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A SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYÍTÉS FONTOSSÁGA ÉS 

GYAKORLATA ISKOLÁNKBAN 

I.1. Iskolánk rövid története 

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola Története 1903- ban kezdődik, amikor is 

Pestszentlőrinc-Miklóstelepen parcellázni kezdtek. A Gyöngyvirág utca 41. szám alatti épület 

1908-tól a karmelita nővérek nevelőintézete volt, ahol 10-12 szerzetesnő 30-40 árva 

gyermeket gondozott. Az épület 1916-ban kápolnával bővült, ahol minden vasárnap szentmise 

volt. 1950-ben jogtalanul elvették és államosították az árvaházat, ahol állami iskola létesült. 

1993. szeptember 1-én kezdte meg nevelő-oktató munkáját Szent Lőrinc Katolikus Általános 

Iskolánk. 1996-ban intézményünk egy emelettel bővült, az egyik udvari épületben pedig 

tornaszobát alakítottunk ki. Az átalakítás lehetővé tette a felsős szaktantermek kialakítását is. 

2011-2012-ben ismét nagyobb átépítésre volt szükség. Olyan mértékben növekedett a tanulói 

létszám, ahogy újabb tantermet kellett kialakítanunk, illetve átalakítanunk. 8 év alatt kb130 

fővel gyarapodott a tanulói létszám. 

 

2. Nevelési céljaink 

 A katolikus iskola is, mint minden más iskola, arra a célra van rendelve, hogy 

kritikusan és módszeresen átadja az általános műveltséget, és ezáltal az emberi személy teljes 

kiformálódásán munkálkodjék. Ezt a célt a keresztény világszemlélet szerint igyekszik elérni.

 Az iskola épp azáltal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon, - az iskolai 

közösség minden tagja osztozik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így 

ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé, és 

egyúttal végső céllá. 

 A szintézis a különböző tudományokba rendeződött emberi tudás sokféle tartalmának 

megismerése által valósulhat meg az evangéliumi üzenet fényében, és azoknak az erényeknek 

a kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. 

3. Nevelési elveink 

 

Iskolánk nevelési elveit tekintve konzervatív iskola. Vagyis a latin „konzerváre”-megőrizni- 

szó jelentését követi. Jelenits István, piarista atya szerint- mellyel teljes mértékben 

azonosulunk- az iskola feladata nem az, hogy szórakoztassa a gyerekeket, hanem hogy 



2 

 

felkeltse az érdeklődést és megtanítson rácsodálkozni az élet mélyebb összefüggéseire. 

Eredményt akkor tudunk elérni, ha a szülői házzal összefogásban dolgozunk. Következetes 

nevelést kívánunk megvalósítani, ami csak ezzel az együttműködéssel lehetséges.  

Legfontosabb vezérelvünk az élet a család, a haza tisztelete. 

A hangsúly a szolgálaton van, ellentétben a mai új szemlélettel, a szolgáltatással. Szakma 

vagy hivatás a tanítás? Nem szabad lebecsülni a szakma szót. Tudást jelent, biztos alapot. És 

minden szakma hivatássá válhat, ha felelősséggel, odaadással, hittel végzik. Ebben a 

szakmában a gyerekek sorsa a tét. Katolikus iskolánkban elkötelezett szolgálók végzik a 

szakmai munkájukat, szolgáltatás pedig csak a védelem, a nyugalom, a biztonság lehet a 

felbolydult világgal szemben. 

 „Mindent megpróbáljatok: ami jó, azt megtartsátok „ Pál; 1 Tessz. 5. 21 

II. A szociális érzékenység felkeltése, kialakítása. 

Ez a nevelési terület legfőképpen az érzelmek nevelését igényli. Az érzelmek felismerését is 

tanítani kell. Az „új” érzelmek, így a karitatív érzékenység, kialakítását szinte ugyanúgy, mint 

egy matematikai fogalmat, fel kell építeni. Nagyon fontos, hogy pozitív érzelmeket 

használjunk akkor is, ha nehézségeket kell bemutatnunk. A következetes meggyőzés, a 

beláttatás, a magunk belehelyezése az adott szituációba hatékony módszernek bizonyulnak. 

