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1. BEVEZETÉS 

Jelen tanulmány célja megosztani a 3. alprojektben a nevelési-oktatási programok fejlesztési 

keretrendszere alapján ENI-AF témában folyó fejlesztéseket támogató iskolalátogatási 

tapasztalatokat.  

„Az Oktatáskutató és fejlesztő intézet TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 3. alprojekt 

keretében töltöttem egy hetet Németországban. A tanulmányút célja az egész napos 

iskola működésének megismerése, tapasztalatok szerzése volt a projektben folyó 

kutatási – fejlesztési munka számára. Véleményem szerint a tanulmányúton megismert 

jó gyakorlat megfigyelése, az új tudások felfedezése – beépítve azokat a hazai 

fejlesztésbe - , ezek javíthatja a fejlesztés színvonalát, segíti a hazai gyakorlat 

kialakításának irányát.”  

1.1. A vendéglátók 

A fogadó intézmény a dortmundi Kautzky Grundschule volt. Kiválasztását az indokolta, hogy 

olyan iskolát kerestünk, amelyikben lehetőség nyílik egyrészt az alsó tagozaton működő 

egésznapos iskola működésének megismerésére, másrészt a felzárkóztatás gyakorlatának 

megfigyelésére – amely kiemelten jelen van a látogatott intézmény mindennapi munkájában.  

Az iskola területileg egy „Soziale Brennpunkt”-ban (szociális gyújtópont)helyezkedik el. Ez azt 

jelenti, hogy a kerületben nagyon sok bevándorló család él, túlnyomórészt szociálisan 

hátrányos helyzetben. A helyi közigazgatás éppen ezért olyan intézményt (Grundschule 

általános iskola) hozott létre, amelyik pedagógiai programja, működési módja szerint képes a 

körzetben adódó problémák kezelésére. 

„A dortmundi Kautzky Grundschule Ennek programjának, az iskola működésének a 

megismerése, és a programból az adaptálható elemek megkeresése igazi kihívás volt”. 

1.2. Miért ez az iskola? 

Az objektív lehetőségeken belül az motiválta a választást, hogy Észak - Rajna Westfalia 

tartomány olyan terület Németországban, ahol számos bevándorló él, így a sokféleség jelen 

van a térségben. A bevándorlók körében nagyon sok a hátrányos helyzetű, és/vagy az eltérő 

kultúrából adódó nehézségekkel, problémákkal élő család. Ilyen módon a 

szociális integráció, mint feladat, és kitűzött cél a tartományi 

oktatási vezetés számára kiemelten fontos.  

„Az intézmény kiválasztásánál még az is szerepet 

játszott, hogy a történelmi pedagógiai szemléleti 

háttér sokban közös a két országban és 
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érdemesnek tűnt megvizsgálni, hogy ők merre indultak el, és hová jutottak azon az 

úton. Úgy gondoltuk, hogy ez is sok tanulsággal járhat.” 

1.3. Utazási előkészületek 

Az út előtt az ENI-AF projekt munkatársai megfigyelési szempontokat állítottak össze, amelyek 

három kérdés köré rendeződtek:  

Milyen tapasztalatokat tudunk hasznosítani a pilot programban?  

A fejlesztés folyamatában más, már jól működő példa azonnali tapasztalatainak 

megismerése támogatná a saját fejlesztéseinkre vonatkozó reflexiós gyakorlat 

kialakítását, gazdagítaná a reflexiók beépítésének forgatókönyveit. 

A működésről gyűjtött adatok, ötletek, elakadási pontok megismerése tájékozódást 

nyújt és alkalmat ad a hazai fejlesztési koncepció, és a keretrendszer lehetséges 

használhatóságáról. 

2. ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP 

A Grundschule a német rendszerben 

azt jelenti, hogy első osztálytól 

negyedik osztály végéig járnak ide a 

gyerekek. Az iskolai élet tekintetében 

minden tanuló, illetve család számára 

van választási lehetőség. A gyerek 

járhat hagyományos módon délelőtt 

iskolába, azaz a hagyományos 

tanítási-tanulási folyamatban vesz 

részt, de délben hazamegy. 

Lehetősége van arra is, hogy az egész 

napos iskolai formát válassza: ebben 

az esetben a tanítás végén átmegy az 

OGS-be (Offene Ganztagschule), azaz a „nyitott egésznapos iskolába”, és ott folytatódik a 

napja. 

 

A Kautzky iskola nem nagy intézmény, kb. 240 tanulója van. 

Ebből mintegy 130 gyerek jár egész napos iskolába.  
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Jóval több tanuló illetve család igényelné az iskola szolgáltatását, mint ahány tanulót fel 

tudnak venni, de a felvételi számok emeléséhez további bővítésre volna szükség.  

Az egésznapos iskola egy külön 

épületszárnyban található, ahol az utolsó 

tanítási óráról érkező gyerekek egy nagy 

teremben gyűlnek össze. Ebben a teremben 

vannak játékok, pihenősarok, asztalok, ahol 

játszani lehet, vagy uzsonnázni, inni. Mindig 

van ott egy-két felnőtt, aki az OGS team tagja, 

és ott van a vezető is, ők fogadják az érkező 

tanulókat. A házirend szerint osztják be, ki 

megy ebédelni, ki kezdi a házi feladattal a 

délutánt. Ez attól függ, hogy kinek mit 

tartalmaz aznap a délutáni programja.  

A legszembeötlőbb tanulság számunkra, hogy az OGS elsősorban egy szerkezeti forma, egy 

élettér a gyerekeknek. Ez adja a hátteret annak a célnak a megvalósításához, amely az 

odajáró gyerekek szocializációjának segítését támogatja, megteremtve a fejlődésükhöz 

szükséges körülményeket. 

„Az iskola ENI része elsősorban egy „otthon pótlék”. Alsó tagozat lévén, a gyerekek kicsik, 

tehát a tanítás végeztével átmennek az OGS-be, és pihennek. Azaz lepihenhetnek a kuckóban, 

ott játszhatnak a szőnyegen, van, aki el is szundít néha. A többiek választhatnak az udvari, 

illetve a terem kínálta játék lehetőségek közül. Rengeteg fejlesztő jellegű udvari játékuk van, 

mindig van egy felelős a gyerekek között, aki vigyáz a szabályok betartására. A nevelő a 

teremben van, de kilát a kis udvarra, ahol 6-8 gyerek játszik. A teremben lehet választani a 

lego, a play mobil, a kártya, és számtalan társasjáték, illetve fejlesztő játék között, egyéni és 

társas játék közt.  Ekkor megkezdődik az ebédelés. Mivel egyszerre 40 gyerek tud ebédelni, a 

többi részben játszik, amíg sorra kerül, vagy elmehet a házi feladatot megtanulni-megírni, ha 

azt választja. Oda egyszerre 6 tanuló mehet, 1 vagy 2 felnőtt felügyeli, segíti ezt a munkát. A 

házi feladat készítése az egyik közeli tanteremben történik, ahol mindenki csendben dolgozik, 

segítséget kérhet – és kap is - az ott felügyelő felnőttől. Kártya rendszer működik, aki kész, 

kap egy kártyát, azzal megy vissza az OGS-terembe és átadja a kártyát a következőnek. Ha 

nincs szabadon kártya, akkor telt ház van a házi feladatnál, akkor várni kell.”  

