zavarba ejtő 
mélységekben.

Szinte mindig igyekszünk szakemberek véleményét is bemutatni egyegy általunk olvasott könyv 
vagy  cikk  idézésével.  Mindig  nyitottak  vagyunk  kérdések  megválaszolására.  A  szülők  közbe  is 
kérdezhetnek,  és  mi  is  felváltva  szoktunk  beszélni,  ahogy  éppen  a  beszélgetés  menete  alakul.

Török  Lászlóné tanító Szent József
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Mindezt nem hagyjuk kifolyni a kezünkből,    igyekszünk 6070 percben maximálni az értekezlet 
hosszúságát.  A  legvégén  persze  lehetőség  van  arra,  hogy  egyénileg  ott  maradjanak  „mini
fogadóórán” azok, akik szeretnének bármiről beszélgetni velünk.

Számunkra  nagyon  fontos,  hogy  mindenki  úgy  térjen  haza  a  szülői  értekezletről,  hogy  annak 
békés, nyugodt légkörét vigye otthonába. Fontos, hogy az összejövetel tartalma legalább néhány 
kérdést  érintően  elgondolkodtassa,  további  beszélgetésre  sarkallja  nevelőtársainkat,  a  szülőket.

Szekszárd
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Óvodánk  2016  szeptemberében  alakult  két  csoporttal.  Fiatal  óvoda  lévén  a  katolikus  élet 
kialakításában  még  nagyon  sok  minden  áll  előttünk.  Szülői  közösségünk  évről  évre  bővült, 
jelenleg négy csoporttal működünk.
Szülői  értekezleteinket,  ha  sorrendbe  rakva  tekintjük,  az  első  a  nevelési  év  megkezdése  elött 
júliusban  van.  Ekkor  az  új  kiscsoportosok  szüleinek  tartunk  egy  közös,  tájékoztató  szülői 
értekezletet.  Ezek  a  közös  együttlétek  az  ismerkedésről  szólnak.  Ekkor  a  plébános  atyával  is 
megismerkedhetnek a  szülők,  aki néhány   hitébresztő gondolatot oszt meg a  szülőkkel  egyfajta 
ráhangolódásként.  Ezután  következik  az  óvoda  bemutatása,  bemutatkoznak  a  csoportok,  az 
óvónénik, a dadus nénik. A szülők számára világossá tesszük, hogy mennyire fontosnak tarjuk a 
katolikus értékrendhez való  igazodást, az erkölcsi nevelést családon belül  is. Hiszen a családból 
hozott példa egy életen át elkíséri a gyermeket.   Az általános  információk átadása után minden 
csoport  a  hozzá  kerülő  gyermekek  szüleivel  a  saját  termében  beszéli meg  a  tapasztalatokat  a 
beszoktatás folyamatáról, a csoport életéről. 
Válaszolunk a szülők kérdéseire, megjegyzéseiket átbeszéljük tapintatosan, türelmesen elemezve 
a tényeket, az előforduló nevelési problémákat.
Egyik  csoportunkban  az  óvónénik  nagyon  jó  ötletként  azt  kérik,  hogy  írjanak  a  szülők  a 
gyermekükről pár sort, hogy mire a gyermekek megkezdi az óvodai életét, a csoportban dolgozó 
felnőttek ismeretet szerezzenek róla.
Az  év  folyamán  a  szülői  körök  találkozásai  sokféleképpen kivitelezhetők.  Figyelembe  vesszük  a 
szülők  igényeit,  (ha  szeretnének  valamit  közösen  megbeszélni)  a  csoport  életében  fontos 
eseményeket,  amelyek  előtt  rendkívüli  szülői  értekezletet  hívunk  össze,  ha  erre  okot  látnunk. 
A  szülői  együttléteket minden  csoport  a  saját  arculatára  formálja,  de mindenhol  szeretetteljes, 
meghitt, bensőséges alkalmak ezek. Szépen előkészített asztalokkal, gyertyával, kereszttel, csokor 
virággal (évszaktól függően) hangulatos, tiszta csoporttal várjuk a szülőket.
Ilyen  volt  pl.  az  iskolapszichológus  által  tartott  szülői  értekezlet  az  iskolába  menő  gyermekek 
szüleinek a 2020as törvény behozatala elött. Ez olyan információhoz juttatta a szülőket, melynek 
következtében  könnyebben  el  tudták  dönteni,  menjene  iskolába  gyermekük.  A  többihez 
hasonlóan nagyon hasznos és jó hangulatú találkozás volt ez is.
Az értekezletek témája tehát minden időszakban adott. Szervezünk megbeszélést a családokkal közös 
adventi koszorú készítést előtt, és a templomi ünnepeink előtt  is (pl. Márton nap, Balázs áldás stb.). 
Angyalka  csoportunkban  szülői  értekezlet  keretén  belül  készítenek  a  szülők  a  gyermekeknek 
karácsonyi  ajándékot,  amelyet  a  gyermekek  a  karácsonyi  ünnepség  alkalmával  kapnak  meg.

Lakatos  Viktória óvodavezető Szent Balázs
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Mátyás  Imre  atyával  az  óvodásoknak  jó  a  kapcsolata.  Egy  közös  úton  egymást  segítve  haladunk  a 
családokkal  és  Imre  atyával,  amelynek  célja,  hogy  a  gyermekekből  és  családjaikból  a  hitüket  a 
mindennapokban is gyakorló katolikus családokká váljanak.  Az óvoda egy hitébresztő szerepet tölt be.
Sajnos  a  pandémia miatt  elmaradnak  egy  ideje  ezek  az  alkalmak,  amit  a  szülők  is,  kollégák  is 
hiányolnak.  Bár  napi  kapcsolatban  vagyunk  a  családokkal  a  kellemes  együttlétet,  kontaktot 
ezek az alkalmak nem pótolják.
Összekovácsolja a szülőket a közös út, és a közösséghez tartozás ereje. 
Szülői közösségünk minden csoportban együttműködő, ezt az elmúlt év rendkívüli helyzeteiben 
számtalanszor  tapasztaltuk.  Segítőkészségük,  tenni  akarásuk  a  gyermekekért mindenképpen  a 
közösséget szolgálják.
Reméljük, hogy a jövőben, a következő nevelési évben sort keríthetünk ezekre az alkalmakra! 

Tamási
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