
EGÉSZNAPOS OKTATÁSI FORMA 

2014/2015-ös tanévtől alsó tagozaton bevezetjük az egésznapos iskolai oktatást. 

Az egésznapos iskolai oktatás a nevelés egyik formája, amelyben a tanulók életkori 
sajátosságait, fáradságát is figyelembe véve, a nap egészére ( 8 00 – 16 00 ) elosztva váltják 
egymást a tanítási órák, a tanulási képességekhez igazított tanórákra való felkészülés, a 
regenerálódást szolgáló szabadidős programok. Ezen kívül közösségteremtő erejével 
kiegészíti a család szocializációs szerepét. 

Az egésznapos oktatási formában szervezett osztályban napi 8 órát töltenek el a tanulók, ezért 
fontos, hogy a gyermek életében rendszer legyen, hiszen egy rendszeresen ismétlődő 
folyamathoz könnyebben tud alkalmazkodni. Ez a napirend-órarend természetesen nem jelent 
rideg szabályokat, ez egy rugalmasan kezelhető keret, mely a gyermek fizikai, pszichés 
terhelhetőségétől függően lazítható. 

Ezért az ún. nehezebben elsajátítható tantárgyak tanítása a délelőtti órákban zajlik, amikor a 
gyermek aktívabb, terhelhetőbb, a készségtárgyak a délutáni órákra kerülnek. A tanítási órák 
45 percesek, ezt az időtartamot fokozatosan kívánjuk elérni. Kezdetben, mivel a 6-7 éves 
gyermek tartós figyelme 20-25 perc, az órák rövidebbek, s hosszabbak a szünetek. Majd 
körülbelül egy hónap elteltével elérjük a 45 percet, de 15-20 percenként mozgásos lazító 
játékot iktatunk be. 

Az önálló tanulás részben délelőtt, részben délután történik. Az eltérő tanulási tempó miatt 
ebben az esetben a differenciált feladat adásával lehet a szinkront megteremteni. A délelőtti 
és a délutáni időszakban is rendszeresen van szabadidő, mely a kikapcsolódást, a 
monotóniából való kizökkentést teszi lehetővé. A szabadidő eltöltésének lehetőségei: levegőn 
való mozgás, könyvtárlátogatás, játék, kreatív manuális foglalkozás. Az étkezésnél a kulturált 
étkezési szabályok, szokások, illemtudó kommunikáció kialakítása a feladat. Az egésznapos 
oktatásban több tanító dolgozik a gyerekekkel, megosztva egymás között a tantárgyakat és a 
feladatokat. 

Ez a forma nagymértékben megkönnyíti mind a gyerek, mind a szülő mindennapjait, 
egyenletesebb terhelést biztosítva. A gyermek az iskolában – szakember segítségével – tanulja 
meg a helyes tanulás fortélyait és így kudarcmentesen gyorsabban jut el a hatékony, önálló 
tanulás szintjére. Kiemelten foglalkozunk a tehetséggondozással, valamint a lassabban érő, 
részképesség zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatásával. 

A pedagógusok munkáját a szakszolgálat is segíti. Biztosítjuk a gyermekek megfelelő 
mennyiségű mozgásos tevékenységére szükséges időt, felfrissülést, amely mellett a gyerekek 
olyan kiegészítő mozgásanyagot kapnak, mint a dramatikus játékok, néptánc. Mindezek olyan 
tevékenységek, amely segíti tanulási tevékenységüket, harmonikus testi és lelki fejlődésüket. 

Feladatainknak tekintjük, hogy: 

• Különböző tanulási technikákkal segítse a tanulók felkészítését az órákra, teremtse 
meg az önálló tanulás megfelelő feltételeit. 

• Változatos foglalkozásokkal/sport, kötetlen és irányított játék, kézműves 
foglalkozások, drámajátékok stb./ a gyerekek nyugalmát biztosító körülmények 
megteremtésével, az aktivitás és pihenés megfelelő ritmusának kialakításával óvja a 
gyerekeket a kifáradástól, a túlterheléstől. 

• Járuljon hozzá a szabadidő egészséges és igényes sokoldalú fejlődést segítő 
eltöltéséhez. - Fejlessze a tanulói önállóságot. Alakítsa ki a gyerekekben az 
élethossziglan tanulás iránti igényt, képességet a változás és változtatni tudás igényére. 

• Segítse az egészséges életrend szokásrend kialakítását. 



• Alakuljon ki egy közösségi szellemet tükröző magatartási forma, melyben szerepet 
kap az egymás elfogadása. 

• A kötött tanulási idő, a pihentető szabadidő, az elkötelezett szabadidő periodikus 
váltakoztatása. 

• Törekedni kell az élményt adó tevékenységek (ünnepek, köszöntések, versenyek stb.) 
szervezésére. 

• Feltételek biztosítása az egyéni korrekcióra, fejlesztésre. 