2.1. Az egyéni igények a fókuszban 

A délutáni programkínálat (Angebot) összeállítását több tényező 

befolyásolja. Háromféle időtartamú program van: három 

hónapos, hat hónapos, illetve egy egész tanévet átfogó. A 

tanári team közösen kialakított szakmai véleménye 

alapján tesz javaslatot az egyes gyerekeknek 
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bizonyos foglalkozásokra, de a gyerek, illetve a család is választhat.  

A foglalkozások fajtái függenek a rendelkezésre álló pedagógus szakértelemtől, a gyerekek 

igényeitől, illetve az OGS finanszírozásában oroszlánrészt vállaló karitász által biztosított 

lehetőségektől.  

„Azoknak a tanulóknak, akiknek a pedagógus team véleménye alapján szükségük lenne 

a pszichomotoros funkciók javítására, fejlesztésére, ajánlják pl. a „Pszichomotorika” 

nevű foglalkozást, amely 3 hónapos modul, (de egész évben folyamatosan van a nagy 

szükséglet miatt), és 10 fős csoportokban folyik.  

A gyerekek nagyon szeretik a sportfoglalkozásokat, ahol választhatják a footballt, vagy 

a voleyballt, ezek 3-6 hónapos modulok.  

A zenei foglalkozásból többféle is van, ez is választható, ez fajtától függően 6 hónapos, 

vagy hangszer tanulás esetén egy tanévre szól.” 

2.2. A tanórák szerkezete 

A délelőtti tanítási órák szerkezete bizonyos 

mértékig eltér a magyar rendszertől. Nagyon 

gyakori a fél csoportban tartott óra, illetve 

teljes osztály létszám esetén szinte mindig 

van pedagógiai asszisztens. Rendszeres a 

sávos órarend, ami azt jelenti, hogy fejlesztő 

órák is órarendi szerkezetben vannak, ahol 

nem az egy osztályba járó gyerekek alkotják 

a tanulócsoportot, hanem a hasonló 

problémákkal küzdők vannak egy 

csoportban. Ez nem jelent szegregációt, 

hiszen pl. a nyelvi nehézség erősen befolyásolja a tanulási lehetőségeket, évfolyamtól 

függetlenül. Aki újonnan érkezik az iskolába, és nem beszél jól németül, az évfolyamtól 

függetlenül jár a nyelvi fejlesztő órára. Az újonnan érkező gyerekek a saját osztályukon kívül 

még kiscsoportos órákra is járnak, ahol gyógypedagógus tartja az órát, és bár órarend szerint 

ezt matematika vagy irodalom órának nevezik, ez valójában egy játékos ismerkedés, 

felmérése a gyerekek tanulási igényeinek, meglévő tapasztalatainak.  

Az egyéb tanulási képességek fejlesztése is sávos fejlesztési időpontban történik. Ezeken nem 

elsősorban tananyagot tanulnak, hanem kompetenciafejlesztés folyik. Sok fejlesztő játékkal, 

gazdag eszköztárral, jó hangulatú, játékos, heterogén csoportokban történő feladatok 

végzésével folyik. 

Amikor szóba hoztam, hogy ez mennyire tetszik nekem, azt 

válaszolták, hogy nem boldogulnának másképp, hiszen 

nagyon vegyes képességű, szociális állapotú gyerekek 

vannak minden órán.  
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A második osztályban, ahol német anyanyelvi órát láttam, 20 tanuló volt, ebből 2 német 

családból jövő kisgyerek, 4 Lengyelországból fél éve érkezett tanuló volt, a többiek törökök, 

illetve többféle arab országból érkeztek. Ők már jól beszéltek – értettek németül, de a 

pedagógus mindig igyekezett lassan, érthetően magyarázni, figyelni arra, hogy senki se 

maradjon le a munkából azért, mert nem ért biztosan németül. 

A tanítási órák kb. 20 fős csoportokban zajlanak.  Körbe rakott asztaloknál ülnek, vagy egy 

nagy körben vannak a padok minden osztályban.  Nagyon sok kooperatív technikával 

megtartott órát láttam. Heterogén csoportok vannak, a pedagógusok – életkortól függetlenül 

főként a segítő – támogató szerepet töltik be.  

Még a testnevelés során is legalább kétféle feladat végrehajtása zajlik párhuzamosan, igaz két 

felnőttel legtöbbször.’ 

2.3. A pedagógiai tudás értéke 

A gyerekek nagy része három, kisebb részük „négynyelvű”, hiszen a bevándorló családban az 

eredeti anyanyelvét beszéli, ezek a családok gyakran különböző anyanyelvű szülőkből állnak. A 

gyerek német nyelven tanul az iskolában, és közben mindenki tanul angolul.  

Ez nem kevés akadályt állít mind a gyerek, mind az iskola elé, amely kihívásnak az iskola 

igyekszik a lehető legváltozatosabb eszközökkel és módszerekkel megfelelni. 

A legtöbb általam látogatott órán a pedagógiai módszertani kultúra jó színvonalú alkalmazását 

lehetett tapasztalni.  

A tanulók személyközpontú megközelítését, illetve értékelését segíti a szakmai team ülések 

rendszere. Havonta tartanak olyan team ülést, amelyen gyerekenként beszélik meg a 

problémát. Ezen a megbeszélésen minden olyan szakember részt vesz, akinek dolga van a 

gyerekkel. Az „egésznaposba” járó gyermekeknél ez 

kiegészül a teljes OGS team-mel, illetve alkalmanként csak 

egyikük vesz részt, de az összes OGS team tag 

véleményét képviseli. Az igazgatónő általában jelen van 

ezeken a megbeszéléseken. 

Sokféle tankönyvet, munkafüzetet, feladatlapot 

használnak a tanításhoz, több, saját kidolgozású 

tananyaga is van az iskolának. A 

feladatokat differenciáltan adják 

az órákon a tanulóknak, így 

előfordul, hogy a 20 fős 

osztályban egyszerre 

5-6 féle feladatot 

kell ellenőrizni, 
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illetve segíteni a megoldásban, ha önálló munka van. Ezt segíti a pedagógiai asszisztens, aki a 

legtöbb órán bent van, előkészíti az órán használt eszközöket, anyagokat, és a gyerekeket is 

támogatja az órán. 

