
A Lépésről lépésre program lényege 
 
„Az agy nem egy edény, amit meg lehet tölteni, 
  hanem tűz, amit lángra kell lobbantani.” 
                                                                   Plutarchos 
 
A Lépésről lépésre (eredeti nevén: Step by Step) óvodai programot 1990-es években az Open 
Society Institut irányításával amerikai szakemberek dolgozták ki. Létrejöttének célja a 
kulturális sokféleség értékelésének, az egyenlő esélyek megteremtésének, az aktív, 
önirányításra, önálló döntésekre, egyéni és közösségi felelősségvállalásra képes, a 
demokrácia, a nyitott társadalom alapját képező magatartásformák, személyes autonómia 
kialakításának segítése. 
A program alkotói azokból a reformpedagógiai szellemi előzményekből merítettek, amelyek a 
személyiség egyediségére, a világ és a vele kapcsolatos ismeretek komplexitására, 
oszthatatlanságára, ésszerű korlátokkal, nyitott, természetes nevelésre tették a hangsúlyt. 
 
A program az alternatívák rendszerében 
 
Az alternatív iskolák pedagógiai rendszerében a legfontosabb közös elem a 
gyermekközpontúság koncepciója. Mindezen belül további közös jegyek: 

- a tanulási környezet esztétikailag és intellektuálisan serkentő hatása 
- a gyermek részvétele a számára megfelelő tanulási módszer kiválasztásában 
- az önképzés egyéni és csoportos formáinak megbecsülése 
- a teljesítmény értékelésének differenciált és személyes módszere 
- az iskola nyitottsága. 

 
A Lépésről lépésre program tisztán nem sorolható az alternatív pedagógiák egyik típusába 
sem, jellegzetessége: 
Hosszútávon E (egységes célok), A (alternatív módszerek), rövidtávon I (individuális célok), 
E,A,I (egységes, alternatív és individuális) eszközök. 
 
 
A program alapelvei: 
 
- Nyitottság az egész életen át tartó információszerzésre, folyamatos tanulásra, az önálló 

és csoportos, kooperatív, a projektben folyó, aktív tanulás eszközeivel. 
- Egyéni fejlődés biztosítása, egyéni szükségleteknek megfelelő optimális 

követelmények és elérésük érdekében megfelelő pedagógiai fejlesztés, értékelés. 
- Korszerű anyanyelvi, matematikai, természet- és társadalomtudományi, esztétikai, 

etikai tudás, amelyben az elméleti és gyakorlati tudás aránya az életkoroknak és 
sikeres életút biztosításának megfelelő.  

- Tanulás-, tanulóbarát környezet, harmónia a tárgyi feltételek és a humán szükségletek 
között, amelyek a kölcsönös megbecsülést, demokratikus szemléletet is 
hangsúlyozzák. 

- A családok bevonása az iskolai életbe - a hazai évszázados gyakorlattól eltérően a 
szülővel, mint felelős partnerrel való együttműködés a mindennapi pedagógiai 
munkában. 

 
  



 
A Lépésről lépésre program pedagógiai munkáját szervező alapértékek: 
 
- Gondoskodás, törődés, bánásmód: a felnőttek, pedagógusok és szülők modellértékű 

viselkedése, s a tudatosan szervezett tevékenységeken keresztül a gyerekek 
tiszteletadó, figyelmes, gondoskodó attitűddel megtanulnak figyelni önmagukra, 
egymásra, szűkebb és tágabb környezetükre. 

- A kommunikáció valamennyi formája, a verbális, az írott, a művészetek különböző 
formanyelve, mint a kompetens viselkedés, a társadalmi beilleszkedés alapja, fontos 
eleme a nevelésnek. A kommunikáció különböző formáinak ismerete segíti mások 
gondolatainak megismerését, különböző kultúrák megbecsülését, értékelését. 

- A világ jelenségeinek komplex megismerését, megértését, az összefüggések, 
jelenségek közötti kapcsolatok felismerését sokoldalú felfedező, kutató 
tevékenységeken keresztül segíti. 

- A közösség, mint a gyermekek együttműködő csoportjai, sokirányú tevékenységek 
végzése közben szerveződnek közösséggé, s válnak annak felelős tagjaivá. Az 
együttműködés, a sokoldalú kommunikáció, interakció folyamán megismerik 
önmagukat és egymást. Az osztály-, és iskolaközösség a demokratikus társadalomba 
való beilleszkedés modellje is egyben. 