Arra kell törekedni, hogy az érzelmi azonosulás létrejöjjön. Ez után a cselekvési fázis 

következeik, a segítés igényének megszilárdítása. Ezt követi a konkrét cselekvés, itt is 

törekszünk arra, hogy a lelkesedést jó szinten tudjuk tartani. 

1. Egymás terhét hordozzátok”  Pál; Gal. 6. 2. 

Vagy egyszerűen „Jónak lenni jó!” 

A karitatív szemlélet kialakítását jó esetben már a legkisebb korban megkezdik az ezzel a 

szemlélettel élő családok. A” felezzük el, gondolj rá is, örülne neki!” kifejezések és tartalmak 

már ismertek az iskolába lépő gyermekek előtt. Innen indulunk és tágítjuk ezt a szemléletet az 

életkornak megfelelően. Nagyon fontos azt megéreztetni, hogy az adás, örömforrás, de nem 

csak az ajándékozottnak, hanem az adakozó számára is. 

A kisiskolás gyermek a szülő felé fordul, és a tanítója szava nagyon nagy súllyal bír. Ebben a 

korban a szülővel való együttműködés a legfontosabb. A felső tagozatos gyermek már sokszor 

fordul a saját kortársa felé. Itt a személyes beláttatás, a meggyőzés, az empátia felkeltése, a 

segíteni akarás kimunkálása a legjárhatóbb út. 

2. Miért tartjuk fontosnak, mit lehet elérni ezzel a szemléletformálással? 

Keresztény életszemléletünk alappillére, az ember nem magának él! Tartalmas, teljes életet 

csak úgy tudunk élni, ha saját igényeinket egyensúlyban tartjuk a környezetünkben élők 

lehetőségeivel. Már a kicsi gyereket is rá lehet vezetni arra, hogy mi a fölösleg. A fölösleg az 

másnak a megélhetést jelentheti. Sok-sok beszélgetéssel, hiteles példákkal tudjuk ezt láttatni. 

Kapcsolatban vagyunk több szerzetesrenddel is, akik szintén karitatív munkát végeznek. Több 
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alkalommal jártak már iskolánkban innen szerzetes nővérek, akik a munkájukról beszéltek. 

Mindig elérték azt a hatást, hogy a gyerekek megdöbbentek. Innen már csak egy lépés a 

segíteni akarás „előhozása”. A kellő lelkesedést az aktív cselekvés kell hogy kövesse. 

Iskolánk bejárata fölött a belépőt a következő kiírás fogadja: Áldás a bejövőnek, a távozót 

pedig: Béke a kimenőnek - kíséri. Ezeknek a rövid mondatoknak a mély tartalmát meg kell 

ismertetni a kollégákkal és a gyerekekkel is a saját szintjükön. Mindenkinek legyen határozott 

elképzelése arról, mi az, ami bejöhet a katolikus oktatási intézménybe. Nagyon erős szűrőként 

kell működnünk a fogyasztóvá váló világunk és a keresztény elkötelezettséggel működő 

iskola között. Ugyanilyen fontos, hogy mi az, ami kimegy tőlünk. A szemléletünk, az 

értékrendünk, a fontossági sorrendek, a viselkedés-minták mind olyan kérdések, amelyek 

alapját adják a katolikus pedagógiának. 

 

3.A „cipősdoboz” története 

 

15 éve kezdődött, hogy karácsony előtt hatalmas csomag-hegyek érkeztek az iskolánkba. Ez 

volt az „angol-doboz”. Hihetetlen izgalmat okozott minden osztályban, kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. Minden osztály megtartotta a saját karácsonyi együttlétét, melyet a 

doboz kiosztása követett. Véletlenszerűen kapták a csomagokat, fiúk-lányok számára 

megjelölve, életkor szerint címkézve. A legváltozatosabb összeállítást találhatták a 

csomagokban, de a legkisebb ajándéknak is nagyon örültek. Maga a doboz, az érkezése, a 

titokzatossága volt a csodálni való. Ekkor határoztuk el, hogy ha nálunk ez ekkora szenzáció 

(hiszen már októberben kérdezgették lesz-e angol-doboz), akkor ezt mi is megszervezhetnénk. 