2.4. A tudásbővítés gyakorlata 

A pedagógusok továbbképzésére 5 évre szóló terve van az intézménynek. Ebben vannak a 

tartomány által szervezett un. központi képzések, a helyi intézményi szükségletek alapján 

kiválasztott továbbképzések, és természetesen a pedagógusok személyes érdeklődésük szerint 

is választhatnak tanfolyamot, képzést, továbbtanulást. 

Sok hospitálás van a tartományon belül, évente minden kolléga részt vesz óralátogatáson más 

intézményben. A helyszíneket maguk választják ki egy kínálati listából. Természetesen 

hozzájuk is járnak máshonnan, ez a terv elkészül a tanév elején, szinte az órarenddel azonos 

időben. 

„Az órák szünetében - ez mindig 15 perc - a tanári szobában töltik az időt a pedagógusok. A 

szünetben olyan kolléga felügyel a gyerekekre, akinek lyukas órája lesz, akár pedagógus, akár 

asszisztens.  

A többiek a tanáriban pihennek, beszélgetnek, csakúgy, mint nálunk. Gyakran van köztük az 

igazgatónő, akinek láthatóan szakmai tekintélye van, de nemcsak tőle, egymástól is 

kérdezgetnek a kollégák. A beszélgetések általában a munkájukkal kapcsolatos, személyes 

dolgok ritkán kerülnek elő. A szünet vége előtt 3 perccel a tanáriban jelzik az idő állását, ekkor 

mindenki elindul az osztályába. Elvárás, hogy a pedagógus ott várja a tanulókat az óra 

kezdetekor.” 

2.5. A szervezet rugalmassága 

Az iskola szervezeti szinten két fő ágra oszlik: a hagyományos, félnapos tanítási  formára, 

illetve az úgynevezett OGS-re (Offene Ganztagschule), ami a nyitott egésznapos iskolát jelenti. 

A nyitott kifejezés arra utal, hogy az a család, amelyik ezt az iskolát választja, kérheti ugyan 

az egész napos ellátást, de az nem kötelező.  

A szervezeti felépítés célja, hogy a családok igényeinek, szükségleteinek minél jobban 

megfeleljen az iskola. Amikor a család jelentkezik az iskolába egy gyerekkel, és kérik az 

egésznapos ellátást, akkor – ha csak nincs nagy túljelentkezés – 

mindenképpen felveszik. Ha teljes a létszám, akkor a felvételt az 

határozza meg, hogy a szülő, vagy szülők dolgoznak-e, vagy 

munkanélküliek.  
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A cél minél több gyerek egész napos ellátása, de az önkéntes jelentkezés lehetőségének a 

megtartása a főszabály. 

Az egésznapos iskola létrehozásának a tartományi szabályozás szerint egyik alapvető célja, 

hogy minél jobban segíthesse a családtagok munkába állását. Törvény írja elő, hogy ha a szülő 

munkát kap, és igényli, akkor másnaptól fel kell venni a gyereket az egész napos ellátásba. 

Ahol az egyik szülő otthon van, ott több gyerek esetén csak kettőt tud az OGS bevállalni. Ezt 

nem tartják jó megoldásnak, ez kényszerűség, de nincs többre lehetőség. 

3. A NYITOTT EGÉSZ NAPOS ISKOLA.  OGS FELADATOK 

3.1. A bejutás 

A család felvételkor kérheti, hogy az 

egésznapos iskolai formába járjon a 

gyerek. Ha az objektív feltételek 

megvannak ehhez: tehát van hely az 

OGS-ben, a szülők dolgoznak, vagy a 

Sozialamt (családsegítő) erre 

javaslatot tesz, akkor a gyerek bekerül 

a programba.  

Ekkor egy, az adott tanévre szóló 

szerződést köt az iskola a családdal. 

Ezt a szerződést nagyon komolyan 

veszik, évközben kikerülni 

gyakorlatilag csak akkor lehet, ha 

elköltözik a család. 

Ha már korábban is az iskolába járt a gyerek, akkor is kérheti a felvételét az egésznapos 

programba tanév elejétől, illetve, ha a munkanélküli szülő váratlanul el tud helyezkedni, abban 

az esetben év közben is. 

A délutáni programkínálatból elsősorban a gyerek választ, de figyelembe veszik a szülő 

kérését. Ha a pedagógus team tapasztalatokra tesz szert a gyerekkel kapcsolatban, ők tesznek 

javaslatot – a gyerekkel egyeztetve – a szerintük fontos programra, így a 

délutáni foglalkozások kialakítása is a fejlesztési szempontok 

figyelembevételével történik. 

 



Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001  
XXI. századi közoktatás  
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
Telefon: (+36-1) 235-7200 
Fax: (+36-1) 235-7202 
www.ofi.hu 

3.2. Étkezés, étkeztetés 

Az OGS –nek fontos feladata az egészséges gyermekétkeztetés megoldása. Az étkezés 

finanszírozása a fenntartó feladata, illetve igazolt jövedelmi viszonyok alapján a család is 

köteles hozzájárulni az étkezés költségéhez. Erről az alábbi tájékoztatót kaptam: 

 

„Az egészséges táplálkozás fontos része a nevelési koncepciónknak. Ügyelünk az 

egészséges vegyes kosztra és minden bejelentkező gyerek részt vehet a közös 

étkezéseken. 

Mivel mi itt nem főzhetünk, a Hofmann-Menü Cég-nél megrendelt kiegyensúlyozott, 

mélyhűtött ételeket kapnak a gyerekek. Ezen túl minden nap kapnak friss gyümölcsöt 

és zöldséget (nyersétel). Továbbá rendszeresen készítünk friss salátát. 

Feladatunknak tekintjük felhívni szülők figyelmét az egészségtelen élet- és étkezési 

formákra és felvilágosító munkát végzünk a körükben. 

A közös étkezések (mindig zöldség, kevés cukor), egészséges összetétele, az étkezési 

szokások/szabályok betartásának megszokása lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy 

ezeket a szokásokat ültessék át a privát életterükbe. 

Az ételek elkészítésénél tekintettel vagyunk a muszlim gyerekekre. Semmiféle ételük 

nem készül disznóhússal. 

Ugyanígy tekintettel vagyunk az allergiásokra is - ehhez szükségünk van a szülöi 

információra. 

Az étkezés költsége a rendes esetben 30,-€ havonta, amit tartós átutalási megbízással 

kell befizetni. 

A szüneteken is fizetni kell, ellenkező esetben magasabb lenne a költség. 