 
A program sajátosságai: 
 
I. A pedagógus szerepe: 
 
Elsősorban facilitátor. Megőrzi, felkelti, és folyamatosan fenntartja a tanulási kedvet, 
motivációt. Segíti, támogatja, szervezi a gyerekek önálló tapasztalat- és ismeretszerzését, 
biztosítja a sikeres tanulás feltételeit, forrásait. Biztosítja az iskolai és az azon kívül szerzett 
ismereteik, tapasztalataik integrációját. Minden eszközzel törekszik a gyerekek mélyebb 
megismerésre, az individuális különbségekre építve tervezi meg a pedagógiai folyamatokat. 
Segíti kialakulni a gyerekek önismeretét, fejleszti önbizalmukat, s lehetőséget teremt az 
önállóságukhoz, függetlenségükhöz szükséges készségek kialakulására. Folyamatosan 
továbbképzi magát, hogy alkalmazni tudja az új eljárásokat, képes legyen a gyerekek 
szükségleteinek megfelelő metodikai változtatásokra. 
 
II. Segítő tanulókörnyezet: 
 
A gyermekek életkori sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodó bútort, berendezést, 
eszközöket ún. tevékenységközpontokban helyezi el a program. Az osztálytermekben író, 
olvasó, matematika, művészeti és természetismereti „sarkokat”rendezünk be. Itt szabadon, a 
gyerekek számára mindig elérhetően található meg minden anyag, eszköz, amelyre az egyes 
központokhoz kapcsolódó tevékenységekhez a gyerekeknek szükségük lehet. A megszokott 
eszközökön kívül különböző „kincsgyűjtemények”, játékok, saját készítésűek is, növények, 
terrárium, akvárium gazdagítja az élményszerzés lehetőségét. Ezeket a gyerekek önállóan 
tartják rendben. A tevékenységközpontok tárlópolcai térelválasztóként is funkcionálnak: 
párnákkal, alacsony ülőalkalmatosságokkal berendezett csendes elvonulásra és közös, 
együttműködésre, közös játékra, alkalmas terekre osztva a termet. 
Egy nagy szőnyegen ülve történik a közös beszélgetés a mesehallgatás, a tevékenységek 
indítása, összegezése, zárása. Itt a tanítónak egy karosszékkel, fotellal jelzett helye van, de ide 
ülhet az a gyerek is, aki a társainak mesél, bemutat vagy bejelent valamit. A terem falait a 



gyerekek szemmagasságában elhelyezett, a kifejezetten a tanulmányokhoz kapcsoló 
esztétikusan rendezett rajzok, képek, feliratok, gyermekmunkák takarják.  
 
III. Tanulásszervezés: 
 
A program a tevékenységekhez, a gyerekek szükségleteihez, pillanatnyi állapotához 
rugalmasan alkalmazkodó időkeretekkel dolgozik. A napi és a heti időbeosztás a 
gyerekekkel megbeszélve kezdetben piktogramokkal, majd szöveggel, olvasógyakorlatként is 
funkcionálva kerül fel egy táblára. A reggeli nyitó és a délutáni záró beszélgetések az 
élménymegosztás, kommunikációs és szociális készségek fejlesztése mellett a közösségi élet 
szabályainak közös kialakítására is alkalmasak. 
A tanulás egy része projektekben történik, amely a különböző műveltségterületeket változatos 
tevékenységekkel, munkaformákkal gazdagítva összefüggésekben ismerteti meg. A témákhoz 
kapcsolódó matematikai, természetismeretei, művészeti alkotások megismerése, gyűjtése, 
készítése változatos lehetőségeket kínál az ismeretszerzésre, a készségek sokoldalú 
fejlesztésére, komplex gondolkodásra, rendszerező, szisztematikus, és kreatív munkára 
egyaránt lehetőséget adva. Az egyéni napló írása, a saját könyvek készítése, a szituációs és 
drámajátékok a kommunikációs készségek fejlesztése mellett a gyermekek számára 
érdekessé, vonzóvá, örömtelivé teszik az iskolai tanulást, felszabadítják szorongásaikat, 
kibontakoztatják a kreativitást.    
A munka többnyire párokban, csoportokban, a kooperatív tanulás módszereit alkalmazva 
történik, amely tág teret, lehetőséget, biztosít a szociális tanulás számára is, mely ilyen módon 
nem melléktermékként, hanem a nevelőmunka kiemelt feladataként van jelen. Nem elvárja a 
kívánatos viselkedést, hanem a megtanulására segítséget nyújt, lehetőséget, alkalmat teremt. 
Az egyéni fejlődés lehetőségét kötelező, kötelezően és szabadon választható feladatokon 
keresztül, differenciált réteg és egyéni munkaformákkal biztosítják a tanítók.  
 