4. Szervezés, gyakorlati kérdések. 

Első kérdés, annak eldöntése, kinek, hová küldjük?  Mi a csomagokat közvetlenül kívántuk 

eljuttatni a rászorulóknak, ezért személyes ismeretséget kerestünk. A már említett szerzetes 

nővérekkel vettük föl a kapcsolatot. Így biztosak lehettünk abban, hogy a mélyszegénységben 

élők lesznek az első megajándékozottak. 

Mi legyen benne?  Az angoldobozból már volt tapasztalatunk a tartalmat illetően. A lista 

összeállítását osztályonként a gyerekekkel végeztük, az után, hogy elmeséltük, mit értünk 

mélyszegénység alatt. Nagyon érdekes, hogy szinte azonos tartalmak születtek. A 

tisztálkodási szerektől, játékok, tanszerek, könyvek, édesség, kisebb ruhanemű (zokni, sapka, 

kesztyű), és minden olyan érdekes dolog, aminek örülni lehet. 

Szükséges volt a szülők tájékoztatása és megnyerése az ügynek. Elegendő időt kell hagyni, 

hiszen itt gyűjtésről van szó! Nálunk ez az adventi időszakot öleli föl. Több módja is van 

ennek a gyűjtögetésnek. Van, hogy egy család állít össze egy dobozt, van, hogy több gyermek 

közösen. Fontos az érdeklődés folyamatos fenntartása. Ezt legjobban úgy lehet elérni, hogy a 

csomagokat szépen becsomagolva, jól látható, központi helyen gyűjtjük. Ezzel azt 

hangsúlyozzuk, hogy ez most a központi helyen álló, megoldandó feladat.  Mindennap 
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vegyük számba a „halom” növekedését, dicsérjük, buzdítsuk a gyerekeket. Ebben az 

életkorban nagyon hatékony az érzelmi ráhatás, ezt kell kihasználni. 

Minden igyekezetünk ellenére, néha a lustaság, nemtörődömség is felülkerekedhet, ilyenkor 

még nagyobb lendülettel kell az érdeklődést feléleszteni. 

Meg kell szervezni a csomagok időben történő elszállítását, hiszen arra is gondolni kell, hogy 

azokat a célhelyen még számba venni, csoportosítani kell. A szállítás sem egyszerű, mert 

legalább kisbusz méretű jármű jöhet szóba a kb. 250 doboz elvitelére. Mindig elkísérem a 

kisbuszt, ezzel is erősítve az iskolai gyerekek ajándékozó szeretetét. 

Fontos az adakozók számára a visszajelzés. Már a gyűjtéskor is, de a rakodáskor is 

fényképeket készítünk. Kérünk visszajelzést a kiosztás után is. 

Az elvitel után másnap az iskolarádióban már a fogadók köszönetét tolmácsolom, és 

mindenkinek megköszönöm az adakozó szeretetét, hiszen: „Egymás terhét hordozzátok!” 

 

Látogatások az idősek otthonában. 

Az adventi időben egy más segít forma is előtérbe kerül iskolai programjainkban. Az önként 

jelentkező osztályaink közül van, aki az idősek otthonában, van, aki a közeli katolikus 

óvodában tart egy karácsony-váró eladást. Mindkét korosztály nagyon fontos, hiszen a 

sarkalatos alapelveink, mint az élet, a család tisztelete, a kisgyermekkortól az időskorig benne 

foglaltatik. 

A felkészítésben is ezekre alapozunk. A kisgyermekek őszinte öröme, az ámulat, amivel a 

műsort fogadják, az igazi hála a nagyok felé. Ez is adakozás, hiszen az iskolás időt, energiát 

fektet a szerepek megtanulásába, mellyel mások felé fordul. Itt is érvényesül a „nem magának 

él az ember” alapelv.  

Az idősek otthonába mindig nagyon megilletődötten érkeznek tanulóink. Mindegyikük saját 

családi helyzetében, saját nagyszüleit, dédszüleit „látja” a gondozottakban. Megilletődötten 

fogadták az idősek könnyes köszönetét. Ilyenkor döbbennek rá és válik nagyon jó érzéssé, 

hogy ők most jót tettek! 

Több alkalommal jártunk az Érsekségen is, ahol a Bíboros Úr részvételével zajlik az adventi 

készületi előadás. Ahogy az idősek otthonában, itt is megélhetik azt, milyen fontos az 

örömszerzés.  
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Karácsonyi műsor az idősek otthonában 