Munkanélküliek, ill. tanulók 5.- €-t fizetnek. Ehhez kérvényt kell írni és egy igazolást 

mellékelni.” 

 

 Mint olvasható is, nagy figyelemmel vannak az eltérő kultúrákból érkező gyermekek étkezési 

szabályaira, illetve az egyéb speciális igényekre (vegetáriánus, diabetes, 

különböző ételallergiák), és a kulturált étkezés szabályainak a 

betartására is. 

Minden nap van friss gyümölcs az asztalon, a délután 

folyamán ezt minden gyermek szabadon fogyaszthatja. 
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3.3. Kinderkonferenz – Tanulói konferencia 

A tanulói konferencia az OGS-ben olyan intézményesített, rendszeres forma, amelynek az 

egésznapos iskola minden tanulója, pedagógusa és munkatársa részt vesz.  Működésének 

kimondott célja, hogy a szociális viselkedést, a felelősségvállalást, a problémamegoldó 

képességet és a közösségi érzést segítsen kiépíteni a gyerekekben, illetve erősítse azt. 

Álláspontjuk szerint, a szülői ház mellett az iskola a legmeghatározóbb a legtöbb gyerek 

számára. Többek közt itt tanulják meg, hogyan képviseljék a véleményüket, hogyan álljanak ki 

magukért éppúgy, mint azt, hogyan közeledhetnek egymáshoz, hogyan gondolkodjanak 

önállóan, hogyan lehet odafigyelni másokra, és elismerni a többieket. 

Tapasztalataik alapján fontosnak tartják ezt a közösségi formát, mert a gyerekek 

személyiségfejlődésének, nevelésének olyan területeit tudják így elérni, amelyek részint 

nagyon fontosak, részint a hagyományos iskolai élet során nehezen formálhatóak. 

Azoknak a problémáknak, 

amelyekkel a csoportban az 

együttélés során 

szembetalálják magukat, a 

gyermekek számára nagyon 

nagy jelentőséget 

tulajdonítanak. A gyermekek 

hajlandóak és képesek a 

szabályokat betartani, ha 

tapasztalják, hogy ezek 

valóban segítenek a 

problémák megoldásában. 

Éppen azok a gyerekek, akik a 

csoportban perifériára 

szorulnak, kapnak ezzel 

értékes segítséget, 

lehetőséget a közösségbe való 

visszakerülésre. Nagyon figyelnek arra, hogy a KiKo-nak tartós, állandó struktúrája, könnyen 

betartható szabályrendszere legyen, így a konferenciát már megismerő gyerekek kellően 

biztonságban érzik magukat ahhoz, hogy a legnehezebb témákban is megnyilatkozzanak, részt 

vegyenek azok megoldásában. Idővel a csoportban kialakul a megfelelő hangnem az 

egymással való érintkezésben. 

A KiKo hat hetente ül össze, témáktól függően 30-60 perc 

hosszú. 
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A tanulószoba olvasósarkában tartják, mindig egy csoport, egy vezető van. 

A témákat a hat hét alatt gyűjtik össze a „levélládában”,(gondok, kívánságok), és a 

„nevelő/nő” dönti el a témákat és a sorrendet. 

A nevelő vezeti a beszélgetést egy protokoll alapján. (Ő általában egy negyedikes, tehát a 

legnagyobb évfolyamból való) 

A KIKO CÉLJAI: 

 Tervek és kívánságok megszervezése 

 Felelősség átvétele 

 Konstruktív visszajelzések 

 Pozitív megerősítés megtapasztalása 

 Konfliktusok kibeszélése és megoldása 

 Nehéz helyzetben egymás megsegítése, 

 Demokratikus folyamatok megtanulása, gyakorlása 

 Vélemény formálása 

 Döntés meghozatala önmagunkban arról, ha valamiről beszélni akarunk a csoporttal 

A KIKO RÉSZEI: 

 Rituálék (Gyertyák, Beszélő kő, stb) 

 Az aktuális témák ismertetése 

 Vita 

 Összefoglalás 

 Emlékeztető a következő konferenciához 

A KONFERENCIÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOKRÓL 

 Általános szabályok 

 A beszélgetés (hozzászólás) szabályai 

VÉGÜL NÉHÁNY SZÓ ARRÓL, HOGY MIT JELENT A KIKO A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA. 

 Jó közérzetet biztosít, felkelti az érdeklődést új problémák iránt lehetőséget ad a 

gyerekek jobb megismerésére 

 Aktív figyelem a gyerekekre, moderátori szerep lehetőség 

 Meghallgatni és megérteni a gyerekeket 

 Megtanulni elfogadni, ha a gyerek nem akar megszólalni 

 A gyerekek elhatározásainak támogatás 

 türelmesnek lenni, várni tanulni 

 Saját személyiségét háttérbe vonni 

 Szavazásoknál megszokni az egyenjogúságot 

 Többség dönt, az irreális terveket, célokat mindig a 

nevelőnő korrigálja 
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Összefoglalva tehát láthatjuk, hogy a KiKo nevelési szempontból fontos szerepet tölt be az 

iskolában felnőtt és gyermek számára egyaránt. Alkalom a demokrácia megtanulására és a 

demokratikus működés fenntartására, fejlesztésére. 

4. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 

Az alábbi ábrán láthatóak az iskola által nyújtott szolgáltatások. Látható, hogy vannak 

területek, amelyekre különös hangsúlyt fektetnek, és folyamatosan jelen vannak az iskola 

életében, és vannak olyanok, amelyeket, mivel nem tudnak belső erőforrásból megoldani, 

ezért külső partnertől veszi az intézmény. 

Az iskola az egésznapos iskolai ellátás által nyújtott szolgáltatásokat igyekszik saját, belső 

erőből megoldani. Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket belső erőből nem tudnak megoldani, 

megvásárolják, vagy abban a rendkívül széles társadalmi kapcsolati rendszerben, amelyet 

kiépítettek maguk körül, önkéntes segítőkkel, fenntartó támogatásával, a tartományi hivatalok 

segítségével biztosítják. 
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Az OGS jól láthatóan igyekszik ellátni azokat a feladatokat, amelyek a tanítási órán nem teljes 

mértékben oldhatók meg, viszont a felzárkóztatáshoz elengedhetetlenek. A családokat így 

egyrészt mentesítik anyagilag a fejlesztő- és különórák költségei alól, másrészt garanciájuk 

van arra, hogy a tanulóik hozzájutnak a szerintük szükséges színvonalú szolgáltatásokhoz. 

