
Ablakokba gyertya kerül,
S csillog a rend kívül-belül.
Minden kész az ünneplésre
És a boldog köszöntésre.



Projekt címe:  Advent

Alapprobléma:  Feledésbe merültek az adventi ünnepekhez kapcsolódó népszokások, néphagyományok. Családi körben sem 
őrzik a hagyományokat, így tanulóink nem ismerik azokat. Ezért választottuk a három hetet meghaladó projekt témájául e 
szép, bensőséges ünnepkört.

Projekt  célja: Célunk,  hogy  tanulóink  az  ünnepkörhöz  kapcsolódó  népszokásokkal,  néphagyományokkal 
megismerkedjenek és ezekben részt vegyenek, valamint ehhez az időszakhoz kötődő műsorokat tanuljanak és ezeket széles 
körben be is mutassák.
Az ünnepi készülődés részeként dísztárgyak és használati tárgyak készülnek, amelyek a településen rendezett vásárra és
kiállításra kerülnek. Egymás családjának, családi szokásoknak, hagyományoknak a megismerése. A családban elfoglalt hely 
és  szerep  tudatosítása.  A  különböző  családi  értékek  feltárása,  elfogadása.  Pozitív  énkép  alakítása,  önbizalom,  szóbeli 
kifejezőkészség  fejlesztése. A  téli  népszokások  megismerése.  Téli  jeles  napok  összegyűjtése,  az  ezekhez  kapcsolódó 
hiedelmek megbeszélése. Kommunikációs képesség fejlesztése.

A projektbe bevontak köre: tanulók, pedagógusok, technikai dolgozók, szülők, Művelődési Ház vezetője, a városban 
működő szervezetek tagjai, egyházak képviselői, a város díszpolgárai.

A projekt intézményi előélete:  Őriszentpéter – az Őrség fővárosa- Vas megye délnyugati szegletében található. A városon 
keresztül  folyik  a  Zala  folyó.  Az  Őrségre  jellemző  a  szeres  településforma.  Iskolánk  földrajzi  helyzetéből  adódóan 
elsősorban a beiskolázási  területen élők igényeit,  elvárásait  hivatott  kielégíteni,  szolgálni,  s  egyúttal ennek a területnek 
kulturális központjává válni. Az intézménybe 11 községből ( Őriszentpéter, Nagyrákos, Szalafő, Ispánk, Kondorfa, Szatta, 
Bajánsenye, Velemér, Magyarszombatfa, Kercaszomor és  Kerkáskápolna,) járnak gyerekek. A családok egy része átlagos 
életkörülmények között él, de jelentős azon családok száma, akiknek a mindennapi megélhetéséhez szükséges anyagi javak 



előteremtése problémát okoz, állandó tényezőként jelen van egy részüknél a munkanélküliség. A beiskolázási körzetünk 
sajnos elöregedett, a fiatalok egy része elköltözött a falvakból, így az országos trendhez hasonlóan a tanulólétszám az évek 
során  fokozatosan  csökkent.  A  helyben  maradók  iskolai  végzettsége  nagyrészt  szakmunkás  illetve  érettségi,  kevés  a 
felsőfokú diplomával rendelkező szülő. Ez a tény a tanulók tanuláshoz való viszonyában, az általános műveltségükben és 
képességeik  sokoldalúságában is  megmutatkozik.  Az egyre erősödő differenciálódás  az  erkölcsi  értékek terén  is  nehéz 
helyzetet teremt a pedagógusok számára a mindennapos nevelőtevékenység során. A szülők és az iskola mindent megtesz, 
hogy  a  gyermekek  ne  érezzék  a  hátrányos  helyzetet.  Az  itt  élő  emberek  egymáshoz  való  viszonya,  segítségadásuk,  a 
szülőföldhöz való ragaszkodásuk, a hagyományok őrzése és ápolása pozitívan befolyásolja tanulóink érzelmi életét. 

A pedagógiai programból bevont cél-és feladatrendszer:
Intézményünk alapelvei:

• Az ismeretszerzés, a képességfejlesztés és a személyiségformálás egysége és összhangja
• Emberségesen követelő, alkotásra motiváló, a személyiség autonómiáját tisztelő, otthonos légkör teremtése
• Nyitottság és érzékenység a települések és a partnerek igényeire, problémáira
• Egészséges életmód kialakításának igénye

A projekt során érintett kulcskompetenciák:
• Anyanyelvi kommunikációk 
• Önálló tanulás
• Szociális kompetencia
• Kezdeményezőképesség
• Esztétikai,- művészeti tudatosság és kifejezőképesség

1. Az ismeretszerzés, a képességfejlesztés és a személyiségformálás egysége és összhangja:



• Cél:  A tanulók  rendelkezzenek  azzal  a  képességgel,  hogy  különféle  kommunikációs  helyzetekben,  szóban  és 
írásban  kommunikálni  tudjanak.  Fejlődjön  kreativitásuk,  vizuális  befogadóképességük,  térlátásuk, 
mozgáskultúrájuk,  manualitásuk,  technikai  képességeik,  beszédkészségük.  Alakuljon  ki  a  tanulókban  helyes 
értékrend. 