IV. Értékelés: 
 
Az értékelés folyamatos, sokrétű gyermekmegfigyelésen alapszik, ehhez viszonyítja a 
pedagógus a gyermek fejlődését, haladását, erre építi fejlesztési tervét. A teljesítményt, a 
haladást elsősorban a gyerekhez, önmagához viszonyítjuk, a másikkal való összehasonlítás 
nélkül. Az értékelés segíti az önismeret, önértékelés alakulását. A hiteles értékelés fontos 
részét alkotja a tanuló önértékelése, melynek vállalásával egyben sajátjának érzi és 
felelősséget is vállal tetteiért, eredményeiért. Olvasmánynaplók, különböző írások, a gyerek 
saját magával kapcsolatos megjegyzései, ellenőrző listák, kérdőívek teszik szemléletessé és 
megfoghatóvá a gyermek fejlődését és önmagáról kialakított képét.  A Soros Iskolafejlesztő 
Program olyan értékelési rendszert ajánl, melynek eszközkínálata sokoldalú, s melyben a 
tanárok a legmegfelelőbb formában tudathatják a szülőkkel és gyerekekkel a fejlődés mértékét 
és az elért eredményeket. 
 
V. Kapcsolat a szülőkkel: 
 
A program hisz a pedagógusok-szülők közös felelősségében. A szülő-iskola kapcsolat alapja a 
bizalom. Ez a kapcsolat a gyerekek felé azt az üzenetet közvetíti, hogy fontos a felnőtteknek, 
törődnek vele, közösen segítik őt a fejlődésben. A szülőket bevonják az osztály életébe, 
iskolán kívüli programok szervezésével, érdekes foglalkozásokkal, gyűjteményeikkel 
gazdagítják a csoport tapasztalatait, s ők is közvetlen tapasztalatot szereznek saját 
gyermekükről. Ennek színtere a hagyományos „Roma családi nap”, ahol a szülők, aktívan 
részt vesznek a szervezésben, a hagyományos roma ételek elkészítésében, kínálásában, 



fellépnek zenével, tánccal vagy csak kísérik gyermekeiket az egész napos program alatt így 
segítve a kollégák munkáját. Ennek szerves folytatása a második félévben szervezett családi 
„Sportnap”, ahol a mozgás mellett az egészséges életmódról, helyes táplálkozásról is kapnak 
hasznos információkat a családok. 
A család bevonása segíti a tanárt az egyes gyerekek megértésében, az individualizáció 
alkalmazásában. A szülőkkel való párbeszéd során, s a tőlük kapott információknak 
köszönhetően értheti csak meg a tanár a gyerek osztálybeli viselkedését. A szülői bevonás 
segít a tanárnak abban, hogy kevésbé legyen elszigetelt az osztályban. A tanárok és a szülők 
kölcsönösen támogathatják egymást azzal, hogy olyan programokat és tevékenységeket 
ajánlanak, melyek csak közösen, több felnőtt közreműködésével jöhetnek létre. Mikor a szülő 
úgy érzi, részese a gyermek tanulmányainak, akkor kezdi csak megbecsülni igazán a tanár 
újító, izgalmas kezdeményezéseit. Lelkesedése pedig új, pozitív elvárásokat hoz létre 
gyermekeivel szemben. 
 
A Lépésről lépésre Iskola program bevezetésének állomásai 
 
1996-ban egy induló első osztályban vezettük be a programot, ezután felmenőben minden 
évfolyamon. Amikor az elsőként elindított osztályunk a felső tagozat felé közeledett, 
felmerült a program továbbvitele felső tagozaton is alkalmazható elemeinek alkalmazásával, 
továbbgondolásával. 
Mára iskolánk minden osztályában a Lépésről lépésre program alapelvei szerint folyik az 
oktatás. 
A program bevezetésének kezdetétől gyakran látogattak iskolánkba magyarországi és 
amerikai szakemberek, akik gondoskodtak arról, hogy munkánk szakmailag ellenőrzött 
legyen. A programban résztvevő iskolák folyamatosan kaptak képzéseket a szakmai munka 
segítése érdekében. 
Ennek alapján iskolánk bekerülhetett egy nemzetközi kísérletbe, melynek hipotézise az volt, 
hogy a kis létszámú osztályokba vagy speciális iskolákba irányított hátrányos helyzetű 
gyerekek a programmal oktatva három év alatt olyan mértékben fejleszthetők, hogy 
beintegrálhatók lesznek többségi iskolák osztályaiba. A kísérlet eredményesen zárult. A 3 
napos nemzetközi záró konferencián került sor az eredmények ismertetésére. A 
magyarországi szakanyagot Horváthné Valkó Szilvia és Nagyné Baranyi Mária tanítók 
rendezték össze. Ők ketten jelenleg is iskolánk dolgozói, mentor tanárok és trénerek. 
 