5. AZ ISKOLA TÁMOGATÓ KÖRNYEZETE  

5.1. A támogatottság 

Az intézmény működésének szabályozása, illetve támogatása több szintű. A törvényi 

szabályozás két szinten történik. Vannak kérdések, amelyekben minden intézményre nézve a 

Bundesregierung, a szövetségi kormány, illetve parlament által hozott jogszabályok 

vonatkoznak (pl.tankötelezettség, alapfinanszírozás), de a legtöbb kérdésben a 

Landesregierung, a tartományi 

igazgatás döntései szabályozzák az 

iskola működését. A Kautzky iskola 

működtetésében a helyi karitász is 

jelentős szerepet vállal például a 

finanszírozás területén, amely egy, 

a Karitász és a tartomány közti 

megegyezés alapján történik. Az 

OGS működtetésében jelentős a 

karitász szerepe. Az anyagi 

támogatáson túl számos önkéntes 

munkával is segítik az iskolát. 

Figyelemreméltó, hogy míg a 

finanszírozás a tartomány és a 

karitász feladata egy meghatározott arányban, addig az iskola függetlensége szakmai téren 

szinte érintetlen. A működtetők ugyan gyakorolnak valamilyen felügyeletet az iskola fölött, de 

ez leginkább a minőségbiztosításban érhető tetten. Az iskola belső életét, programját, 

pedagógusainak továbbképzését, szakmai terveit a tantestület és a szülők által közösen 

működtetett bizottság – talán leginkább a mi korábbi iskolaszékünk intézményéhez 

hasonlítható, csak egész más hatáskörrel – irányítja. Ennek a megfigyelő tagja a karitász 

képviselője is.  

A „Weiterführende Schule”, ahová a nagyobb gyerekek járnak, 

esetében ennek a bizottságnak diák tagja is van. 
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Az iskola nagyon aktív kapcsolatban áll a helyi környezet számos intézményével. Tekintettel a 

szociálisan hátrányos helyzetű családok nagy számára, a Jugendamt (talán a hazai 

családsegítőhöz áll legközelebb, de kiterjedtebb hatásköre van) az egyik fő külső támogatójuk.  

„Érdekes, hogy számos dologban a Jugendamt intézkedik, ezáltal kivesz az iskola 

kezéből olyan feladatokat, amelyek megzavarnák az iskola és a család kapcsolatát. 

Például az ebédhozzájárulást a család a Jugendamt-nak fizeti, így, ha nem fizetnek, 

nem a pedagógus huzakodik a családdal, illetve a gyerek mindenképpen kap enni, és az 

a Jugendamt dolga, hogy honnan finanszírozza, illetve, hogy utánanézzen, miért vált 

fizetésképtelenné a család.” 

5.2. Külső programok 

Az iskola sok esetben önállóan dönt a tartomány által biztosított lehetőségek igénybevételéről. 

Például a tartományi ifjúsági sportnapon való részvételről, a „minden gyermek kezébe 

hangszert” elnevezésű zenefejlesztő programban való részvétel mértékéről, ami azt jelenti, 

hogy heti két alkalommal különféle hangszeren való zenetanulást biztosítanak, a 

zenepedagógusok az iskolában, helyben tanítják az érdeklődő gyerekeket. Ehhez a hangszert 

és a pedagógust is a tartomány biztosítja. 

5.3. Önkéntes munka jelenléte 

A Karitász számos szociális feladatot lát el a 

megyében, így jól össze tudja hangolni a 

felmerülő igényeket, szükségleteket és az 

önkéntes munkát is megszervezi. 

Németországban, mint másutt is Nyugat 

Európában, az önkéntes munka nagyon 

elterjedt. Sok munkanélküli végez szívesen 

önkéntes munkát a szakmájában, amíg nem 

talál állást. Ez egyébként az elhelyezkedést is 

elősegíti.  

„A Kautzky iskolában az egésznapos részlegen 4 

önkéntes fiatal dolgozott éppen, amikor én ott jártam. Ezek közül két főiskolás, akik 

pedagógus szakmát tanultak, és két, szociális területre készülő, munkanélküli 

fiatal. Ők jártak felváltva naponta segíteni az ebédeltetésnél, felügyelni 

az udvari játékot, a benti szabadidős játékokat, illetve segítettek 

a gyerekeknek a délutáni foglalkozásokra időben elindulni, 

szóval a „szülői” feladatokat látták el az OGS-ben. A vezető 

pedagógus mellett ők segítettek megteremteni azt az 

„életteret”, amit az OGS jelent náluk.” 
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6. VILÁGÍTÓTORNYOK 

A hangzatos kifejezés alatt azokat a tapasztalataimat igyekeztem összegyűjteni, amelyek az 

iskola egyediségét, sajátos programjait jelentették. Ezek jó tanulsággal szolgálhatnak az ENI 

program számára, mind a programok, modulok változatosságát, mind pedig a pedagógiai 

kultúra új paradigmáit illetően.  

Számos ilyen programot láttam, leginkább három programot említenék.  

A BIOTOP CÍMŰ PROJEKT 

Az iskola udvarán kialakítottak egy esővizes tavat, ebben – egy önkéntes biológus segítségével 

– kialakítottak egy élőhelyet, növény- és vízkultúrát, ezt gondozzák, figyelik. Az egésznaposok 

közül sokan választják ezt a programot, szeretnek ezzel foglalatoskodni. Azok a tanulók, akik 

nem vesznek részt az egésznaposban, a tanítási rendbe beépítve találkoznak a projekttel. A 

pedagógusok elmondása szerint ez az egyik legnépszerűbb projekt. 

6.1. A „Kerékpársuli”  

Ez minden gyermek számára, mintegy tantárgyként szerepel, egy egész tanéves program, 

gyakorlati vizsgával, a helyi rendőrség támogatásával. Valójában arra szolgál, hogy a gyerekek 

megtanuljanak kerékpározni, de ennél jóval többről van szó. Tanulnak szabályosan közlekedni, 

egymásra figyelni, miközben sportolnak, ügyesednek. 

Az intenzív sportélet, illetve a sportnapok szervezésében nagyon aktívak, fontosnak tartják, 

hogy a gyerekek minél többet mozogjanak, sportoljanak, legyenek szabadban. 

A tartomány is rendszeresen szervez sporteseményeket az iskolák számára, ezek versenyek, 

barátságos mérkőzések, legalább negyedévenként. Ezen kívül a földrajzilag egymás közelében 

levő intézmények is szerveznek rendszeresen egymás közt sporteseményeket.  

6.2. A Pszichomotorika foglalkozás  

A 2011/12-es tanév kezdetével megindult egy projekt a "Pszichomotorikzentrum"-mal a  

Caritas-szal és a Kautsky elemi iskolával kooperációban. 

Ekkor továbbképzés (kéthetente) indult, amelyen kis létszámban, de több 

kurzuson az iskola tanárai is részt vettek. Ezzel egy időben megindult 

egy kurzus a tanulók számára. 