• Feladat: korszerű, a mindennapi életben hasznosítható és továbbépíthető alapműveltséget nyújtani a tanulóknak. 
Segíteni  világszemléletük,  világképük  formálódását  és  eligazodásukat  szűkebb  és  tágabb  környezetükben. 
Közösség tisztelete. Megismertetni a tanulókat a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel és hagyományaival, 
különösen szűkebb hazánk, az Őrség kulturális értékeivel, hogy ezek megbecsülése révén fejlődjön bennük a haza, 
a szülőföld iránti szeretet. 

2. Emberségesen követelő, alkotásra motiváló, a személyiség autonómiáját tisztelő, otthonos légkör teremtése:
• Cél: legyenek képesek a közösségi élet szabályainak betartására, előítéletek leküzdésére, kompromisszumra való 

törekvésre. A tanulók nyitottak legyenek a település, az Őrség, az ország, az Európai Unió és általában az 
Európához tartozás iránt. A társadalmi beilleszkedés, a szocializáció, a szokásokhoz való alkalmazkodás. A 
tanulók legyenek büszkék hagyományainkra, erősödjön bennük szűkebb és tágabb hazánk iránt táplált 
azonosságtudatuk. 

• Feladat: a gyerekeket bevonni a saját iskolai életük megszervezésébe. Törekedni az emberek közötti érintkezés, a 
kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. 

3. Nyitottság és érzékenység a települések és a partnerek igényeire, problémáira:
• Cél: tudjanak egyénileg, vagy csapatmunkában szerepek szerint dolgozni. Legyenek kreatívak a személyes és 

másokkal közös munkával kapcsolatos célok, törekvések érdekében. Alakuljon ki esztétikai igényük önmagukkal 
és környezetükkel szemben. Legyenek nyitottak a művészeti alkotások iránt. Ismerjék meg és tiszteljék szűkebb 
környezetük az Őrség kulturális és természeti értékeinek esztétikumával. A szülők, a tanulók érezzék részünkről a 
nyitottságot az új, a gyerekek számára hasznos igények megvalósítására. A fenntartó önkormányzatokkal, a 
környék falvaival való jó, partneri kapcsolat fenntartása. 



• Feladat: rendszeres kapcsolatot tartani a szülőkkel, a családokkal. Lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola 
életéből, tevékenységéből, eredményeiből minél többet megismertetni a szülőkkel, a községek érdeklődő 
polgáraival. Hagyományokhoz híven aktív részvétellel szerepet vállalni különféle rendezvényeken.

4. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok:
• A családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíteni az alábbi tulajdonságokat : humánus;fegyelmezett; 

művelt; érdeklődő,;nyitott; képes eligazodni a szűkebb és tágabb környezetében; öntevékeny; ismeri, tiszteli, óvja, 
ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a természet, a környezet értékeit, hagyományait; 
szereti hazáját. 

5. A közösségfejlsztéssel kapcsolatos feladatok:
• A gyermekkép kialakítása mellett fontos, hogy a tanulók az osztálytársaikkal, felnőttekkel toleránsak legyenek, 

tudjanak együtt  tanulni és játszani.  A közösség aktív tagjaként fejlődjenek.  Le kell küzdeni a szocializációból 
eredő hiányosságokat. Ki kel alakítani a tanulóban a motivációt, alkalmazkodóképességet, kreativitást. 

A projekt hosszú távú 4 hetet is felölelő.
Megvalósítás helyszíne: Általános Iskola Őriszentpéter, Művelődési Ház Őriszentpéter, Városközpont.
                                         Művészeti Iskola.
A projekt várható eredményei:
Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség fejlődése. Együttműködési készség, tolerancia, türelem, képzelőerő,  kreativitás 
erősödése.  Vállalkozási  kedv,  önbizalom kialakulásának  elősegítése.  A  szülők  és  a  környező  települések  lakói  jobban 
megismerkednek  az  iskolában  folyó  munkával.  Az  idős  emberek  megbecsülése,  tisztelete.  A  pedagógusokkal  közösen 
készített ajándékok értékének eszmei és valódi értéke.
Produktumai:     
Minden hétvégi programra ajándéktárgyakkal készültünk.



 A gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő dolgokat készítettek.

 Csuhé-bábukat:  angyalkákat,  virágokat.  Sógyurmából  gyertyatartót,  origami-mikulásokat  hajtogatással,  karácsonyi 
üdvözlőkártyákat. Üvegfestést végeztek, adventi koszorúkat és ajtódíszeket csináltak. 



Gyöngyfűzéssel  gyöngyfákat,   Luca  napjához  kapcsolódóan  pedig  érdekes  boszorkányokat  állítottak  elő.  Felnőttekkel 
közösen mézeskalács sütemények is készültek. Ezek az ajándékok a hétvégi  adventi vásárokon kiállításra és megvásárlásra 
kerültek.  
 