Lépésről lépésre Regionális Szakmai és Módszertani Központ 
 
A központ legfontosabb feladata a Lépésről lépésre program terjesztése, a résztvevő iskolák 
szakmai összefogása, tréningek szervezése. Elsőként iskolánkban nyitotta meg kapuit 
Lépésről Lépésre Regionális Módszertani Központ. Száznál is több iskolából látogattak 
iskolánkba bemutató órákra, szakmai rendezvényekre, tréningekre. 
 
Kapcsolat a miskolci Egyetemmel 
 
Ebben az időben merült fel az igény egyfajta mentori, tutori rendszer létrehozására. Így került 
sor az egyetem BTK Neveléstudományi tanszékével kötött együttműködési megállapodásra. 
Az együttműködés lényege az volt, hogy a hallgatók felvehetik tárgyaik közé a mentori 
gyakorlatot, melyet intézményünkben teljesíthettek. Mára kicsit megváltozott formában, de 
jól működik. Szívesen jönnek hozzánk, segítik munkánkat, rész vesznek programjainkon. 



Eközben alternatív pedagógiai ismeretekre is szert tesznek. Számos egyetemi dolgozat is 
született már e témakörből. 
 
Pár szó az eltelt évek eredményeiről 
 
„Mesevirág a mesevilágban” – országos verseny 2012. Egy másodikos és egy harmadikos 
csapattal voltunk benne. 10 forduló, a fordulók mindig három részből álltak: ország ismeret, 
szövegértés, vizuális feladat. ELSŐ HELYEZÉS! 
 
-„A Víz Világnapja 2009.” a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Duna Múzeum 

által meghirdetett országos képzőművészeti vetélkedő KÜLÖNDÍJ .  

 
-Mesebolt – Gazdag Erzsi versillusztrációk készítése. Meghirdette a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár, Miskolc   
 
-Fekete István madárvilága országos rajzpályázat szintén a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár, Miskolc írta ki, de már nincs a honlapjukon. Úgy emlékszem, tavaly és Baranyi 
Marika csinálta a gyerekekkel. Ott is értek el helyezést.  
 
„Vigyázz, Kész, Pénz! országos takarékossági tudásverseny a K&H Bank hirdetésére. Több 
fordulós volt, vegyes csapatban csináltuk végig 2010/2011-ben. Döntőig jutottunk, 
ajándékokat kaptunk.  
 
Energiasuli pályázatán labdák és sportmezek a nyeremény 2010/2011-ben. 
 
-Klímaőrjárat szintén országos környezetvédelmi verseny. Szintén vegyes csapattal csináltuk 
végig 2010/2011-ben. A döntőig jutottunk. 
 
-Fogyasztóvédelmi totó  - a mostani 8. osztályosok voltak benne. Ez is országos  11. helyen 
végeztünk 2011-ben. 
 
-Minden évben részt veszünk a „Veszíts el egy könyvet!” országos akcióban. 
 
-Zöld alma képzőművészeti és rajz verseny a Booklin Kiadó hirdetésére. Ez is országos volt. 
Gyönyörű munkadarabot küldtünk be.  
 
-Miskolc város kiírásában „Húsvét” – rajzpályázat  2009. első helyezés 

Miskolc és Környéke Fiataljaiért Egyesület által meghirdetett Fotó- és rajzpályázat 

-„MOBILITÁS” különdíját nyerte 2009. 02. 21-én szintén az akkori 3. osztály nyert.  

-Cerbona Zrt. által meghirdetett „Időutazás a gabonák körül” - kiemelt díjazottak  2008.  

-Glinda időszakos folyóiratban rendszeresen jelenünk meg cikkeinkkel. Tehetséges tanulóink 
jártak is az újság szerkesztőségben Budapesten. 
-„Kiállítás a Kandia közben” címmel kiállítási lehetőséget kaptunk a miskolci 
Operafesztiválon. 
 
Miskolc, 2013. augusztus 7.    Farkasné Karres Éva ig. 