A programnak a célja a mozgás fejlesztése olyan 

gyerekeknél, akiknek a különböző mozgástípusokban 

(nagy és finommozgás) deficitjük van. Minden héten 
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4 óra pszichomotorika foglalkozáson vesznek részt az erre kiválasztott gyerekek egy kiképzett 

szakember – iskolai pedagógus vezetése alatt. 

 „Az általam látott tanórák és délutáni foglalkozások között talán ez volt az, amelyiket 

elejétől végig, minden percét élvezték a gyerekek, és ez meg is látszott rajtuk. 

Játszottak, mozogtak, mindenféle, általuk játéknak megélt feladatot kaptak, amely 

mögött azonban jól látszottak a motorikus és pszichés fejlesztési célok.  

Csak akkor kezdtek elégedetlenkedni, amikor kiderült, hogy letelik az idő. 

Felszabadultan és vidáman mentünk vissza az OGS-be a tornateremből, még a 

legmozgékonyabb, legnyughatatlanabb fiúk is békén sétáltak át az udvaron.” 

7. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

A továbbiakban először áttekintjük az iskola pedagógiai programját az intézmény fejlesztési 

súlypontjain keresztül, annak a két ábrának a segítségével, amellyel ők mutatják be azt. 
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Ezeken az ábrán látható súlypontokon túlmenően az iskola programja az alábbi elemekből 

tevődik össze: 

1. OKTATÁS FEJLESZTÉS 

 Általános tanítási koncepció 

 Teljesítményértékelés 

 Éves célmeghatározás, egyeztetés 

 Módszertani kompetenciák 

 Új médiák 

 Projektek 

 Gender Mainstreaming (nemek közti egyenlőség) 

 Értékközvetítés 

 Értékelés 

 Pedagógus értékelés 

 

2. ISKOLA SZABÁLYZAT 

3. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 Általános fejlesztési koncepció 

 Egyéni fejlesztés 

 Együtt tanítás 

 Egészségfejlesztés 

 Olvasási kompetencia fejlesztése 

 Nyelvi fejlesztés 

 Korai fejlesztés (előkészítés) 

Pedagógiai 
célterületek 

Egyéni fejlesztés 

Konfliktus- és 
indulatkezelés 

csoportszabályok 
kiialakítása és 

elfogadása 

Szociális és 
kulturális 
integráció 

Stabil 
társaskapcsolatok 

kialakítása 

Együttműködési 
képesség 

Környezettudatoss
ág 
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4. ÁTMENETEK 

Óvoda – iskola 

Jelentkezés az iskolába 

Iskolakezdés 

Továbbtanulás 

5. OGS (EGÉSZNAPOS ISKOLA) 

 

6. IGAZGATÁS ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

7. TANÁCSADÁS ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

8. ISKOLAI ÉLET 

A tevékenységek áttekintése 

Gyászmunka az iskolában – vezérfonal 

Erőszak megelőzés 

Integráció 

A TANÍTÁSI-TANULÁSI TARTALMAK, ILLETVE A TANTERV 

 Német 

 Matematika 

 Angol nyelvtanítás 

 Szaktanítás 

 Vallás 

 Sport  

 Zene 

 Művészet 

Az iskola programjában ezután az un.”vezérmondatok” szerepelnek, amelyek, mintegy az 

iskola küldetését fejezik ki. Érdemes ezeket megismerni, mert nagyon jól tükrözik azt a 

szemléletet, amelyet követendőnek tekinthetünk egy pedagógiai koncepció megalkotásakor. 

Olyan jó gyakorlatot és szemléletet tükröz, amelyet érdemes átvenni. 

7.1. Küldetésnyilatkozat 

„A Kautzky Általános Iskola tanulói és tanárai számára az élet háza, a tanulás és a tanítás 

háza, amelyben fontos, hogy mindenki jól érezze magát, és amelytől az erőszak abszolút távol 

áll. 

1. Szülők, pedagógusok csakúgy, mint a gyerekek közös 

felelősséggel alakítják az iskolát úgy, 

 hogy az valóban az élet házává váljon tanulónak és 

tanárnak egyaránt. 

2. Legfőbb feladatunknak tekintjük a nevelésbe 

ágyazott tanítást. Ez azt jelenti a számunkra, 
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hogy a tanulás és a szociális kompetenciák éppoly fontosak, mint az ismeretek és a 

képességek közvetítése. 

 

AMIRE FELTÉTLENÜL MEG AKARJUK TANÍTANI A GYERMEKEINKET: 

 Önállóság és felelősségvállalás 

 Teljesítmény 

 Erőszakmentesség, tolerancia, együttműködés 

 Fegyelmezettség és a szabályok betartása 

 Egészséges életmód” 

Ezek tehát az intézmény által megfogalmazott mottó mögött meghúzódó célok az egész iskola 

működésére nézve.  

7.2. Az egésznapos iskolai rész pedagógiai programjának főbb elemei 

SZERVEZETI ÜGYEK 

Az OGS fenntartója a dortmundi karitász egyesület. Finanszírozási feladatokat lát el, a 

tartományi iskolafenntartóval való szerződés alapján. Szakmai kérdésekben az iskolai 

szakembereké a döntés. A karitász kapcsolattartóján keresztül tájékozódik, tartja fenn a 

kapcsolatot az igazgatónővel és a OGS vezetőjével, aki pedagógus és szociális szakember is. 

Négy fő állandó szociálpedagógiai szakembert alkalmaznak, ebből az egyik a részlegvezető, 

egyikük pedig főállásban az iskola egyik tanítója. Két fő önkéntes egészíti ki a szociális ellátó 

csapatot. A háziasszony szintén a karitász alkalmazottja. Ő a konyha, illetve az étkezés 

felelőse. Tartja a kapcsolatot az ebédet szállító céggel, tálal, terít, mosogat, tudja, hogy melyik 

gyereknek milyen speciális igénye van az étkezésben. Biztosítja a délutáni friss gyümölcsöt. Az 

étlap összeállításában azonban már a részlegvezető asszony dönt, figyelembe véve a 

háziasszony tapasztalatait. 

ELHELYEZKEDÉS 

Az egésznapos iskola az iskola épületének egy 

különálló traktusában található. Négy helyiségből áll. 

Ezek közül az egyikben található az ebédlő és a 

konyha. 

A kültéri játékok színhelye az 

iskolaudvar, ahol a délutáni 

játékidőben is csak 

felügyelettel lehetnek 

kint a gyerekek. 
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Az iskolaudvaron játszótér, mérleghinta, mászóka, csúszda, stb. található. 

A tornatermet, az aulát, az informatika termet, a könyvárat, a konyhát, egyszóval az iskola 

összes társas helyiségét használhatják, megbeszélés alapján. 