A projekt fenntarthatósága:  A projektben résztvevő pedagógusok értékelik csoportjaik munkáját, valamint az igazgató a 
projektzárás után értékeli a négy hetes munkát. Az eredményesség és hatékonyság függvényében a felelősök módosítják 
eddigi tevékenységi folyamataikat. Minden évben hasonló módon, mégis újat, más szemszögből bemutatva ismertetjük meg 
a város lakosságát a régi feledésbe merült népszokásokkal.

Regölés a város központban Karácsonyi ünnepély



A projekt feladat - és időterve:

feladat cél bevontak köre időpont tárgyi
feltételek helyszín felelős

1.

Adventi koszorú 
készítés 
tantermekbe, 

Hangulati 
előkészülés

1-8. osztályos 
tanulók
pedagógusok

november 
25.

koszorú alap
fenyőág, díszítő 
elemek

Felső 
tagozatos 
iskola terme

Osztályfőnö-
kök

Gyertyagyújtás



irodákba

2.

Ajándék 
készítés az 
adventi vásárra

A munka 
öröme, 
közösségi 
kapcsolatok 
erősítése

1-4. osztályos 
tanulók, 
5-8. osztályos 
tanulók

november 
16-dec.11
folyamat

üvegfesték,gyöngy
, 
csuhé, hurkapálca,
papír, gyertya, 
ragasztó,

Alsó tagozat
Felső tagozat
Művészeti 
iskola

tanítók

tanárok

3.

Őrségi Baráti 
Kar fellépése,
Irodalmi műsor,
Betlehemezés
Gyertyagyújtás

Adventi vásár

Ünnepi 
ráhangolódás
Advent 
jelképeinek,
megismerése.
Adománygyűjtő
szokások
megismerése.

A munka öröme

8.és 3. osztály 
tanulói.
Pedagógusok
Diákok szülők
Református 
egyház
képviselője

november 
27.

emelvény,
CD lejátszó
betlehem, kucsma,
bekecs, bot.
sátor.
Diákok által
készített 
ajándékok.

Művelődési 
Ház

városközpont 8.osztály 
osztályfőnöke

4

.

Borbála ág 
hajtatása

Borbála napi 
népszokás 
felelevenítése

1-8. osztályos 
lányok december 

4.
gyümölcsfaágak

vázák iskola termei osztályfőnö-
kök



5.

Mikulásváró 
műsor, iskolai
énekkar 
fellépése.
Gyertyagyújtás

Adventi vásár

Készülődés a 
Mikulás 
érkezésére

Balogh József
költő-tanár
1-2.osztályos
tanulók
szülők
Polgármester
Katolikus 
egyház képv.

december 
4.

emelvény
Mikulás

Gyerekek által 
készített ajándékok

Művelődési 
Ház

városközpont igazgató-
helyettes

6. Búza vetése
Luca napi 
népszokások
felelevenítése

1-8. oszt.
tanulók december 

10.

cseréptálak
feketeföld
búza

tanterem osztályfőnö-
kök

7.

Lucázás
Regölés

Gyertyagyújtás

Adventi vásár

Luca napi 
népszokások 
felelevenítése,
más szokások
megismertetése.

4. 5. 6. osztály
tanulói, 
diákok, 
pedagógusok,
evangélikus
egyház képv.
Díszpolgár

december 
12.

emelvény,
suba, bekecs, bot,
szalma, 

Gyerekek által 
készített ajándékok

Művelődési 
Ház

városközpont

6. osztály
osztályfőnöke

8.

Karácsonyi 
díszek készítése,
Karácsonyfa 
díszítés

Karácsonyi 
ráhangolódás

1-8. osztályos
tanulók
Napközis 
tanulók

December 
14.

karácsonyfák,
tartók,
égők, díszek,
szaloncukor.

tantermek,
folyosó

osztályfőnö-
kök

napközis 
nevelő



9. Karácsonyi
koncert

Zenei 
ráhangolódás az 
ünnepre

tanulók
pedagógusok
szülők.

december 
15.

színpad
világítás

Művelődési 
Ház

Iskola 
igazgatója

10.

Iskolai 
karácsonyi 
műsor
Iskolai énekkar
fellépése
Gyertyagyújtás

Advent jelképe-
inek , a 
karácso-

nyi
népszokások –

nak a
megismertetése.

Gyerekek 
tanítók 
tanárok
Művelődési 
Ház vezetője
Isk. igazgató

December 
19.

világítás

színpad

Művelődési 
      Ház    

Városközpont 

7. osztály

Osztályfőnöke

11.
Újévi köszöntők beszédkészség 

fejlesztés

1-4 osztály
Január 4. Mondókás 

könyvek

Alsó
tagozatos 
iskola

Alsós 
o. főnökök

12. Karácsonyfák 
leszedése.

A program 
lezárása,
Értékelés

Osztályok 
tanulói, 

osztályfőnö-
kök

Január 6. karácsonyfák Iskola termei
tornaterem

osztályfőnö-
kök

igazgató