CÉLCSOPORT 

Az iskola tanulói közül bárki kérheti a felvételét az OGS-be. 

A felvétel kritériumai: 

 A tanuló már az előző évben is részt vett a programban 

 Minkét szülő dolgozik, vagy csonka családban él, dolgozó szülő 

 Egyéni vizsgálat alapján szociális veszélyeztetettség áll fenn (Jugendamt) 

 A testvér már az ellátásban van 

 Egyedül nevelő, nem dolgozó szülő 

KÖLTSÉGEK 

A gyermekek felvétele mindig egy tanévre szóló, a szülővel kötött megállapodás alapján 

történik. A felvételi kérelmet nem az iskolának, hanem a Jugendamt-hoz kell benyújtani. Az 

adatokat a városházára továbbítják.  Ilyen módon az egésznapos iskola a szülők számára 

sokkal inkább szociális juttatásnak tűnik. Ez nagyban növeli a jelentkezői igényeket, ami a 

fenntartó számára fontos, mert így az iskola által szükségesnek látszó esetekben valóban eljut 

a szolgáltatás a rászoruló gyerekekhez. 

Az ebédért a szülői hozzájárulást havonta kell fizetni, ez jövedelemfüggő. A legalacsonyabb 

jövedelműek nem fizetnek, a legmagasabb jövedelműek számára 30 Euró a 

költséghozzájárulás havonta. 

PROGRAMAJÁNLATOK STRUKTÚRÁJA 

A KÍNÁLATI TERV FÜGG: 

 a gyerekek érdeklődésétől 

 A külső intézmények ajánlataitól 

 A fejlesztés pedagógiai koncepciójától 

 Az ellátás időtartamától 

FOLYAMATOSSÁG: 

 Egyszeri ajánlatok (előadások, erdei iskola…) 

 Rendszeres ajánlatok (informatika, színház…) 

 Felmenő rendszerű Ajánlatok (énekkar, 

zenetanulás…) 
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A PROGRAMOKAT MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYEK: 

 Tanítónők (házi feladat, fejlesztő fogalakozás…) 

 OGS pedagógusok (kreatív foglalkozás, Játék, Esővíz projekt, változó projektek) 

 Külső partnerek (informatika, színház, kórus, úszás, természetismeret, relaxáció…) 

JELENTKEZÉSI FORMA: a szabad választástól a tantestületi javaslatig. 

A pedagógiai célok teljesen megfelelnek az iskola pedagógiai programjának. 

PEDAGÓGIAI CÉLTERÜLETEK 

• Egyéni fejlesztés 

• Konfliktus- és indulatkezelés 

• csoportszabályok kialakítása és elfogadása 

• Szociális és kulturális integráció 

• Stabil társas kapcsolatok kialakítása 

• Együttműködési képesség 

• Környezettudatosság 

• Más kultúrák megismerése, elfogadása, 

„A délutáni programok (Angebot – ajánlat, kínálat) 14 órától kezdődnek, 50 perces, 

illetve másfél órás terjedelemben, foglalkozás - féleségtől függően. A színjátszás, illetve 

drámafoglalkozás másfél óra, a kerékpár tanfolyam is, de a motorika, a zeneóra, illetve 

a fejlesztő játék 50 perces.  

Az adott foglalkozás végeztével visszamennek az OGS terembe, akinek van másik 

foglakozása, az oda átmegy, de közben kezet mos, pihenhet, gyümölcsöt eszik, akinek 

nincs aznapra más programja, az játszhat tovább. Fél ötig van hivatalosan nyitva az 

OGS, igény esetén megőrzik a gyerekeket fél 6-ig.” 

 A rendszeres szolgáltatásokon kívül vannak egyéb igénybe vehető lehetőségek, programok, 

ilyenek pl. 

 a kirándulások 

 az ünnepek 

 szabadidős programok (motorkerékpár, foci, ping-pong, úszás…) 

 tánc, színház, cirkusz stb. 

 erdei iskola látogatás, mozi 

 projekt, témahét stb. 

 szünidei ellátás 

 Kalandpark, városi könyvtár és a városi ifjúsági 

szabadidőközpont meglátogatása 
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8. KAPCSOLAT A SZÜLŐKKEL 

Az egésznapos iskola a Kautzky-ban választható, sokféle családból kerülnek az ellátásba a 

gyerekek. Tekintettel arra, hogy az iskola olyan környéken van, ahol rendkívül sok 

hátrányokkal küzdő család él, frissen letelepedett, illetve első- és második generációs 

bevándorlók, munkanélküliek, az iskola és az OGS különösen kiemelt feladatként kezeli a 

szülőkkel való kapcsolattartást. Ezzel kapcsolatban igyekszem részletesen bemutatni a 

munkamódszerüket, amely jól tükrözi azt a szemléletet, hogy a gyermekeket csak a szüleikkel 

együtt lehet integrálni,  az iskolai életbe bevonni. 

Az OGS-be járó gyermekek szülei gyakran vannak nehéz élethelyzetben, a foglalkoztatásuk, 

munkavállalásuk körül gondok vannak, vagy éppen el tudnak kezdeni dolgozni valahol, így 

sokszor kevés idejük marad a gyerekeikre. Ettől rossz a lelkiismeretük, romlik a 

teljesítőképességük, kevéssé mernek az iskolában kérdezősködni a gyerekük után.  

Az iskola feladata, hogy segítsenek 

ezeknek a szülőknek, hogy az 

iskolai élet részévé válhassanak, 

megismerjék az iskolai életet, azaz 

a gyermekük mindennapjait, 

tanárait, társait. 

Lehetőséget biztosítanak – és el is 

várják ilyenkor, hogy a szülők 

éljenek ezzel, 4-6 hetenként egy 

konzultációra a gondozókkal, 

pedagógusokkal, akik az ő 

gyerekükkel kapcsolatba kerülnek 

az OGS-ben. A munkába járó szülőkre és az otthon lévőkre is tekintettel ilyen lehetőséget 

biztosítanak hetente több időpontban, délelőtt és délután is. 

Ezeket a beszélgetéseket négy fő téma köré csoportosítják, de természetesen bármilyen más 

kérdést is érinthetnek.  A négy fő téma: 

 A gyermek viselkedése, hangulata az OGS-ben 

 Segítség a szülőknek nyomtatványok kitöltésében 

 Segítség a szülőknek az értelmes játékvásárlásban  

 Kapcsolatfelvétel a hivatalokkal és hivatalos 

intézményekkel 
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SZÜLŐI DÉLUTÁNOK, SZÜLŐK KÁVÉHÁZA 

Ezek olyan rendszeres alkalmak, ahol lehetőségük nyílik beszélgetni és az elvárásaikat is 

elmondani. A szülői délutánokon a pedagógusok és a szülők is jelen vannak, kötetlen alkalom 

nyílik a véleménycserére. Ezen a fórumon született meg a javaslat a barkács foglalkozásra 

például, amin szülők és gyerekeik együtt vettek részt, és segítettek néhány hasznos eszköz 

előállításában például a színjátszó kör számára. Kitalálták, és azóta időről-időre megszervezik 

a játék- és könyvkiállítást, ahol a játékokat mindjárt ki is lehet próbálni. 

AZ EDDIGI PROGRAMKÍNÁLAT, AMI EZEKEN AZ ALKALMAKON SZÜLETETT ÉS MÁR MEGVALÓSULT AZ 

ISKOLÁBAN: 

 ismerkedési est információkkal a napirendről, programokról 

 Szülői kávéház (8 hetente) 

 Nemzetek konyhája (4 hetente) 

 Barkácsolás szülők és gyerekek közösen a különböző ünnepek előkészítéséhez 

 Játékdélután – ismerkedés fejlesztő játékokkal 

 Gyerekek színielőadása 

 Részvétel projektekben és témahéten 

 Mesék idegen nyelveken – beszédfejlesztő projekt szülőkkel és gyerekekkel 

A szülőket bevonják az iskolán kívüli programokba is (múzeumlátogatás, rendőrség, 

tűzoltóság, piac stb.) Ilyenkor a teljes felügyeleti felelősség az iskola pedagógusaié. 

A programokat a jó hangulat és a kötetlenség jellemzi. Így a bizalom erősítését, a szülői 

félénkség leküzdését is szolgálják. 
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9. MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

A MINŐSÉGFEJLESZTÉS KÖZPONTI KÉRDÉS A KAUTZKY ISKOLÁBAN. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉRT 

FELELŐS MUNKACSOPORTNAK AZ ALÁBBI TAGJAI VANNAK: 

 a fenntartó – a Caritas-egyesület 

 Az OGS pedagógusa 

 Tanítók (férfiak –nők!) 

 Iskolavezetés 

 Tanulók (fiúk – lányok!) 

 Szülők 

 Iskolán kívüli partner 

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMBAN RÉSZLETESEN FOGLALKOZNAK AZ ALÁBBI TÉMÁKKAL: 

 a tanári magatartás és a szakértelem  

 az iskola környezete, elhelyezkedése, ebből következő speciális feladatok 

 Célkitűzésekhez szükséges feltételek  

 Az eddigi gyakorlat és a koncepció továbbfejlesztése 

 Iskolán kívüli együttműködések 

 Erőforrások 

 Támogató és akadályozó feltételek 

 Továbbképzések 

 Minőség továbbfejlesztés: Standardok és kritériumok az önfejlesztéshez 

 Anyagok és eszközök kérdéseivel 

10. ÖSSZEGZÉS 

A tanulmányút alatt szerzett tapasztalataim számos gondolatot elindítottak bennem arról a 

gyakorlatról, amelyet a dortmundi Kautzky Iskola folytat, illetve azokról a hasonlóságokról , de 

főként a különbségekről,amelyek láthatóan eltérő szemléletet tükröznek a mi  ENI projektünk 

egész napos iskolájához képest. 

Mindenekelőtt a dortmundi OGS nyitott, vagy önkéntesen választható egésznapos forma. Míg a 

hazai jogszabályi környezet előírja, hogy a tanulók egész napjukat az iskolában töltsék, a 

Kautzkyban ez a család döntése. 

A legfontosabb eltérést én abban látom, hogy a dortmundi 

rendszer alapvetően szociális ellátásnak, vagy hazai 

szóhasználattal a napközbeni ellátásnak felel meg. Célja 

nem titkoltan a gyerekek, családok számára olyan 

szolgáltatást nyújtani, amelyeknek a fejlesztés, 
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szociális nevelés  a lényege, de nagy hangsúlyt fektetnek  arra, hogy ez az ellátás az otthont 

idézze sokkal inkább, mint az iskolai életet. Ezt tükrözi például a szülőkkel, a családdal 

kialakított aktív és személyes kapcsolat, erről szól az étkeztetés minősége és módja, a házi 

feladattal való egyéni foglalkozás, és nem utolsó sorban a „különórá”-nak megfelelő igénybe 

vehető foglalkozások. 

Ugyanakkor hasonlóságok is vannak a két elképzelés között. Mindkét rendszer igyekszik minél 

hosszabban bent tartani a tanulókat az iskolában, a délutáni foglalkozások mindkét formában 

kerülik a tanórához való hasonlóságot, fontos keretet ad az ünnepekre való készülődés, és 

mindkét rendszernek fontos célja a gyermekek fejlesztő nevelése. Ennek megfelelő 

foglalkozásokat tervez a hazai és a dortmundi program is. 

Nagy különbségnek látszik a hálózatban való működés foka a két formában. Bár a mi 

programunk jelentős energiát fektetett abba, hogy az iskolákat a térségben közelebb hozza 

egymáshoz, és ebben szép sikereket is elértünk, úgy érzem, a továbbiakban az iskolán kívüli 

partneri kapcsolatok kiépítésére érdemes volna segítséget adni az iskoláinknak. Mind 

szociálisan, mind financiálisan nagyon hasznos kapcsolatok ezek. 

Különbség a két program között, hogy az általam látott intézmény szociális hátrányokkal küzdő 

környezetben működik, a hazai egésznapos iskola viszont minden tanulóra kiterjed a távlati 

policy tervekben.  Sajnos, nem láttam másféle társadalmi közegben működő intézményt, de 

arról értesültem, hogy Németországban nagy erőkkel  (és természetesen hozzárendelt 

forrásokkal) igyekeznek elterjeszteni ezt az intézményformát bármilyen háttérrel érkeznek is 

az iskolába a gyerekek, mert a policy álláspont szerint ez az esélyegyenlőség et javítja , és ez 

nagyon fontos szempont a német közoktatásban. 

Végezetül el szeretném mondani, hogy nagyon érdekes és tanulságos hetet töltöttem el a 

dortmundi iskolában, nagyon sok jó szakemberrel, lelkiismeretes pedagógussal volt 

lehetőségem találkozni, beszélgetni. Nyitottak és érdeklődőek voltak, szívesen hallottak arról, 

hogy min is dolgozunk mi, és nagyon jó volt érzékelni azt a valódi szakmai szerénységet, 

amellyel a saját eredményeiket értékelik, az előttük álló feladatokra koncentrálnak az elért 

sikereket természetesnek tekintik és keményen dolgoznak további céljaik érdekében.  

Remélem, hogy sikerült a mi projektünk számára hasznos információkat, elképzeléseket 

átadni. 

 


